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Title  The Rule of Law 

Author  Narong  Laoteerachao 

 

Abstract 

 

The Rule of Law is generally to use the laws to provide the public are impartial. The 

way to build the Rule of Law in society was promote culture,society and politics in the 

meantime. Moreover it also shown sprite of democracy to manage nation by transparency,can 

audits and promote Justice system in citizen sectors for develope people to know and be 

conscious in self-ability of  fairness in local society which alternative development is 

beginner for substantial of the Rule of Law. It  brings about to Legal state by people in 

country.So,The Rule of Law is important principles for Legal State and truly Foundation of 

Democracy. 

Key word : Legal State 

      : Primary root 

      : Good governance 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐  

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในเร่ืองการท างาน เพื่อใหก้ าลงัใจใหก้าร

ท างานประสบความส าเร็จและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง ความวา่ เมื่อมีโอกาสและมีงานท าควรเต็มใจ

ท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเคร่ืองกดีขวาง คนทีท่ างานได้จริงๆน้ัน 

ไม่ว่าจับงานส่ิงใดย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิง่มีความเอาใจใส่ มีความขยนัและความซ่ือสัตย์สุจริต กย็ิง่จะ

ช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึน้ 

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
โดยมีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและพระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขใชอ้ านาจทาง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ในวรรคสอง บญัญติัวา่ การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล คือองคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งองคก์รอ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึง
ถือวา่เป็นหลกัพื้นฐานของกฎหมายและเป็นอุดมการณ์สูงสุดของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีบญัญติัรับรองเร่ืองหลกันิติ
ธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยก าหนดให้องคก์รทุกองคก์รและบุคลากรของทุกองคก์รตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบั
การเมืองการปกครองประเทศไทยท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข หลกันิติธรรมในภาษาองักฤษคือ The Rule of Law เป็นหลกัพื้นฐานประการ
หน่ึงแห่งกฎหมายท่ีนกักฎหมายพยายามท่ีจะน าหลกัน้ีไปปรับใชใ้นการปกครองประเทศ เพื่อให้
สังคมในประเทศของตนอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขและเป็นธรรม 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ใหค้  าแปลของค าวา่ นิติธรรม หมายถึง 

หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย เป็นแนวคิดท่ีมีมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ เกิดจากการคน้หาหลกัการ

ปกครองท่ีดีท่ีสุด โดย เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกไดแ้บ่งจิตมนุษยอ์อกเป็น ๓ ภาค คือ 

ภาคแรก คือจิตเป็นธรรมหรือปัญญาคือ reason แสดงออกดว้ยคุณธรรมท่ีเป็นปัญญาหรือ

ความเฉลียวฉลาดคือ Wisdom 

ภาคสอง คือส่วนท่ีเป็นเจตนาคือ Spirit แสดงออกดว้ยคุณธรรมท่ีเป็นความกลา้คือ 
Courage 
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ภาคสาม คือความตอ้งการหรือตณัหา Desire แสดงออกดว้ยคุณธรรมท่ีใชค้  าวา่ความ

พอเหมาะพอควรคือ Propotional 

ความคิดของเพลโต การปกครองท่ีดีท่ีสุดจะตอ้งเป็นการปกครองโดยผูท่ี้อุดมปัญญาคือมี

ความเฉลียวฉลาดและรู้วา่อะไรเป็นธรรมอะไรถูกอะไรผิด ซ่ึงการปกครองบา้นเมืองจะเนน้หนกัคือ

ความถูกตอ้งชอบธรรม เป็นคนดีมีคุณธรรมท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการปกครองบา้นเมือง ท่ี

ไม่สามารถหาผูท่ี้สมบูรณ์แบบเช่นน้ีได ้ จึงใหค้วามส าคญักบักฎหมาย โดยก าหนดวา่ กฎหมายเป็น

ส่ิงสูงสุดและการปกครองจะตอ้งด าเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบกฎหมายท่ีดี

และเป็นธรรมไดใ้หค้นประพฤติปฏิบติั คนท่ีคิดจะท าความชัว่หนักลบัมาคิดท าความดี 

ส่วนอริสโตเติล ลูกศิษยข์องเพลโต บอกวา่การมีชีวิตในสังคมของมนุษยจ์ะเป็นไปได้

ต่อเม่ือเป็นไปภายใตห้ลกัเหตุผลและความยติุธรรม การมีชีวติของคนในสังคมจะปกติสุขข้ึนอยูก่บั

การใชเ้หตุผลและความยติุธรรมในการอยูคื่อตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายสังคมท่ีมีระเบียบและเป็นธรรม

จะสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษยม์ากท่ีสุดท่ีจะอยูร่่วมกนัและน าไปสู่ภาวะท่ีสมบูรณ์ดว้ย 

ในทางกลบักนั มนุษยท่ี์ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมาย ไม่ถูกก ากบัดว้ยเหตุผล อาจใชค้วามสามารถความ

