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คํานํา 
 
       การปกครองมนุษย์ด้วยกันเองให้อยู่ร่วมกันในสังคมน้ันจําต้องมีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ดังน้ัน มนุษย์ จําต้องสร้างหลักปฏิบัติ ซึ่งเราเรียกกันว่า “กฎหมาย” ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือไว้ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข แต่หากผู้ที่มีอํานาจใน
การออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์น้ัน ขาดหลักการที่คอยตีกรอบให้ใช้ไปในทางที่ถูกต้องแล้ว ก็มักนําไปสู่
การใช้ตามดุลยพินิจหรือตามอําเภอใจมากจนเกินขอบอํานาจที่มีอยู่ของชนช้ันผู้ปกครอง จนอาจเกิดเป็น
การกดขี่ข่มเหง ชนช้ันผู้อยู่ภายใต้การปกครอง หรือผู้ที่มีอํานาจด้อยกว่าตน ดังน้ันการมีเป้าหมายที่จะ
จํากัดอํานาจของผู้ปกครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ต้ังแต่ในสมัยโบราณน้ัน เหล่านักปราชญ์ได้
พยายามหาวิธีการที่จัดการกับอํานาจของผู้ปกครองไม่ให้มีมากเกินไป ซึ่งในทางซีกโลกตะวันตกได้
พัฒนา หลักนิติธรรม ขึ้นมาใช้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายเป็นผู้ปกครองมนุษย์ แต่ไม่ต้องการให้
มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งหมายความว่า ผู้ที่ทรงอํานาจบริหารปกครองบ้านเมืองจะกระทํา
การใดๆก็ตาม การกระทําน้ันจะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย จะกระทําการให้ขัดต่อกฎหมายมิได้  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก
นิติธรรม”  
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ยึดถือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กําหนดให้คณะรัฐมนตรีมีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอด
ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีและ มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติใช้
แนวทางยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร มีเป้าประสงค์ในการบริหารซึ่งยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์การไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นตํารวจมืออาชีพ เพ่ือความผาสุกของประชาชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 

หลักนิติธรรมกับการบริหารงานตํารวจ 
 
บทนํา 
        ในยุคปัจจุบันน้ีการปกครองของรัฐสมัยใหม่ ย่อมมีกฎเกณฑ์ของการปกครองมากมาย ทั้งที่เป็น
กฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษร และกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศต่างก็
มีบทบัญญัติแตกต่างกันไป มีหลายตําราที่พูดถึงหลักการพ้ืนฐานของการปกครองสมัยใหม่มากมาย แต่
เมื่อพิจารณาถึงหลักการพื้นฐานของการปกครองสมัยใหม่น้ี มีหลักการพ้ืนฐานที่สําคัญอยู่ ๓ ประการ 
ได้แก่ ๑) หลักประชาธิปไตย ๒) หลักนิติรัฐ ๓) หลักสังคมรัฐ 

บรรดารัฐเสรีประชาธิปไตย มีหลักการพ้ืนฐานในการจัดองค์การของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่
สําคัญอยู่ ๒ หลักการ   ได้แก่  

๑) หลกัประชาธิปไตย (das demokratische) และ  
๒) หลักนิติรัฐ (das Rechtsstaatsprinzip)   

 ดังน้ันรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยน้ันมีหลักการพ้ืนฐานอันเป็นสาระสําคัญ ๒ ประการ
ดังกล่าว ซึ่งหลักการทั้งสองนี้ต้องเก้ือหนุนเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน หลักประชาธิปไตยเป็นหลักที่เอ้ือให้เกิด
หลักนิติรัฐ และหลักนิติรัฐก็สนับสนุนหลักประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน ดังน้ัน รัฐเสรีประชาธิปไตยตาม
ความหมายของประเทศทางตะวันตกไม่อาจสถาปนาความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยขึ้นมาได้หากขาด
หลักการใดหลักการหน่ึง 1 
 แนวความคิดในเร่ืองหลักนิติรัฐ ก่อให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นในระบบกฎหมายต่างๆ ทั้งน้ีไม่จะ
เป็นหลักนิติรัฐ หรือหลักนิติธรรม ต่างก็มีจุดประสงค์ในการนําไปใช้เพ่ือผดุงไว้เพ่ือความยุติธรรมทั้งสิ้น 
ซึ่งในแง่ของการนําไปใช้น้ันแทบไม่ต่างกัน โดยท้ังสองหลักการต่างก็มีเป้าหมายที่จะจํากัดอํานาจของ
ผู้ปกครองให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเหมือนกัน แต่ต่างกันเมื่อพิจารณาในรายละเอียดอาจเพราะ
หลักการทั้งสองต่างกันไม่ว่าเป็นด้านพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ แต่หลักการทั้งสองน้ันต่างเก่ียวพัน
กับ กฎหมาย ซึ่งกฎหมายน้ันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีความเช่ือมโยงกับประวัติความเป็นมาของแต่
ละชาติ ตลอดจนประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลถึงเน้ือหา และการจัดโครงสร้าง 
บทบาท และความสัมพันธ์ของจัดองค์กรรัฐด้วย และในทุกสังคมน้ันย่อมปรารถนาการอยู่ร่วมกันโดย
สงบสุข มนุษย์จึงพยายามหาหลักการต่างๆข้ึนมาใช้เป็นกฎเกณฑ์ให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าหลัก
นิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม ต่างก็เป็นหลักการที่นํามาใช้เพ่ือให้สังคมที่อาศัยกลายเป็นสังคมในอุดมคติที่
ปราศจากการกดขี่ข่มเหงกันอย่างไม่เป็นธรรม มีแต่ความสุข  
 
 
 
 

                                                            
1 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ , หลกัพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรภีาพ และศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้ง

ท่ี ๔ ,สํานักพมิพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , พ.ศ.๒๕๕๕ ,หน้า ๑๗ 



๒ 
 

 

หลักการพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย   
  
        ๑) หลักประชาธิปไตย (das demokratische)  
 เป็นระบอบการปกครองแบบหน่ึงซึ่งการปกครองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ที่อยู่
ภายใต้การปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงเป็นการปกครองตนเองของผู้อยู่ภายใต้การ
ปกครอง ซึ่งประชาชนเป็นทั้งผู้ถูกปกครอง และผู้ปกครอง มีรากฐานอยู่บนแนวความคิดของเสรีภาพ 
(Liberty) และความเสมอภาค (Equality) ซึ่งหลักประชาธิปไตยมีข้อสาระสําคัญ ๔ ประการ  ดังน้ี2 
      ๑.๑) อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  ซึ่ งแนวความคิด น้ีมีรากฐานมาจากแนวความคิด
ของ รุสโซ (Rousseau) 3(แนวความคิดที่ว่า เจตจํานงของประชาชนคือเจตจํานงทั่วไป เจตจํานงทั่วไป
กับเจตจํานงของทุกคนน้ันย่อมแตกต่างกัน เจตจํานงทั่วไปย่อมมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ส่วนเจตจํานงของ
ทุกคนน้ันมักมุ่งประโยชน์ส่วนตัว)  
      ๑.๒) หลักเสรีประชาธิปไตยแบบเสรี  คือ หลักประชาธิปไตยที่ยอมรับความหลากหลาย มี
ลักษณะเป็นสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางความคิด จึงต้องมีการถกเถียงกันในทางความคิดเพ่ือให้
ได้ข้อสรุปที่สังคมยอมรับ จึงเป็นหลักที่รับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
รับรองเสรีภาพในการชุมนุม (โดยเฉพาะเสรีภาพในทางการเมือง) ระบบน้ีจึงเป็นระบบหลายพรรค ซึ่ง
ต่างกับแนวความคิดของประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ที่เป็นระบบพรรคเดียว  
      ๑.๓) หลักเสียงข้างมาก  การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยหลักเสียงข้าง
มาก เป็นเคร่ืองสะท้อนว่าเสียงข้างมากเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทั้งน้ีต้องเคารพฝ่ายเสียงข้างน้อย เพราะฝ่าย
ข้างน้อยย่อมมีโอกาสกลับกลายเป็นฝ่ายข้างมากได้เช่นเดียวกัน ซึ่งระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่มี
หลากหลายความคิด แต่อาศัยหลักเสียงข้างมากเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ 
      ๑.๔) ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน  ปัจจุบันเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ทางผู้แทน  หรือประชาธิปไตยโดยพรรคการเมือง ซึ่งอาจเป็นประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนในระบบ
รัฐสภา หรือระบบประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งประธานาธิบดี  แต่มีแนวโน้มเป็นระบอบประชาธิปไตย
แบบผสมมากขึ้น โดยมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรงเข้ามาใช้ด้วย เพราะเกิดจากความไม่ไว้วางใจใน
ระบบผู้แทน  
 
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

จากแนวความคิดเรื่องนิ ติรัฐ  เ กิดขึ้นจากการที่ ราษฎรต่อสู้ กับการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยราษฎรเร่ิมเรียกร้องเสรีภาพข้ึน เป็นความคิดของประชาชนท่ีศรัทธาในลัทธิ
ปัจเจกนิยม (Individualism) รัฐธรรมนูญของรัฐจะเป็นนิติรัฐได้จําต้องมีบทบัญญัติในประการสําคัญ
กล่าวถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรด้วย เช่น เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สิน ในการทํา

                                                            
2 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ , เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ช้ันสูง ,คณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ , หลกัพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิเสรภีาพ และศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้ง

ท่ี ๔ ,สํานักพมิพ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , พ.ศ.๒๕๕๕ ,หน้า ๑๘ 



๓ 
 

 

สัญญา และในการประกอบอาชีพ ในฐานะน้ี รัฐจึงมีสภาพเป็นคนรับใช้ของสังคมโดยถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัด เห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อเสรีภาพต่างๆ ของราษฎรได้น้ัน ย่อมมีอยู่วิธีเดียว ก็คือ การที่
รัฐยอมตนอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัดเท่าน้ัน และตราบใดที่กฎหมายยังใช้อยู่กฎหมายน้ันก็
ผูกมัดรัฐอยู่เสมอ  ประเทศที่เป็นนิติรัฐได้จะต้องมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ ดังน้ี  

๑) กฎหมายจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรอยู่ที่กฎหมาย  

๒) ขอบเขตแห่งอํานาจหน้าที่ของรัฐย่อมกําหนดไว้แน่นอน เริ่มจากการแบ่งแยกอํานาจ คือ 
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยมีขอบเขตในการใช้อํานาจของรัฐ มีการ
ตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน  

๓) ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยจะต้องมีหลักประกันดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  

แนวความคิดเรื่องนิติรัฐน้ีเองก่อให้เกิด หลักนิติธรรม (The Rule of law) ขึ้นในระบบกฎหมาย
ต่างๆ หลักนิติธรรมน้ี คนส่วนใหญ่ แปลว่าหลักการปกครองโดยกฎหมาย เป็นแนวคิดมาต้ังแต่โบราณใน
สมัยกรีกโบราณ มาจากการค้นหาหลักการปกครองบ้านเมืองที่ดีที่สุด สืบเน่ืองจากนักปราชญ์นามว่า 
อริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ของ เพลโต้ (Plato 429-348 B.C.) ได้นําความคิด
ของอาจารย์ที่เคยเสนอมุมมองที่ให้ความสําคัญกับ “กฎหมาย” ซึ่ง เพลโต ได้เสนอมุมมองไว้ว่า 
“กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและการปกครองจะต้องดําเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบ
กฎหมายที่ดีและเป็นธรรมขึ้นมาให้คนประพฤติตามได้ แม้แต่คนช่ัวก็ยังอาจจะมีทางทําความดีขึ้นมาได้
เช่นกัน” แนวคิดน้ีสืบเน่ืองมาจาก  “การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยปราชญ์ (Philosopher 
King) ซึ่งเป็นคนเก่ง และคนดีมีคุณธรรมประจําใจ ปกครองบ้านเมืองด้วยความถูกต้องชอบธรรม” แต่
ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถหาคนที่ดีมาปกครองบ้านเมืองได้ จึงหันมาให้ความสําคัญกับ “กฎหมาย” ในการ
ปกครองแทน  โดย อริสโตเติล นําเสนอความคิดที่ว่า “การปกครองโดยกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
มากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม (...the rule of law, …is preferable to that 
of any individual.)” 4   

๑) พัฒนาการของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
แนวคิดเรื่องหลักนิติธรรม เป็นรูปธรรมชัดเจนที่ประเทศอังกฤษ ในครสิต์ศตวรรษที ่ ๑๓ โดย

