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บทคัดย่อ                   ปัจจุบนัประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย     อนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ความเป็นประชาธิปไตย ไดก้า้วหนา้มาถึงขั้นท่ีไดมี้การใชสิ้ทธิเสรีภาพกนั

อยา่งกวา้งขวาง      มีการวพิากษว์จิารณ์สถาบนัต่าง ๆ   ไม่วา่จะเป็นทหาร  ศาล  (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการ

ปกครอง)     รวมทั้งบางคร้ังก็ออ้มไปถึงศาลสถิตยติุธรรม    และท่ีส าคญัคือ         มีการพาดพิงไปถึงสถาบนั

พระมหากษตัริยบ์่อยคร้ัง     และเช่นกนัเม่ือมีประชาธิปไตย             และบุคคลบางพวกบางกลุ่มก็มิไดเ้ขา้ใจ

ความหมายของค าวา่ประชาธิปไตยดีพอ   หรือเขา้ใจดีแต่แกลง้ท าเป็นไม่เขา้ใจ     ใชว้าทะกรรมหรือค าพดูท่ี

สวยหรูหรือด าเนินการปลุกระดมใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในบา้นเมือง  หรือในสถาบนัต่าง ๆ           ดงันั้นส่ิงท่ี

สามารถก ากบัใหป้ระชาธิปไตยเดินไปตามครรลองท่ีถูกตอ้งไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพจนเกินขอบเขตจนกระทัง่ไป

ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น หรือท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อน    ความเสียหายทั้งทางกายและทางใจอยา่งไร้ขอบเขต  

หรือปล่อยใหผู้ท่ี้ไดอ้  านาจรัฐใชอ้  านาจในทางทุจริตมิชอบตามอ าเภอใจอยา่งไร้การควบคุม    จึงไดเ้กิดค าวา่ 

ตุลาการภิวฒัน์ข้ึนมา   ซ่ึงกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากค าวา่ตุลาการภิวฒัน์น้ีทั้งท่ีถูกตดัสินจ าคุกไปแลว้       

หรือคดียงัอยูใ่นชั้นศาล               ต่างก็พยายามด้ินรนและพยายามทุกวถีิทางท่ีจะบัน่ทอนความน่าเช่ือถือของ

กระบวนการยติุธรรม ซ่ึงพวกเขาคิดวา่เป็นตวัขดัขวาง  ตวัถ่วงความเจริญของประชาธิปไตย และมีการใชผู้ท่ี้

จบการศึกษาในทางกฎหมายทั้งในส่วนท่ีอยูใ่นพรรคการเมือง หรือผูท่ี้ท  างานให้อยูใ่นวงนอก รวมทั้งอาจารย์

มหาวทิยาลยัหลาย ๆ คน มาใหค้วามเห็นในเชิงเป็นคุณแก่ตนและพวก เช่น  เขาไม่ไดท้  าผดิกฎหมายแต่ท าใน

ส่ิงท่ีกฎหมายหา้ม การไม่ยอมรับอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ     โดยอา้งวา่บรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมา

จากผลพวงของคณะปฏิวติัเป็นตน้    ซ่ึงอยา่งไรก็ตามองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินคดีต่างๆ นั้นในบางคร้ัง

ในการตดัสินซ่ึงนอกจากจะใชก้ฎหมายแลว้ก็ยงัมีการใชดุ้ลยพินิจประกอบไปดว้ย   ซ่ึงบางคร้ังในสายตาของ

ผูท่ี้วางตวัเป็นกลาง    นกัวชิาการท่ีมีช่ือเสียงหลายคนก็มองกนัวา่มีการตดัสินคดีท่ีผดิพลาด   เช่น  กรณีมีการ

ยืน่ฟ้องโดยผูน้ั้นไม่ไดเ้ป็นผูเ้สียหาย แต่ศาลก็ยงัรับฟ้องและตดัสินคดีเป็นตน้ ซ่ึงผูไ้ดรั้บความเสียหาย   (อาจ

ถูกลงโทษหรือท าทณัฑบ์น)     ก็ไม่ไดเ้รียกร้องใหพ้ิจารณาโทษของการท่ีมีการตดัสินท่ีผดิ เพราะเกรงจะไป

ละเมิดอ านาจศาล เป็นตน้   แต่ในอนาคตอนัไม่ไกลนกัจากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้วา่ในปัจจุบนัเร่ิมจะมีการ 

/วพิากษว์จิารณ์... 
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วพิากยว์จิารณ์อ านาจศาลมากข้ึน ซ่ึงถา้ปล่อยใหเ้ป็นเช่นนั้นไปเร่ือยๆ    ต่อไปสถาบนัตุลาการซ่ึงยงัเป็นหลกั

ของชาติในทุกวนัน้ีก็จะถูกสั่นคลอน     ริดรอนความน่าเช่ือถือ       ซ่ึงจะท าใหบ้า้นเมืองระส ่าระส่ายในท่ีสุด  

ดงันั้นจึงควรท่ีจะไดห้ากลไกหรือมีการปรับตวัของสถาบนัตุลาการเสีย    ก่อนท่ีเหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึน    ผู ้