ฉลาดของตนไปในทางท่ีผดิจะเป็นส่ิงเลวร้ายและอนัตรายท่ีสุด ดงันั้นการปกครองท่ีดีท่ีสุดคือการ

ปกครองโดยใชเ้หตุผลเป็นการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ เพราะกฎหมายคือเหตุผลท่ีปราศจาก

กิเลส 

ค าวา่ “หลกันิติธรรม” มาจากค าในภาษาองักฤษวา่ Rule of Law ซ่ึงมีผูใ้หค้  าแปลไว้
หลากหลาย อาทิ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานแปลวา่ “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย” บา้งก็
แปลวา่ “หลกัการปกครองดว้ยกฎหมาย” หรือ “หลกัแห่งกฎหมาย” หรือ “หลกักฎหมาย” “กฎของ
กฎหมาย” “หลกัความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย” “หลกัความยติุธรรมตามกฎหมาย” “หลกัธรรม” 
“หลกัธรรมแห่งกฎหมายหรือนิติปรัชญา” “นิติธรรมวินยั” “ธรรมะแห่งกฎหมาย” หรือ “นิติสดมภ”์ 
ฯลฯ แต่ค าแปลท่ีไดรั้บความนิยมและใชก้นัแพร่หลายโดยทัว่ไปคือค าวา่ “หลกันิติธรรม” อนัท่ีจริง
ค าวา่ “หลกันิติธรรม” ท่ีมาจากค าวา่ Rule of Law ไม่ใช่ค าใหม่ในวงการกฎหมายของประเทศ
ไทย นกัวชิาการและนกักฎหมายไทยไดย้นิและรู้จกักบัค าวา่หลกันิติธรรมกนัมานานพอสมควร แต่
เน่ืองจากหลกันิติธรรมเป็นแนวคิดท่ีก าเนิดและพฒันาข้ึนก่อนในประเทศองักฤษ อนัมีระบบ
กฎหมาย แนวคิดและสภาพแวดลอ้มท่ีต่างจากกฎหมายไทย ประกอบกบัหลกันิติธรรมเป็นหลกัคิด
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ท่ีเป็นนามธรรม เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งเขา้ใจยากและมีพลวตัรตลอดเวลา นกัคิด นกักฎหมาย 
นกัวชิาการไดอ้ธิบาย ใหค้วามหมาย องคป์ระกอบ สาระส าคญั ฯลฯ ของค าวา่หลกันิติธรรมไวไ้ม่
ตรงกนัเสียทีเดียว เหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงอาจท าใหน้กักฎหมายและบุคคลต่าง ๆ มีความเขา้ใจ
ความหมาย องคป์ระกอบ สาระส าคญั และความส าคญัของหลกันิติธรรมแตกต่างกนัไป 

อยา่งไรก็ตาม แมใ้นสภาวการณ์ท่ีนกัคิด นกักฎหมายอาจอธิบายและเขา้ใจความหมาย 
องคป์ระกอบ สาระส าคญั และความส าคญัของหลกันิติธรรมแตกต่างกนัไป แต่ในช่วงหลายปีท่ี
ประเทศไทยประสบวกิฤตความแตกต่างทางความคิดเห็น นกักฎหมาย นกัวชิาการ องคก์รต่างๆ 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปกลบัพดูถึงและกล่าวอา้งใหทุ้ก ๆ ฝ่ายเคารพและยดึหลกันิติธรรมมากเป็น
พิเศษจนท าใหส้รุปไดว้า่ ไม่วา่แต่ละบุคคลจะเขา้ใจความหมาย สาระส าคญัหรือองคป์ระกอบของ
หลกันิติธรรมตรงกนัหรือไม่ อยา่งไร แต่ทุกคนเคารพและยดึหลกันิติธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หลกันิติธรรม อนัเป็นแนวคิด ทฤษฎีท่ีมีสภาพนามธรรม ไดถู้กท าใหป้รากฏในบทบญัญติั
แห่งกฎหมายอยา่งเป็นรูปธรรม จบัตอ้งไดค้ร้ังแรกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกในประวติัศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยท่ีไดบ้ญัญติั
รับรู้ถึงความมีอยูแ่ละความส าคญัของหลกันิติธรรม โดยใชค้  าวา่ “หลกันิติธรรม” เขียนไวใ้น
กฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน ทั้ง ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี ๒๕๕๐ เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีความ
เป็นมาสืบเน่ืองจากการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ อยา่งไรก็ตาม แมรั้ฐธรรมนูญ
ฉบบัอ่ืน ๆ จะมิไดมี้บทบญัญติัท่ีใชค้  าวา่ “หลกันิติธรรม” ไวโ้ดยตรง แต่ก็มิไดห้มายความวา่
รัฐธรรมนูญฉบบัอ่ืน ๆ มิไดมี้บทบญัญติัท่ีมีเน้ือหาตรงกบัหลกัการหรือสาระส าคญัของหลกันิติ
ธรรมไว ้ อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ บญัญติัไวว้า่ 
“บุคคลจะไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่จะไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท านั้น
บญัญติัเป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้ และโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้นจะหนกักวา่โทษท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายท่ีใชอ้ยูใ่นเวลาท่ีกระท าความผดิมิได”้ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ หมวดท่ี ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี ๓ แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน มาตรา ๗๘ (๖) 
ยงัไดบ้ญัญติัไวว้า่ “รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 
(๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตาม



 6 

กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ เพื่อใหก้ารบริหาร
ราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 

นบัเป็นเร่ืองท่ีดีมากท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ท าให ้“หลกั
นิติธรรม” อนัเป็นหลกัการท่ีส าคญัอยา่งยิง่ยวด ปรากฏข้ึนในตวับทกฎหมายท่ีจบัตอ้งได ้ (Positive 
law or Existing law) และอยา่งนอ้ยท่ีสุดไดป้ระกาศความส าคญัของหลกันิติธรรมไวช้ดัเจนวา่ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม ซ่ึงมีผลโดยปริยายใหน้กักฎหมายตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั
มากข้ึน 

ทั้งน้ี งานทางวชิาการ ยอ่มมีความแตกต่างทางความคิดเห็นเป็นธรรมดา  จึงไม่ใช่ท าใหทุ้ก
คนเห็นตรงกนัใหห้มด แต่เป็นความพยายามท าความเขา้ใจและสร้างความชดัเจนในส่วนท่ีเห็นตอ้ง
ตรงกนั โดยยดึหลกัการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง มาร่วมกนัพฒันาและท าใหห้ลกันิติธรรมซ่ึงเป็น
นามธรรมและมีท่ีมาจากกฎหมายต่างประเทศมาเป็นรูปธรรมชดัเจนในระบบกฎหมายไทยบญัญติั
ความหมาย สาระส าคญัและผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งเป็นรูปธรรม 
เพื่อใหห้ลกันิติธรรมเป็นเสาหลกัในการค ้ายนัใหก้ฎหมายและกระบวนการยติุธรรมเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถน าไปสู่ความเป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง ตลอดจนปลูกฝังหลกันิติธรรมน้ีให้หย ัง่รากลึกใน
สังคมกฎหมายไทยเพื่อท่ีจะไดว้ฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

หลกันิติธรรม หมายถึง “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย ท่ีกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรม
จะตอ้งไม่ฝ่าฝืน ขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรม และหลกันิติธรรมน้ีจะถูกล่วงละเมิดไม่ได”้ “ผลของ
การฝ่าฝืนหลกันิติธรรม คือ ใชบ้งัคบัไม่ได”้ 

สาระส าคญัของหลกันิติธรรม ไดแ้ก่  

๑. หลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา 

๒. กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงัเป็นโทษ 

๓. กฎหมายตอ้งมีการประกาศใชใ้หป้ระชาชนทราบ 

๔. กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 
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๕. เจา้หนา้ท่ีรัฐจะใชอ้ านาจไดภ้ายใตก้ารให้อ านาจโดยกฎหมาย 

๖. หา้มยกเวน้ความรับผดิให้แก่การกระท าในอนาคต” 

กล่าวโดยสรุป ก็คือ กฎหมายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนนั้นตอ้งมีหลกัไวใ้หย้ดึ มีหลกัไว้
ใหพ้นั หากกฎหมายออกนอกหลกัท่ีปักไว ้ก็ไม่เป็นกฎหมาย ดงันั้น การออกกฎหมาย การใชบ้งัคบั
กฎหมาย การตีความกฎหมาย และกระบวนการยติุธรรม ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัยดึน้ี ซ่ึงก็คือ หลกันิติ
ธรรม หากออกนอกหลกัก็ไม่มีผลใชบ้งัคบั 

หลกันิติธรรม คือหลกัท่ีใชก้  ากบัดูแลตรวจสอบ อ านาจอนัไม่ชอบธรรมของรัฐสภาและ
ฝ่ายบริหาร และเป็นหลกัท่ีใชต้รวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาตุลาการ อ านาจอธิปไตยทั้ง 
๓ รวมทั้งรัฐธรรมนูญตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกันิติธรรม 