ปรากฏในกฎบัตรแมกนาคารต์า (Magna Carta) ค.ศ.๑๒๑๕ เป็นส่วนหน่ึงของรัฐธรรมนูญจารีต
ประเพณีของอังกฤษ 5 ในกาลต่อมาก็ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วโลก                                       
  แนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรมเกิดขึ้นเมื่อครั้งยุคกลางใน ค.ศ.๑๒๑๕ 6  ซึ่งมีพระเจ้าจอห์น 
(King John) เป็นกษัตริย์ของอังกฤษในขณะนั้น ได้ถูกมองว่าประพฤติผิดประเพณีการปกครองอังกฤษ 

                                                            
4 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, หลกันิติธรรม ,พมิพ์ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๒, สํานักงาน ก.พ., 

หน้า ๒ 
5 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, อ้างแล้ว ,หน้า ๓ – ๔ 
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จึงถูกเหล่าขุนนางช้ันบารอนจํานวนหนึ่งต่อต้านและโคนล้มอํานาจ เมื่อทําการต่อต้านอํานาจพระเจ้า
จอห์นชนะ จึงบังคับให้พระเจ้าจอห์นลงพระนามในเอกสารท่ีช่ือว่า Magna Carta หรือ มหาบัตร
รัฐธรรมนูญ เอกสารฉบับน้ีถือเป็นพันธะสัญญากษัตริย์อังกฤษให้ไว้แก่เหล่าบรรดาขุนนางว่าพระองค์
ยอมท่ีจะจํากัดอํานาจของกษัตริย์ลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการเรียกเก็บภาษีอากรอย่างหฤโหดกว่า
ที่ประชาชนจะทนได้ และเรื่องการที่ประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงจากข้าราชบริพารของพระองค์ที่ลุแก่
อํานาจ เมื่อพระองค์ทรงยอมอยู่ภายใต้กฎบัตรน้ี ส่งผลให้ข้อขัดแย้งรุนแรงระหว่างพระเจ้าจอห์นกับ
เหล่าบรรดาขุนนางผู้ครองแคว้นต่างๆ ในอังกฤษ หลายเรื่องได้ยุติลง อาจกล่าวได้ว่า Magna Carta เป็น
กฎบัตรเป็นเอกสารทางกฎหมายที่สําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของมนุษย์ที่นําไปสู่
พัฒนาการของการปกครองโดยกฎหมายในเวลาต่อมา เพราะเป็นเอกสารทางกฎหมายฉบับแรกที่ทําให้
หลักการปกครองโดยกฎหมายได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอย่างชัดแจ้ง  

แต่อย่างไรก็ดี อํานาจในการปกครองในเวลานั้นยังคงอยู่ที่กษัตริย์เพียงแต่มีกฎบัตร Magna 
Carta และหลักกฎหมาย Common Law ซึ่งเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่สืบทอดและพัฒนามาโดย
ศาลเท่าน้ันที่เป็นกฎเกณฑ์จํากัดอํานาจกษัตริย์ลงบางประการเท่าน้ันเองไม่ใช่เป็นการจํากัดอํานาจจนไม่
มีอํานาจแต่อย่างใด  ต่อมาใน ค.ศ.๑๒๖๕ ได้มีการต้ังรัฐสภา แต่อย่างไรก็ดีอํานาจในการปกครอง
บ้านเมือง (Prerogatives) ก็ยังเป็นของกษัตริย์อยู่อย่างเดิมแต่จะถูกจํากัดอํานาจลงเล็กน้อยเท่าน้ัน  ใน
สมัยราชวงศ์ Tudor อํานาจกษัตริย์ได้พัฒนาขึ้นถึงจุดสูงสุด กษัตริย์มีอํานาจมากและเข้าใจวิธีการใน
การรักษาอํานาจของตน ทั้งย้ังรู้วิธีการใช้รัฐสภาเป็นฐานในการสร้างความแข็งแกร่งอํานาจให้แก่ตนและ
จํากัดอํานาจรัฐสภาอีกด้วย  แต่ต่อมารัฐสภาได้พัฒนาจนกลายเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนของคนจากกลุ่ม
ต่างๆ เข้ามามีบทบาทและเป็นคู่ปรับของกษัตริย์ 
 ต่อมาในยุคสมัยพระเจ้าชาร์ลที่หน่ึง (King Charles I ค.ศ.๑๖๐๐ – ๑๖๔๙) ใน ค.ศ.๑๖๒๘ 
รัฐสภาได้ตรา Petition of Rights ขึ้นเพ่ือการปกป้องคุ้มครองกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินและเสรีภาพส่วน
บุคคล ซึ่งผู้ปกครอง รัฐบาล และศาล ต้องเคารพในสิทธิดังกล่าวด้วย เอกสารฉบับน้ีนอกจากกล่าวถึง
เรื่องการยินยอมในการเสียภาษีแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมอํานาจให้แก่รัฐสภาเป็นอย่างมากอีกด้วย แต่ในเวลา
ต่อมา ค.ศ.๑๖๗๙ เอกสารฉบับน้ีได้ถูกเพ่ิมเติมโดยเอกสารอีกฉบับหน่ึงที่เรียกว่า Habeas Corpus 
Acts เอกสารฉบับน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นในการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม เป็นการให้สิทธิ
แก่บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม บุคคลน้ันย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องปกป้องตนเองต่อศาลโดยคําฟ้องที่เรียกว่า 
writ of habeas corpus ทันที  ซึ่งในกาลต่อมารัฐสภาได้ขยายอํานาจออกไปอย่างมั่นคงเป็นลําดับและ
มีผลทําให้กษัตริย์ค่อยๆ ถูกจํากัดอํานาจลง มีการแข่งขันกันเพ่ือครองอํานาจในที่สุดระหว่าง ค.ศ.๑๖๔๒ 
ถึง ค.ศ.๑๖๔๙ ก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภา ต่อสู้กันไปจนกระทั้งในที่สุดรัฐสภา
เป็นฝ่ายชนะในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ (Glorious Revolution) ระหว่าง ค.ศ.๑๖๘๘ ถึง ค.ศ.๑๖๘๙ 
นํามาซึ่งการเกิดเอกสารอีกฉบับหน่ึงที่สําคัญ คือ Bill of Rights หรือ พระราชบัญญัติสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน7  มีผลทําให้รัฐสภาอังกฤษกลายเป็นรัฐาธิปัตย์คู่กันกับกษัตริย์  
                                                                                                                                                                              

6 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , บทความ :หลักนิติรัฐและหลกันิติธรรม เมือ่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓, 
ท่ีมา http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431 สืบค้นข้อมูลวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