หลกันิติธรรมจึงเป็นเสาหลกัท่ีปักไวใ้หก้ฎหมายยดึเพื่อมุ่งไปสู่ความยติุธรรม หลกันิติ
ธรรม จะช่วยป้องกนัมิใหก้ฎหมายกลายเป็นเคร่ืองมือของผูมี้อ  านาจเกือบตลอดช่วงประวติัศาสตร์
ของมนุษยชาตินั้น ผูป้กครองและกฎหมายคือส่ิงเดียวกนั อีกนยัหน่ึงก็คือกฎหมายเป็นเพียง
เจตจ านงของผูป้กครองนัน่เอง กา้วแรกท่ีน าพามนุษยชาติใหห้ลุดพน้จากการกดข่ีดงักล่าวก็คือ 
แนวความคิดเร่ืองหลกันิติธรรม รวมทั้งแนวคิดท่ีวา่ผูป้กครองก็ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายและปกครอง
ประเทศอยา่งมีคุณธรรมดว้ยวถีิทางของกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยไปไกลกวา่นั้นดว้ยการ
สถาปนาหลกันิติธรรม แมว้า่ไม่มีประเทศใดหรือระบอบการปกครองใดในโลกท่ีปราศจากซ่ึง
ปัญหา แต่หลกันิติธรรมจะท าหนา้ท่ีปกป้องสิทธิพื้นฐานดา้นการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ และ
เตือนเราวา่ระบบทรราชและภาวะไร้ข่ือแปไม่ใช่ทางเลือกเพียงประการเดียวของมนุษยชาติ 

 หลกันิติธรรมหมายความวา่ไม่มีบุคคลใด ประธานาธิบดี หรือประชาชนคนใดอยูเ่หนือ
กฎหมาย รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยใชอ้ านาจของตนผา่นทางกฎหมายและตอ้งอยูภ่ายใต้
กฎหมายเช่นกนักฎหมายควรแสดงเจตจ านงของประชาชน มิใช่ของกษตัริย ์ เผด็จการ ทหาร ผูน้ า
ทางศาสนา หรือพรรคการเมืองท่ีตั้งกนัข้ึนมาเอง 

 ดงันั้น ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงเตม็ใจเช่ือฟังกฎหมายของประเทศ เพราะ
พวกเขาอยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เช่นกนั ความยติุธรรมเกิดข้ึนไดเ้ม่ือกฎหมายถูก
ก าหนดข้ึนโดยคนท่ีตอ้งเคารพกฎหมายนั้นดว้ย 
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 ภายใตห้ลกันิติธรรมท่ีแขง็แกร่งนั้น ระบบศาลท่ีเขม้แขง็และเป็นอิสระควรมีอ านาจ
ทรัพยากร และเกียรติภูมิมากพอท่ีจะควบคุมเจา้หนา้ท่ีของรัฐ แมก้ระทัง่ผูน้  าระดบัสูงใหอ้ยูภ่ายใต้
กฎหมายและระเบียบต่างๆได ้

 ดว้ยเหตุน้ี ผูพ้ิพากษาจึงควรผา่นการศึกษาอบรมอยา่งดีเยีย่ม มีความเป็นมืออาชีพ เป็น
อิสระและเป็นกลาง เพื่อด ารงบทบาทท่ีจ าเป็นในระบบกฎหมายและการเมือง ผูพ้ิพากษาจะตอ้งยดึ
มัน่ในหลกัการของระบอบประชาธิปไตย 

 กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีทรัพยากรรองรับหลายรูปแบบเช่นรัฐธรรมนูญท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร กฎหมาย กฎระเบียบ การสอนศาสนาและจริยธรรม การปฏิบติัตามประเพณี
และวฒันธรรม ไม่วา่จะมีท่ีมาอยา่งไร กฎหมายควรปกป้องคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนดงัน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ประชาชนทุกคนจะตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเท่าเทียมกนั
ภายใตก้ฎหมาย ดงันั้นกฎหมายจึงไม่มีผลบงัคบัใชก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคน
หน่ึงเป็นการเฉพาะ ประชาชนตอ้งไม่ถูกจบักุม ถูกตรวจคน้บา้น หรือถูกยดึทรัพยสิ์นโดยพลการ 
ประชาชนท่ีถูกกล่าวหาวา่มีความผดิทางอาญามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งรวดเร็ว พร้อม
กบัไดรั้บโอกาสในการเผชิญหนา้และซกัถามฝ่ายโจทก ์และเม่ือถูกตดัสินวา่กระท าผดิ จะตอ้งไม่ถูก
ท าโทษดว้ยวธีิการท่ีโหดร้ายหรือผดิปกติ 

ประชาชนตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหก้ารท่ีเป็นการกล่าวโทษต่อตนเอง ในประเทศไทย ค า

นามธรรมอยา่งหลกันิติธรรม หรือท่ีใชก้นัมาก การเคารพต่อกฎหมาย น้ีบางคร้ังก็อาจท าใหไ้ขวเ้ขว

ในขอ้เทจ็จริงไดเ้หมือนกนั ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ กฎหมายมีลกัษณะส่วนหน่ึงคือการใชก้ าลงั แต่

การใชก้ าลงัโดยตวัแทนของสังคมนั้น ก็จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตพอเหมาะกบักรณีเป็นไปตามครรลอง

ของระบบการปกครองในสังคม ไม่รุนแรงจนเกินไปหรือตามอ าเภอใจ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะ

กลายเป็นสังคมเผด็จการมิใช่สังคมนิติธรรม 

ประเทศไทยเม่ือยงัปกครองดว้ยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ พระมหากษตัริยท่ี์ด ารงอยู่

ในทศพิธราชธรรมออกกฎหมายเพื่อความสุขสมบูรณ์ของพสกนิกร กฎหมายหรือพระบรมราช

โองการท่ีทรงประกาศใช ้ จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในสมยักรุงสุโขทยั พอ่ขนุ

รามค าแหงมหาราชทรงอนุญาตใหร้าษฎรซ่ึงเดือดร้อนถวายเร่ืองร้องทุกขแ์ก่พระองคไ์ดโ้ดยตรง 

ล่วงมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯก็ทรงด าเนินตาม โปรดเกลา้ฯให้

ราษฎรซ่ึงถูกขา้ราชการกดข่ีข่มเหงรีดไถ ถวายฎีการ้องทุกขต่์อพระองคไ์ดทุ้กๆวนัโกน ท าให้

พระองคส์ามารถลงพระราชอาญาแก่ขา้ราชการทุจริตเหล่านั้น ท าใหป้ระชาชนไดรั้บความเป็น
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ธรรมมากข้ึน ความชอบธรรมของสถาบนักษตัริยใ์นอนัท่ีจะปกครองและตรากฎหมายบงัคบั จึงเป็น

ท่ียอมรับของประชาชนทัว่ไป 

ภายหลงัเปล่ียนการปกครองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตย สถาบนัตรากฎหมายทั้งสถาบนั

ทางการเมืองและทางสังคมไดม้าอยูใ่นมือประชาชน โดยประชาชนตรากฎหมายปกครองเอง เพื่อ

ประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน แต่การณ์กลบัเป็นอีกอยา่ง ประเทศไทยหาไดเ้ป็นนิติรัฐตามท่ีวา่กนั 

เกือบตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง สถาบนัตรากฎหมายท าหนา้ท่ี

สร้างกฎเกณฑเ์พื่ออ านวยผลใหแ้ก่คนบางกลุ่ม โดยไม่ค  านึงถึงการปกครอง กฎหมายจึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีจะรักษาอ านาจทางการเมืองของผูป้กครองไว ้ ประชาชนมิไดมี้ความไวว้างใจแก่รัฐบาล

ซ่ึงปกครองประเทศไทย มิเคยไดรั้บความยนิยอมใหป้กครอง ความชอบธรรมของสถาบนัตรา

กฎหมายในสายตาของประชาชนเป็นส่ิงท่ีแทบจะไม่มีอยูเ่ลย หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

หลกันิติธรรมในสังคมไทยไดพ้ฒันาไปอยา่งลุ่มๆดอนๆ บางช่วงสมยัหลกันิติธรรมไดล้งมาสู่จุด

ต ่าสุด เม่ือผูป้กครองกุมอ านาจรัฐทั้งนิติบญัญติั บริหารและตุลาการไวเ้พียงล าพงัและใชอ้ านาจนั้น

ฉอ้ฉลสังคมอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ภายหลงัเหตุการณ์วนัท่ี 14 ตุลาคม 2516 ประชาชนมีความ

ต่ืนตวัในเร่ืองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากข้ึน ความรู้สึกท่ีวา่ ผูป้กครองจะตอ้งไดรั้บความยนิยอม

จากผูถู้กปกครองไดรั้บการขานรับอยา่งกวา้งขวาง หลกันิติธรรมปรากฏข้ึนค่อนขา้งเด่นชดัใน

สังคมไทย ดงัสะทอ้นจากค าปราศรัยของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต่อท่ี

ประชุมสมาชิกสโมสรโรตาร่ีภาคพื้นเอเชีย เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2518 วา่ โดยภาระหน้าที่ทีไ่ด้รับ

มอบหมายจากประชาชนอย่างถูกต้อง ท าให้รัฐบาลมีพืน้ฐานทางกฎหมายทีจ่ะรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศไทยให้อยู่ในกรอบของตัวบทกฎหมายได้เสมอ เรามีหน้าทีท่ีจ่ะต้อง

รับผดิชอบต่อประชาชน โดยการไม่ยนิยอมตอบสนองตามความเรียกร้องของกลุ่มพลงัต่างๆเสมอ

ไป เพราะถ้าท าดังน้ันพร ่าเพร่ือ บ้านเมืองเรากค็งจะกลายเป็นอนาธิปไตย ไร้ขื่อแปและไม่เป็น

ประชาธิปไตยอกีต่อไป คงตอ้งใชเ้วลาอีกสักระยะหน่ึงกวา่หลกันิติธรรมจะหยัง่รากลึกใน

สังคมไทย เพราะไม่มีใครท่ีจะตา้นกระแสความตอ้งการของประชาชนไดต้ลอดไป เม่ือใด

ขา้ราชการซ่ึงเป็นผูป้กครองมาแต่เดิมไดต้ระหนกัยอมรับถึงสิทธิความชอบธรรมของประชาชนท่ี