7 ผศ.ดร.เกรียงไกร เจรญิธนาวัฒน์,บทความเร่ืองรัฐธรรมนูญในแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (ตอนท่ี ๑) ,ท่ีมา 
http://www.pub-law.net/publaw/View.aspx?id=409 สบืค้นข้อมูลวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
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แต่ในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๑๗ ยังไม่มีแนวความคิดเร่ืองการแบ่งแยกอํานาจเกิดขึ้นในอังกฤษ ทํา
ให้มีปัญหาว่าใครจะเป็นผู้ที่มีอํานาจวินิจฉัยในทางกฎหมายเป็นที่สุด อํานาจดังกล่าวควรอยู่กับฝ่าย
กษัตริย์ สภา หรือ ศาล  มีแนวความคิดของ Francis Bacon (ค.ศ.๑๕๖๑ – ค.ศ.๑๖๒๖) เห็นว่า ด้วย
เหตุที่กษัตริย์มีอํานาจปกครองโดยเด็ดขาดและดํารงอยู่เหนือกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมือง 
ไม่ว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยรัฐสภา หรือ Common Law ที่พัฒนาขึ้นโดยศาล ดังน้ัน
กษัตริย์จึงมีอํานาจเหนือรัฐสภาและศาล ดังน้ันกษัตริย์ย่อมต้องมีอํานาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่ผ่านรัฐสภามาแล้ว และมีอํานาจเข้ายุ่งเก่ียวกับทางปฏิบัติของศาลโดยสามารถตรวจสอบแนว
คําพิพากษาบรรทัดฐานตาม Common Law ได้  แต่การพัฒนาการเมืองในเวลาต่อมาไม่ได้เป็นไปตาม
แนวคิดน้ีเน่ืองจากรัฐสภาสามารถจํากัดอํานาจกษัตริย์ได้และกลายเป็นรัฐาธิปัตย์แทนที่กษัตริย์อังกฤษ 

อน่ึง ในช่วงที่รัฐสภาอังกฤษต่อสู้กับกษัตริย์ ศาลได้เข้าไปมีบทบาท โดย Sir Edward Coke 
(ค.ศ.๑๕๕๒ – ค.ศ.๑๖๓๔) พิพากษาคดีไปในทางยืนยันความเป็นกฎหมายสูงสุดของ Common Law  
ไม่ว่า กษัตริย์ รัฐสภา จะตรากฎหมายหรือกําหนดกฎเกณฑ์ใดให้ขัดกับ Common Law ไม่ได้ และศาล
ทรงไว้ซึ่งอํานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์น้ันขัดหรือแย้งกับ Common Law 
หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวความคิดและคําพิพากษาของ Coke ไม่ได้ทําให้ศาลกลายเป็นผู้ทรง
อํานาจสูงสุดเพราะศาลต้องผูกพันต่อกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น จะอ้าง Common Law ปฏิเสธกฎหมาย
ที่รัฐสภาตราขึ้นไม่ได้ แต่แนวความคิดที่ปรากฏในคําพิพากษาน้ีได้เป็นส่วนประกอบสําคัญของหลักนิติ
ธรรมในอังกฤษจนกระทั่งปัจจุบันน้ี 

ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ ๑๙ รัฐสภาเข้มแข็งมาก คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ขึ้นอยู่กับสภา
ผู้แทนราษฎร แต่ต่อมาก็ค่อยสลัดตนเองพ้นจากอิทธิพลของราชวงศ์ เข้าสู่ในช่วงศตวรรษที่ ๒๐ อังกฤษ
พัฒนาตนไปสู่ความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย ยอมรับสิทธิเลือกต้ังของราษฎร ส่วนสภาของอังกฤษก็
พัฒนาไปสู่การมีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค ผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศ โดยมีฝ่ายบริหาร คือ 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เริ่มมีอํานาจและยังคงความแข็งแรงจนปัจจุบัน 

 
๒) ความหมายและเนื้อหาของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
โดยศาสตราจารย์ เอ. วี. ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) แห่งมาหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด เป็นนัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีช่ือเสียงคนหน่ึงที่ช่วยพัฒนาหลักนิติธรรม ได้เขียนตําราช่ือ ว่า Introduction 
to the Study of the Law of the Constitution (พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. ๑๘๘๕) ได้กลายเป็นตํารา
มาตรฐานและนักกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษได้ยึดเป็นแนวทางหากต้องการนํามาอ้างอิงในการอธิบาย
ความหมายของหลักนิติธรรม โดย Dicey ได้ให้ความหมายของ The Rule of Law ว่ามีความสําคัญ ๓ 
ประการ ดังน้ี8 

                                                            

 88 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, หลกันิติธรรม ,พมิพ์ครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๒, สํานักงาน ก.พ., 
หน้า ๔ – ๖ 
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“ประการที่แรก ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราช กล่าว บุคคลทุกคนพึงได้รับการพิจารณาพิพากษา
โทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษ เว้นแต่บุคคลน้ันได้กระทําการอันขัดต่อกฎหมายเท่าน้ัน 
การนําตัวบุคคลใดลงโทษโดยประการอ่ืนย่อมเป็นการมิชอบ 

ประการที่สอง บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย กล่าวคือ ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอภิสิทธ์ิใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมาย
ของแผ่นดินและอยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมตามปกติ 

ประการสุดท้าย รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) น้ันมิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมายหากแต่เป็นผลแห่ง
ความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย กล่าวคือ การท่ีบุคคลมีสิทธิ มีเสรีภาพประการต่างๆน้ันหาใช่เพราะ
รัฐธรรมนูญยอมรับไม่ หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให้” 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ เป็นต้นมา แนวคิดของ Dicey ได้รับการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในโลกเสรี นักกฎหมายส่วนใหญ่ถือเอา “The Rule of Law” เป็นอุดมการณ์
ร่วมกันเพ่ือต่อต้านลัทธิทรราชและปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และมีการขยายหลักน้ีให้
ครอบคลุมถึงเรื่องการส่งเสริมเกียรติศักด์ิศรีของมนุษย์ และการคุ้มครองรักษาสิทธิมนุษยชนทุกแง่มุม 
แม้แต่ในคําปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่รับรองและประกาศโดยข้อมติสมัชชา
สหประชาชาติที่ ๒๑๗ เอ (III) เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๑ กล่าวถึงหลักน้ีไว้ว่า “...เป็นการ
จําเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าไม่ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถูกบีบบังคับ
ให้หาทางออกอันเป็นที่พ่ึงสุดท้าย ด้วยการก่อความไม่สงบเพ่ือต่อต้านทรราชและการกดขี่... ” 

จากหลักดังกล่าว Dicey เห็นว่า หลักนิติธรรมจะต้องสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความมีอํานาจของ
รัฐสภา และหลักนิติธรรมน้ันย่อมต้องมีเน้ือหาสาระที่สําคัญ คือบุคคลทุกคนย่อมเสมอภาคกันต่อหน้า
กฎหมาย บุคคลไม่ว่าชนช้ันใดย่อมตกอยู่ภายใต้กฎหมายปกติธรรมดาของแผ่นดิน (the ordinary law 
of the land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย (ordinary courts) เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งกฎหมายดังกล่าว 
หลักนิติธรรมในความหมายน้ีย่อมปฏิเสธความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่จะยกเว้นมิให้บรรดาเจ้าหน้าที่
ทั้งหลายต้องเคารพต่อกฎหมาย บุคคลทั้งหลายย่อมไม่ต้องถูกลงโทษ หากไม่ได้กระทําการอันผิด
กฎหมาย และไม่มีผู้ใดทั้งสิ้นแม้แต่กษัตริย์ที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ 9  

กล่าวโดยรวมแล้ว Dicey เห็นว่า บรรดาการกระทําทั้งปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองต้องอยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมาย ต้องไม่กระทําการล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามอําเภอใจ หากปรากฏ
ว่ารัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระทําการอันขัดต่อกฎหมาย การกระทําดังกล่าวย่อมต้องถูกฟ้องคดียังศาล
ยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได้ เพราะรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ย่อมมีสิทธิพิเศษใดๆ เหนือกว่าราษฎรไม่ได้  
เราจะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมตามความเห็นของ Dicey มุ่งเน้นไปที่ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่าย
บริหาร ไม่ได้เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์อ่ืนใดในการตรากฎหมาย 

                                                            
9 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , บทความ :หลักนิติรัฐและหลกันิติธรรม เมือ่วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓, 

ท่ีมา http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431 สืบค้นข้อมูลวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ , หน้า ๕ 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตามทัศนะของ Dicey หลักนิติธรรมต้องอาศัยหลักการสําคัญ ๓ ประการ 
ดังน้ี10 

๑) ความสูงสุดของกฎหมายธรรมดา ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาไปจนถึงรัฐมนตรีต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายธรรมดาเดียวกัน  (ฝ่ายบริหารไม่มีอํานาจตามอําเภอใจ) 

๒) ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และประชาชนภายใต้ศาลเดียวกัน กล่าวคือ 
ทุกคนได้รับความคุ้มครองโดยศาลธรรมดา ที่เรียกว่า ศาลยุติธรรม  (บุคคลทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน และศาลเดียวกันเป็นผู้พิจารณา) 

๓) รัฐธรรมนูญอังกฤษ เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของพลเมืองโดยศาลยุติธรรมน้ันเอง ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบัญญัติโดยเจตจํานงอย่างรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา  (หลักทั่วไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นผลของกฎหมายสามัญของแผ่นดิน เป็นผลมา
จากสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ศาลได้พิพากษาเป็นบรรทัดฐานกําหนดรับรองและคุ้มครองให้ ไม่เป็น
เพียงผลมาจากตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่าน้ัน) 

เห็นได้ว่า Dicey ให้ความสําคัญกับความสูงสุดของกฎหมายเหนือการใช้อํานาจตามอําเภอใจ
ของมนุษย์ และให้ความสําคัญเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าของรัฐ และรัฐกับพลเมือง ทั้งให้ความสําคัญกับ
ศาลยุติธรรมซึ่งเป็นผู้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง จึงเป็นต้นกําเนิดของคําว่า The Rule of Law  

ทั้งน้ีหลักนิติธรรมไม่ได้ใช้กันเฉพาะในประเทศอังกฤษเท่าน้ัน แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี
แนวคิดที่ใกล้เคียงกับหลักนิติธรรมด้วยเช่นกัน คือ DUE PROCESS OF LAW (ซึ่งบางตําราในไทย
เรียกว่าหลักกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบางตําราเรียกว่า หลักศุภนิติกระบวน ล้วนแล้วเป็น
หลักการเดียวกัน) ซึ่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาน้ัน ถือว่าเป็นหน่ึงในรัฐธรรมนูญที่เก่าแก่ที่สุด และยัง
มีการใช้บังคับมาจนถึงทุกวันน้ี ได้มีบทแก้ไขเพ่ิมเติมบทที่ ๕ หรือ Fifth Amendment ได้บัญญัติ
หลักการไว้หลายเรื่อง เรื่องที่สําคัญ คือ 11 

“บุคคล...ไม่อาจถูกพรากจากชีวิต เสรีภาพ ทรัพย์สิน โดยปราศจากศุภนิติกระบวน หรือ due 
process of law” 

ดังน้ัน หลักศุภนิติกระบวน หรือ DUE PROCESS OF LAW ถูกกําหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
ต้ังแต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ ๕ เป็นเหตุให้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาใช้บทแก้ไขเพ่ิมที่ ๕ ควบคุมการใช้
อํานาจขององค์กรต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และได้ขยายไปควบคุมถึงระดับมลรัฐอีกด้วย โดยช่ือแล้วน่าจะ
เป็นเพียงมิติในด้านกระบวนพิจารณา อาทิ การจับกุม คุมขัง การสอบสวน หรือการกระทําใดๆ ที่
กระทบต่อเสรีภาพของบุคคล ว่าต้องเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง แต่จากการที่ศาลฎีกาของสหรัฐ
ได้ขยายหลัก ศุภนิติกระบวนไปถึงมิติด้านสารบัญญัติด้วย  

                                                            
10 ณัฐกร วิทิตานนท์, หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งท่ี ๒ สาํนักพิมพจ์ุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า 

๒๔ และ 
 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, บทความเรื่องหลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, หนังสอื 

รพี’๕๑,หน้า ๒๕ - ๒๖ 
11 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖ – ๒๘ 
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ดังน้ันทําให้ DUE PROCESS OF LAW หรือ หลักกระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย หรือ 
หลักศุภนิติกระบวน มี ๒ มิติ คือ 

๑) มิติด้านวิธีพิจารณา หรือ Procedural due process of law  กับ 

๒) มิติด้านสารบัญญัติ หรือ Substantive due process of law 

(เป็นเหตุให้ศาลถูกวิจารณ์พอสมควร) 