จะปกครองตนเอง ท่ีจะเลือกผูป้กครองของเขาเอง หลกันิติธรรมก็คงจะพฒันามัน่คงในสังคมไทย 
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        ระบบการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี หรือหลกัธรรมาภิบาล(GOOD GOVERNANCE) 

         หลกัธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจดัระเบียบเพื่อใหส้ังคมของประเทศทั้งภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยูใ่น ถูกตอ้งเป็น

ธรรม ตามหลกัพื้นฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีประกอบดว้ย 6 หลกัการ ดงัน้ี 

           1. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจ

ของ ตวับุคคล จะตอ้งค านึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็ว

ดว้ย 

           2. หลกัคุณธรรม (Morality) หลกัคุณธรรม หมายถึง การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การ

ส่งเสริม ใหบุ้คลากรพฒันาตนเอง ไปพร้อมกนั เพื่อใหบุ้คลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน 

มีระเบียบวนิยัประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ าชาติ 

           3. หลกัความโปร่งใส (Accountability) หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอ

เทียบไดว้า่มีความหมาย ตรงขา้ม หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต คอร์รัปชัน่ โดยท่ีเร่ืองทุจริต 

คอร์รัปชัน่ ใหมี้ ความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นค าศพัทท่ี์

ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ไดส้ะดวก

และเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจนในการน้ี เพื่อเป็น

สิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใส ขออญัเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีไดท้รงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มี

ความสุจริต และบริสุทธ์ิใจ แมจ้ะมีความรู้นอ้ยก็ยอ่มท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมไดม้ากกวา่ผูท่ี้มี

ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 

           4. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสให้

บุคลากรหรือผูมี้ ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการ บริหารจดัการเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ือง

ต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยใหข้อ้มูล ความคิดเห็น 

แนะน าปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 
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           5. หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility) หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกัใน

สิทธิและหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การ

กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับ

ผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

           6. หลกัความคุ้มค่า (Cost–effectiveness or Economy) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การ

บริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์ห้

บุคลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย ัง่ยนื 

ส่ิงท่ีไม่ไดถู้กกล่าวถึงในฐานะลกัษณะส าคญัหลกัของหลกันิติธรรม คือ 

1. ประชาธิปไตย เป็นเคร่ืองกลไกส าหรับการเลือกผูน้ าทางการเมือง สังคมหลายแห่งใช้

แนวทางประชาธิปไตยเพื่อก าหนดวา่ใครมีอ านาจท่ีจะบญัญติักฎหมาย (การโหวตเพื่อผูบ้ญัญติั

กฎหมาย) และเพื่อสร้างกฎหมายท่ีชอบ(การโหวตบนกฎหมายท่ีถูกเสนอ) ประชาธิปไตยยงั

เก่ียวขอ้งในฐานะอุดมการณ์ท่ีมีสิทธิชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงจดัตั้งการบงัคบัท่ีตอ้งด าเนินการของ

กฎหมาย กล่าวคือ เพราะประชาชนหรือตวัแทนของพวกเขาสร้างกฎหมาย ดงันั้นพวกเขาจึง

เห็นชอบดว้ยและถูกผกูมดั อยา่งไรก็ตาม ถา้หากความเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ยเก่ียวกบัหลกันิติธรรมแลว้ 

ความตอ้งการประชาธิปไตยก็จะไม่ส าคญันกัเน่ืองจากระบบท่ีไม่เป็นประชาธิปไตยต่างๆเองก็

สามารถท าใหป้ระชาชนพึงพอใจไดเ้ช่นเดียวกนั 

2. แนวคิดพื้นฐานของหลกันิติธรรมไม่ไดใ้หข้อ้ก าหนดใดๆเก่ียวกบัเน้ือหาของกฎหมาย 

การเปิดเผยเก่ียวกบัเน้ือหาท าใหห้ลกันิติธรรมอ่อนโยนรับฟังต่อระบบทางวฒันธรรม สังคมและ

การเมืองทุกประเภท หลกันิติธรรมไม่ไดก้  าหนดประเภทของกฎหมายท่ีสังคมตอ้งมีและไม่ได้

แสดงช้ีบอกขอ้จ ากดัเฉพาะใดๆของกฎหมาย แต่ส่ิงท่ีตอ้งการก็เพียงวา่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองและ

พลเมืองถูกผกูมดัโดยและตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่วา่อะไรก็ตามท่ีกฎหมายอาจก าหนดและ

รวมถึงหมายความวา่ ระเบียบขอ้บงัคบัการปกครองท่ีกดข่ี ไม่มีจริยธรรม กฎหมายสามารถถูก

บญัญติัไดโ้ดยปราศจากการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของหลกันิติธรรม 
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3. การพิจารณาตรวจสอบหลกันิติธรรมท่ีด าเนินการไม่ไดต้อ้งการระบอบสิทธิมนุษยชน