หลัก DUE PROCESS OF LAW เป็นหลักที่มีความเช่ือมโยงและใกล้เคียงกับTHE RULE OF 
LAW เป็นอย่างมาก เพราะสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมาจากประเทศอังกฤษที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (The Common Law) 
เช่นเดียวกัน ทั้งน้ีต่างให้ความสําคัญกับองค์กรตุลาการ การกระทําใดจะขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่ อยู่ในอํานาจดุลพินิจของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเท่าน้ันที่จะเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
เพราะศาลสูงศาลเดียวที่มีอํานาจวินิจฉัยและตีความว่ากฎหมายที่ออกโดยรัฐ หรือการกระทําอ่ืนใดของ
รัฐขัดต่อกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และคําวินิจฉัยน้ันถือเป็น
ที่สุด เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญน่ันเอง12 

ส่วนในทางยุโรป แม้ไม่มีหลักศุภนิติกระบวน แต่คําประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝร่ังเศส ลง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๗๘๙ ได้ก่อต้ังสิ่งที่เรียกว่า นิติรัฐ หรือ Etat de Droit แปลเป็นภาษาอังกฤษ คือ 
Legal State ซึ่งในเยอรมันใช้คําว่า Rachtsstaat ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  

ในคําประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองฝร่ังเศสบัญญัติไว้ชัดเจนมีอยู่ว่า ...บุคคลมีเสรีภาพที่จะทํา
การใดๆ ที่กฎหมายไม่ห้าม และกฎหมายเท่าน้ันที่จะเป็นเคร่ืองจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนได้ 
นอกเหนือจากน้ีไม่มี โดยเฉพาะอําเภอใจของผู้ปกครองจะมาจํากัดเสรีภาพของคนไม่ได้  และยังบัญญัติ
ไว้อีกว่า ...กฎหมายน้ันเป็นเจตจํานงร่วมกันของปวงชน ซึ่งปวงชนต้องเป็นผู้มาออกกฎหมายน้ันเอง 
หรือมอบให้ผู้แทนมาออกกฎหมาย และกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพของบุคคลได้ ก็เพ่ือความสงบสุขของ
สังคมเท่าน้ัน   และยังบัญญัติรายละเอียดลงไป เช่น กฎหมายต้องไม่มีโทษอาญาย้อนหลัง กฎหมายต้อง
คุ้มครองกรรมสิทธ์ิ กฎหมายต้องเคารพหลักแบ่งแยกอํานาจ กฎมายต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เป็นตัน 
ซึ่งทั้งหมดรวมประมาณ ๑๕ ข้อ   ทําให้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “นิติรัฐ” ขึ้นในยุโรป 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องหลักนิติรัฐที่สอนกันมาในความหมายด้ังเดิม จนมาในยุคสมัยใหม่
ได้มีนักคิดที่ให้คํานิยามถึงหลักนิติธรรมไว้อีกมากมาย ในที่น้ีขอยกแนวความคิดของ L. Fuller ซึ่งเป็น
ผู้เขียน The Morality of Law ได้พูดถึงหลักนิติธรรมไว้ว่า หลักนิติธรรมต้องประกอบด้วย ๘ ประการ 
ดังน้ี13 

 

                                                            
12 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, หลกันิติธรรม ,พมิครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๒, สํานักงาน ก.พ., 

หน้า ๑๑ 
13 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, บทความเรื่องหลักนิติธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, 

หนังสือ รพี’๕๑, หน้า ๒๘ – ๒๙ 



๙ 
 

 

๑) ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 

๒) กฎหมายต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน 

๓) กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง 

๔) กฎหมายต้องบัญญัติไว้ชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจตามอําเภอใจโดยมิชอบ 

๕) กฎหมายต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันเอง 

๖) กฎหมายต้องไม่บังคับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 

๗) กฎหมายต้องยืนยง คงอยู่เพ่ือให้หย่ังรากลึกในสังคม แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้ 

๘) การบังคับใช้กฎหมายต้องสองคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ 

ส่วนในประเทศไทยน้ันได้นําหลักนิติธรรมมาใช้ โดยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ความในมาตรา ๓ วรรคสองที่ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 

หลักนิติธรรมมีความหมายในทางกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว ในทางน้อยที่สุดแล้ว รัฐธรรมนูญน้ันต้อง
มีขอบเขตให้ใช้ มาตรา ๓ วรรคสองน้ีได้ เป็นอันว่าถ้าการกระทําของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล และ
องค์กรอ่ืนไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม ถือว่าการกระทําน้ันก็ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ดังที่เราได้ค้นหาพัฒนาการ ความหมาย ทั้งเน้ือหาของหลักนิติธรรม หรือหลักนิติรัฐ หรือศุภนิติ
กระบวน ล้วนไม่ใช่การปกครองโดยปกครองโดยกฎหมาย หรือ Rule by Law เพราะมิฉะน้ันแล้ว หาก
ทรราชขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแล้ว คําสั่งที่ทรราชเป็นผู้ตราขึ้นก็สามารถใช้บังคับได้ แล้วเราจะเรียก
คําสั่งน้ันว่า“กฎหมาย”อย่างน้ันหรือ? หรือมีคําถามที่ตามมาว่า หลักน้ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรมหรือ?     
ดังน้ัน หลักนิติธรรม หรือหลักนิติรัฐ หรือศุภนิติกระบวน จึงไม่ใช่เป็นการปกครองโดยกฎหมายท่ัวไป แต่
เป็นการปกครองที่มีหลักธรรมแห่งกฎหมาย หลักนิติธรรมจึงมี ๒ ฐานะ ดังน้ี 14 

 ฐานะที่หนึ่ง คือ เป็นจริยธรรมของกฎหมาย หรือ Morality of Law ในฐานะน้ีหลักนิติธรรม
ต้องการเห็นกฎหมายและการใช้กฎหมายเป็นไปโดยถูกต้องและเที่ยงธรรม เฉกเช่นเดียวกับคําว่า 
รัฐธรรมนูญนิยม หรือ Constitutionalism ที่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเพ่ือจํากัด
อํานาจผู้ปกครอง และรองรับสิทธิ เสรีภาพ ในท้ายที่สุดคือ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม    
หลักนิติธรรม ก็เป็นศีลธรรม หรือจริยธรรมของกฎหมาย และระบบกฎหมายเป็นตัววัดว่า กฎหมายฉบับ
ใด หรือการบังคับตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือการพิจารณาคดีของศาล สองคล้องกับหลักนิติธรรม
หรือไม่ โดยนัยน้ีหลักนิติธรรมจึงเป็นศีลธรรมของกฎหมายน่ันเอง 

                                                            
14 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ ์อุวรรณโณ, อ้างแล้ว, หน้า ๓๐ – ๓๓ 



๑๐ 
 

 

 ฐานะที่สอง คือ หลักนิติธรรมเป็นหลักกฎหมายที่บังคับใช้โดยศาลรัฐธรรมนูญ และศาล
ทั้งหลาย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ความในมาตรา ๓ วรรคสอง การท่ี
หลักนิติธรรมสามารถบังคับได้กับองค์กรต่างๆ ในรัฐ ว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทําให้ต้องมีการ
ตีความในเรื่องความหมายของคําว่า “หลักนิติธรรม” ให้กระจ่างชัดขึ้น ซึ่งหลักนิติธรรมควรมีลักษณะ ๔ 
ประการด้วยกันดังน้ี  

 ๑) องค์ประกอบด้านสาระ (Substantive Rule of Law)  : ไม่ว่าจะเป็นหลักนิติธรรมจาก
แนวคิดของ Dicey ก็ล้วนมีสาระสําคัญร่วมกัน ๒ ประการคือ  

ประการแรก ทุกคนไม่ว่าเป็นรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนคนธรรมดา ต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายโดยเสมอภาคกัน มิใช่อยู่ภายใต้อํานาจตามอําเภอใจของคน 

ประการที่สอง กฎหมายดังกล่าวย่อมต้องสูงสุด (Supremacy of Law) และรับรองคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล หลักนิติธรรมจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกกับ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

๒) องค์ประกอบด้านกระบวนการ : หลักใหญ่ใจความคือ รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้
อํานาจภายในขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้ตามวิธีการ รูปแบบ เวลา และสถานที่ 

๓) องค์ประกอบด้านองค์กร คือ ต้องมีการแบ่งแยกอํานาจอธิปไตย หลักนิติธรรมจะเกิดขึ้น
ไม่ได้หากศาลไม่มีความอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ หรือจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่ฝ่ายบริหารออก
กฎหมายได้ตามใจชอบ แต่ที่สําคัญที่สุดน้ันคือ จะต้องมีศาลที่เป็นอิสระ สุจริต และเที่ยงธรรม คําว่า 
อิสระ น้ันต้องอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และต้องอิสระจากผู้บริหารศาลน้ันเองด้วย เพระ
หากศาลไม่ถูกแทรกแซงโดยคณะรัฐมนตรี หรือรัฐสภาก็ตาม แต่ถ้าศาลยังสามารถถูกแทรกแซงได้จาก
ประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลปกครองสูงสุด ก็ไม่ถือว่าเป็นอิสระ ทังน้ีศาลต้องเป็นอิสระจากคู่กรณี
ด้วย ไม่รับสินบาทคาดสินบน ท้ายที่สุดคือ กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการจะต้องสุจริตเที่ยงธรรม
ต้ังแต่ต้นทางกระบวนการยุติธรรม เริ่มจาก ตํารวจ เจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆ อัยการ ตลอดไปจนศาล ซึ่งความ
เป็นอิสระนี้จะเป็นหลักประกันให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นได้ 

๔) องค์ประกอบด้านเป้าหมาย คือ การใช้กฎหมาย การตีความ การตัดสินคดี จะต้องมุ่งสร้าง
ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นโดยเที่ยงธรรม  
การบริหารงานตํารวจ 

ตํารวจในยุคปัจจุบันได้วิวัฒนาการแนวความคิดจาก ประเพณีนิยม (Traditional) ที่ล้าสมัย 
โดยเน้นการบังคับบัญชาจากเบื้องบนลงสู่เบ้ืองล่าง (Top Down) หรือวิวัฒนาการจากแบบทหารท่ีใช้
การออกคําสั่งผสมผสานกับระบบราชการ มาเป็นตํารวจแบบใหม่ที่ต้องทํางานร่วมกับประชาชนและ
องค์กรต่างๆ เช่น ร่วมมือกับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพ่ือจะทราบว่าประชาชนวิตกกังวลมีปัญหาใน
เรื่องใด และถือว่าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนน้ันเป็นเรื่องสําคัญ  



๑๑ 
 

 

ตํารวจในศตวรรษที่ ๒๑ จะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างๆท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) และความหวาดระแวงอาชญากรรม (Fear of Crime) ของประชาชน ดังน้ัน ตํารวจ
จึงต้องทําให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมกลับคืนมาภายใต้บทบาทบังคับใช้กฎหมายที่ได้ปฏิบัติ
สืบต่อกัน 15และการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง รวมถึงการนําบทบัญญัติใน พระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน
องค์กรตํารวจ โดยบทบัญญัติได้กําหนดรายละเอียดดังน้ี 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 “มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
 (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 (๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ” 

ดังน้ันหลักธรรมาภิบาล คือแนวทางในการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้หลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้น
การปฏิบัติงานในการพัฒนาและจัดการองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
และเป็นอีกหลักหน่ึงที่เช่ือมโยงกับหลักนิติธรรม เน่ืองจากหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างเสริมให้
เกิดความเป็นธรรมในสังคมอันจะอํานวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนในสังคมซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคัญ
ของหลักธรรมาภิบาล 
 ในการบริหารงานภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ ค่านยิม(Core Values) ของสํานักงาน
ซึ่งหมายถึง ความคิดหรือความเช่ือร่วมกันขององค์กรที่พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องดี
งาม ควรประกาศไว้เพ่ือให้บุคคลากรในองคก์ารยึดถือปฏิบัติตาม ดังน้ี คือ  
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป็นต่อการทํางานของ
บุคคลให้ประสบผลสําเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 
 สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสํานึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
อย่างเท่าเทียมกัน 
สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังต้องคํานึงถึง พันธกิจที่สําคัญย่ิง ๖ ประการ
ได้แก่ 
 ๑) ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการ
แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒) บังคับใช้กฎหมาย อํานวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และ
รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร 
 ๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของสังคม 
 ๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
 ๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้กําหนดยุทธศาสตร์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔   ซึ่งเป็นแนวทางที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินํามาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เกิด
จากการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมขององค์การ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และปัจจัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การ มีอยู่ด้วยกัน ๔ ด้าน ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนางานตํารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่ายการปฏิบัติงานของตํารวจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
 เป้าประสงค์ : ๔.๑  การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์ : ๔.๒  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงาน
ตํารวจแห่งชาติ 
 เป้าประสงค์ : ๔.๓  กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ : ๔.๔ ข้าราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่และนําระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นล้วนเป็นแผนปฏิบัติราชการท่ีต้องกําหนดให้สอดคล้องและพัฒนาเพ่ือให้มี
ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ที่หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรมทั้งน้ีในเร่ืองการปฏิบัติราชการได้นําหลักเรื่องธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ 
โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส่งเสริมเช่ืองโยงกับหลักนิติธรรมที่ได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะหลักนิติธรรมเป็นอุดมการณ์สําคัญที่สุดของระบบกฎหมายในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ล่วงละเมิดมิได้ และอีกนัยหน่ึงก็เป็นการยืนยันว่าหลักน้ีมีอยู่จริงมิใช่เป็น
เรื่องที่จับต้องมิได้ จึงจําเป็นต้องได้รับการปฏิบัติจากเหล่าบรรดาองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐทุกภาค
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ส่วน แม้ในทางปฏิบัติมันจะยากอยู่สักหน่อยแต่สิ่งสําคัญที่ละเลยไม่ได้ในการปฏิบัติคือ การยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องและชอบธรรมเป็นสําคัญ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของหลักนิติธรรม 