โดยตวัมนัเอง การบงัคบัใชสิ้ทธิมนุษยชนอาจเป็นลกัษณะหน่ึงของหลกันิติธรรมภายในระบบท่ีให้

ไว ้ แต่ลกัษณะทั้งหมดไดถู้กจดัตั้งโดยปราศจากการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีจ าเป็น 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1.หลกันิติธรรมไม่จ  าเป็นตอ้งเคารพต่อสิทธิมนุษยชน แมต้วัมนัเองจะตอ้งการ

ประชาธิปไตยหรือเน้ือหาเฉพาะใดๆในกฎหมาย การพฒันาหลกันิติธรรมไม่ไดท้  าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ 

กฎหมายหรือระบบกฎหมายเป็นส่ิงท่ีดีหรือสมควรไดรั้บการเช่ือฟังในสภาพต่างๆ เม่ือกฎหมาย

บงัคบัใชต้ามค าสั่งของเผด็จการ หรือเม่ือกฎหมายก าหนดกลุ่มคุณค่าท่ีแปลกปลอมหรือเป็นปรปักษ์

กบัประชาชนหรือเม่ือกฎหมายถูกใชโ้ดยกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวภายในสังคมเพื่อบงัคบักดข่ีอีกกลุ่ม

หน่ึง กฎหมายสามารถเป็นอาวธุท่ีน่ากลวั ความถูกตอ้งภกัดีต่อหลกันิติธรรมในสถานการณ์เหล่าน้ี

ใชเ้พื่อส่งเสริมเผด็จการกดข่ีท่ีบงัคบัอยา่งถูกกฎหมาย เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะจ าไวว้า่หลกันิติธรรมเป็น

ส่ิงจ าเป็นแต่ไม่พอเพียงต่อระบบกฎหมายท่ีเป็นธรรมและยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

2. ก่อใหเ้กิดการขยายการบงัคบัทางกฎหมายไปยงัขอบเขตอ่ืนจนมากเกินไป 

ไม่ไดห้มายความวา่สังคมไทยไม่มีหลกันิติธรรม แต่มุ่งหวงัใหส่ิ้งท่ีมีอยูพ่ฒันาไปสู่จุด

สมดุลท่ีมีศกัยภาพรองรับการพฒันาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไปในทิศทางของการจดัการความ

ขดัแยง้และลดความเหล่ือมล ้าท่ีเกิดข้ึนใหล้ดนอ้ยลง เพราะหลกันิติธรรมเป็นเสมือนเสาหลกัส าคญั

ของระบอบประชาธิปไตยท่ีเช่ือมโยงทุกส่วนเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเขา้ใจกนัอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็ในกรอบของ

วาทกรรมวา่ดว้ยการพฒันา 

เม่ือพดูถึงหลกันิติธรรมโดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจความหมายและกระบวนการ ตลอดจน
ผลลพัธ์ไปในการสร้างความเคารพตวับทกฎหมาย แต่ในชีวติจริงเราทราบกนัดีวา่เป้าหมายส าคญั
การส่งเสริมใหส้ังคมใดมีหลกันิติธรรมท่ีเขม้แขง็ นัน่ยอ่มหมายความวา่ตอ้งการให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคม ลดความเหล่ือมล ้าดา้นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ลดปัญหาการคอรัปชัน่ มีกลไกและ
กระบวนการในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมโปร่งใส 
ส่งผลใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการลงทุนจากต่างประเทศ จนเกิดความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
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หลกันิติธรรมจึงมิใช่เป็นเพียงการเคารพและเช่ือฟังค าพิพากษาของศาลเท่านั้น ไม่ใช่การ
สรุปวา่สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีหลกันิติธรรมแลว้เพราะมีผูพ้ิพากษาท าหนา้ท่ีในการตดัสินคดี และ
เราทุกคนเคารพค าพิพากษาของศาลก็เพียงพอแลว้ หรือเป็นเพราะเรามีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดประเทศก็เพียงพอท่ีจะกล่าวอา้งวา่เรามีความเป็นนิติรัฐท่ีสมบูรณ์แบบแลว้เช่นกนั 
กระบวนการเสริมสร้างหลกันิติธรรมใหเ้กิดข้ึนในสังคมจึงเป็นกระบวนการเสริมสร้างทางดา้น
วฒันธรรม ดา้นสังคม และดา้นการเมืองพร้อมกนัไป การตั้งประเด็นเช่นน้ีจึงสามารถจ าเพาะเจาะจง
ในแง่มุมหน่ึงไดว้า่กระบวนการสร้างหลกันิติธรรมเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีตอ้งเช่ือมโยงทุก
ดา้นมิใช่เพียงเร่ืองราวของการร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายแต่เพียง
ดา้นเดียว ทุกคนในสังคมจึงตอ้งถือวา่เป็นทั้งผูเ้ล่นและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างหลกันิติธรรมหรือ
ร่วมกนัสร้างความเป็นนิติรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อ  านาจรัฐจะตอ้งท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุน
กระบวนการเสริมสร้างหลกันิติธรรมดว้ยการเช่ือมโยงกระบวนการบริหารรัฐกิจเขา้กบั
กระบวนการสร้างวฒันธรรมของสังคมนิติธรรม ทั้งยงัเป็นการแสดงสปิริตของความเป็น
ประชาธิปไตยดว้ยการบริหารบา้นเมืองดว้ยความโปร่งใสตรวจสอบได ้