บทสรุป 
 ไม่ว่าจะเป็น หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่มีพัฒนาการในประเทศอังกฤษ หรือแนวคิด
ที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น หลัก DUE PROCESS OF LAW ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
พัฒนาการของประเทศอังกฤษ หรือ หลักนิติรัฐ (Legal State หรือ Rechtsstaatsprinzip) ที่มี
พัฒนาการในภาคพ้ืนยุโรป โดยโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศเยอรมัน  หรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่ปรากฏอยู่ในรายงานของธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและพัฒนา 
(International Bank for Reconstruction and Development : IBRD) หรือ ธนาคารโลก (The 
World Bank) แล้วก็ตาม หลักการดังน้ีไม่ว่าจะให้คําจํากัดความหรือความหมายท่ีตายตัวไว้อย่างไรก็
ตามล้วนแล้วแต่เป็นหลักการที่พัฒนาข้ึนมาเพ่ือมีจุดประสงค์ในการจํากัดอํานาจของผู้ปกครองมิให้ลุแก่
อํานาจทั้งสิ้น ทั้งการประพฤติปฏิบัติอย่างใดต้องยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรมในกฎหมายเสมอ 
จนมีนักกฎหมายช้ันนําของประเทศไทย ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ เป็นศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านได้ให้ความหมายของหลัก
นิติธรรม ไว้ว่า  

“หลักนิติธรรมคือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมาย”   
 ในส่วนของประเทศไทยเรานั้น การประยุกต์การนํา “หลักทศพิธราชธรรม” คือ ธรรมะ ๑๐ 
ประการ ของพระมหากษัตริย์ในการปกครองพสกนิกรในพระองค์โดยธรรม มาปรับใช้กับการปกครอง
ของผู้มีอํานาจปกครอง หรือของฝ่ายบริหารเองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหลักนิติธรรมได้เป็นอย่างทีเดียว 
โดยหลักในข้อที่ว่า “อวิโรธน์” คือความไม่คลาดธรรม อันมีความหมายว่า พึงปกครองโดยยึดมั่นในส่ิงที่
ถูกต้องชอบธรรมอันเป็นอมตะแห่งการปกครองโดยแท้  16 เป็นการนําหลักธรรมประการที่ ๑๐ ในหลัก
ทศพิธราชธรรมมาปรับใช้กับการปกครองประเทศได้ดีทีเดียว ซึ่งหลักธรรมอันน้ีเป็นหลักธรรมท่ี
พระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการปกครองพสกนิกรมาแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งยังสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
ของนานาประเทศในปัจจุบันโดยมิเคยล้าสมัยเลยแต่อย่างใด อีกทั้งใช้เป็นหลักการที่อธิบายถึงหลักนิติ
ธรรมในมิติของประเทศไทยให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังทําให้เข้าใจในหลักนิติธรรมของเราได้ง่ายขึ้น
ซึ่ง ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้นําเสนอแนวทางที่เป็นหลักนิติธรรมสายกลางใน
เบ้ืองต้นที่ว่า17 
 “หลักนิติธรรม ก็คือ หลักการพ้ืนฐานแห่งกฎหมายที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูน
ศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขา
คุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอํานาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทน้ันโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม 
ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม”    
 ซึ่งท่านได้พิจารณาจากหลักนิติธรรมของอังกฤษที่นํามาเป็นต้นแบบและวิวัฒนาการในเรื่องน้ีจาก
นานาประเทศจึงได้เสนอแนวความคิดไว้ดังกล่าวเพ่ือให้มีความเข้าใจมากย่ิงขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักนิติ

                                                            
16 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, หลักนิติธรรม ,พิมครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๒, สํานักงาน ก.พ.,หน้า ๓  
17 ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี, หลกันิติธรรม ,พมิครั้งท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๒, สํานักงาน ก.พ.,หน้า ๙ 
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ธรรมน้ันไม่ว่าจะเป็นตัวบทกฎหมาย บทบาทของศาล กระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน หรือการ
บริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ ล้วนมีหลักการที่เป็นเรื่องอันเดียวกันทั้งสิ้นคือ ต้องอยู่ในความถูก
ต้องและชอบธรรม อันสอดคล้องกับ “หลักอวิโรธน์ หรือ ความไม่คลาดธรรม” ของไทยดังกล่าวข้างต้น
น่ันเอง 
 คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การจัดการบริหารองค์กรตํารวจของไทยได้รับการถ่ายทอดรูปแบบ
ขนบประเพณีหรือวัฒนธรรมการจัดการบางส่วนมาจากประเทศอ่ืนที่มีก้าวหน้ามากกว่า ซึ่งได้นํามาปรับ
ใช้ตามยุคสมัย และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ รวมถึงการนําหลักการบริหาร หลักรัฐศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี
หลักนิติรัฐ นิติธรรมเป็นสําคัญในการบริหารจัดการ ดังปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพ่ือเป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ มีประสิทธิภาพ สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส ดัง
วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นตํารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” 
 
  

 

 

 