สังคมไทยอยูใ่นช่วงการหาความหมายและการสร้างความเช่ือมัน่ในหลกันิติธรรมดว้ยการ
พยายามสร้างนิติรัฐท่ีทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัตามท่ีรัฐธรรมนูญเขียนไว ้ บทเรียน
จากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาพบวา่เราจบัตอ้งรูปธรรมของความเป็นนิติรัฐท่ีทุกคนเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
สะดวกและเท่าเทียมกนัมาโดยตลอดนบัแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง แต่ตอ้งยอมรับวา่เกิดการ
สะดุดในการกา้วไปขา้งหนา้อยูเ่ป็นระยะๆ  การสะดุดหยดุลงหรือสะดุดหยดุอยูข่องการสร้าง
วฒันธรรมหลกันิติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมไทยแทบทุกคร้ังท่ีผา่นมามกัจะเกิดความสูญเสียเลือด
เน้ือ จากนั้นก็จะเร่ิมตน้เดินทางกนัใหม่โดยละเลยการสรุปบทเรียนร่วมกนัอยา่งจริงจงั หรืออยา่ง
มากท่ีสุดก็อาจจะสรุปดว้ยชุดความจริง ความรู้ และกระบวนการทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
เท่านั้น 

หากมองวา่การเสริมสร้างหลกันิติธรรมเป็นกระบวนการทางวฒันธรรมสังคมท่ีทุกฝ่าย
จะตอ้งมีส่วนร่วมกนั การท าใหเ้กิดรูปธรรมในเร่ืองน้ีจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการท าให้ระบบงานยติุธรรม
จบัตอ้งไดโ้ดยประชาชนหมายความวา่ประชาชนทุกคนตอ้งไดรั้บบริการดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เร่ืองน้ีพดูกนัมานานและเห็นวา่มีพฒันาการท่ีดีข้ึน แต่ยงัคงมี
ปัญหาเร่ืองความทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั อนัเน่ืองมาจากวา่สังคมไทยมีพื้นฐานของระบบอุปถมัภท่ี์
แขง็แรง นอกจากนั้นตอ้งเปล่ียนแนวคิดวา่ระบบงานยุติธรรมตอ้งผกูขาดโดยรัฐเป็นผูอ้  านวยความ
เป็นธรรมเท่านั้น แต่ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดระบบยติุธรรมทางเลือกภาคพลเมืองใหม้ากข้ึน เพื่อให้
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ประชาชนรับรู้และตระหนกัในศกัยภาพของตนเองในการอ านวยความเป็นธรรมในระดบัชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

การพฒันาระบบยติุธรรมทางเลือกในสังคมไทยจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างรูปธรรมของ
หลกันิติธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ และถือวา่เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีสร้างวฒันธรรมทางการเมือง
น าไปสู่ความเป็นนิติรัฐดว้ยประชาชนเอง แต่แน่นอนวา่กระบวนการน้ีตอ้งใชเ้วลาในการพฒันา
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งเนน้ไปในทางสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการพฒันาไปในทิศทางและ
ความหมายท่ีถูกตอ้งตามหลกัการประชาธิปไตย 

เม่ือเป็นเช่นน้ียอ่มเป็นท่ีแน่นอนวา่ผูถื้ออ านาจรัฐจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการส่งเสริมดว้ยอยา่งนอ้ยท่ีสุด
ตอ้งไม่เกิดการทุจริตและหาผลประโยชน์จากกระบวนการสร้างวฒันธรรมทางการเมืองเช่นน้ีไม่วา่
ทางใดทางหน่ึง และตอ้งหลีกเล่ียงการใชอ้ านาจรัฐไปในทางท่ีมิชอบเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพื่อให้
กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการสู่ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

สรุป  

หลกันิติธรรม คือ “การปกครองประเทศโดยกฎหมาย” กล่าวคือ บุคคลเสมอภาคกนัใน
กฎหมาย บุคคลจกัตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ การกระท านั้น
เป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้และจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีจากศาลยติุธรรม ท่ีมีความเป็น
อิสระในการช้ีขาดตดัสินคดี ไม่วา่จะเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเองก็ดี หรือ
ระหวา่งเอกชนกบัรัฐก็ดี” อาจถือไดว้า่หลกันิติธรรมนั้น เป็นหลกัส าคญัของนิติรัฐ ตลอดจนเป็น
รากแกว้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท ้ 
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