พิพากษาท่ีมีความผดิจะตอ้งถูกแสดงใหส้าธารณชนไดท้ราบวา่ไดมี้กระบวนการของศาลท่ีจะดูแลไม่ใหมี้

แกะด าเกิดข้ึนในสถาบนั และเม่ือมีการตดัสินผดิจะตอ้งมีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง     เพื่อชดใชเ้ยยีวยาแก่

ผูเ้สียหาย   และพิจารณาสอบสวนถึงกระบวนการตดัสิน      ในการตดัสินท่ีผิดนั้น ๆ        วา่เป็นไปดว้ยความ 

บริสุทธิหรือประมาทจนท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเสียหาย      และจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลนั้นๆ        ตามสมควร 

 ในบทความน้ี ผูเ้ขียนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงค าจ ากดัความของค าวา่ ประชาธิปไตย หลกันิติธรรม เพื่อให้

ไดท้ราบและเขา้ใจความหมายของค าทั้งสองค าอยา่งถูกตอ้ง และยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงมุมมองของนกัวชิาการ

ทางกฎหมายท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านท่ีมีต่อกระบวนการยติุธรรม     เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สถาบนัตุลาการใน

การท่ีจะใชห้ลกันิติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์กบัองคก์รตุลาการเอง  และเพื่อประคบัประคองประชาธิปไตยให้

เดินไปอยา่งถูกทาง อนัจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอนัเป็นท่ีรักยิง่ของเราในท่ีสุด 

ความน า 

 หลกันิติธรรมกบัประชาธิปไตยของไทย 

 ในปัจจุบนัในยคุประชาธิปไตยเบ่งบาน     ถึงแมจ้ะมีกลุ่มคนบางกลุ่มพยายามประดิษฐถ์อ้ยค า

ต่างๆ  มาใหดู้วา่ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่เป็นประชาธิปไตย  ยงัเป็นเผด็จการ  มีมือท่ีมองไม่เห็นคอยชกัใย  

จึงท าใหต้อ้งมีแนวร่วมในการต่อตา้นเผด็จการเกิดข้ึน     มกักล่าวอา้งวา่พวกตนเป็นไพร่     ซ่ึงก าลงัต่อสู้กบั

อ ามาตยอ์ยู ่  แต่ก็ไม่สามารถอธิบายความไดว้า่อ ามาตยคื์อใคร   และหมายถึงใคร  แต่โดยแทท่ี้จริงแลว้    ณ  

วนัน้ี ประเทศไทยมีลกัษณะความเป็นประชาธิปไตยมากกวา่ในยคุใดๆ     ท่ีเคยปรากฏมา  เช่น    ประชาชน

สามารถเดินขบวนชุมนุมกนัไดใ้นทุกสถานท่ีทุกเวลา และทุกโอกาส  อยา่งไร้ขอบเขต มกัจะวพิากษว์จิารณ์

กองทพัไดอ้ยา่งเสรี  มกัวพิากษว์จิารณ์ฝ่ายตุลาการมากข้ึน    และท่ีส าคญัยิง่คือ       มีการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวางข้ึนนัน่เอง แต่ฝ่ายท่ียงัคิดวา่ยงัไม่เป็นประชาธิปไตย  ซ่ึง

โดยเน้ือแทแ้ลว้ประชาธิปไตยของคนกลุ่มนั้นคือประชาธิปไตยท่ีตนเองและพวกพอ้งเป็นฝ่ายไดอ้  านาจรัฐ 

ก็จะสงบน่ิง  แต่เม่ือใดท่ีฝ่ายตนเป็นฝ่ายสูญเสียอ านาจรัฐ       ก็จะเกิดการรวมตวักนัเรียกร้อง กล่าวหาวา่อีก

ฝ่ายหน่ึงไม่เป็นประชาธิปไตย       เป็นรัฐบาลอ ามาตยไ์ดอ้  านาจมาโดยไม่ชอบธรรม มีการย ัว่ยใุหเ้กิดความ

รุนแรงจนฝ่ายรัฐไม่มีทางเลือกก็ตอ้งใชก้ าลงัในการปราบปราม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง   

/จนมีผูค้น... 
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จนมีผูค้นบาดเจบ็ลม้ตาย   และเม่ือมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะใชเ้ง่ือนไขท่ีตอกย  ้าถึงการสูญเสียเป็นขอ้อา้ง  ขอ้

เรียกร้องในการหาเสียงเพื่อใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนท่ีไดรั้บขอ้มูลฝ่ายเดียวซ ้ าซากจนคลอ้ย

ตาม โดยไม่ไดดู้ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน      ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีก็เป็นยทุธวธีิตั้งแต่ในสมยัโบราณท่ีเรียกกนัวา่ 

แยกกนัเดินรวมกนัตี      ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีไดผ้ลจนมาถึงทุกวนัน้ี ดงันั้นส่ิงท่ีจะช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถเดิน 

ไปไดใ้นการปกครองระบบประชาธิปไตยก็คือหลกันิติธรรม 

ความหมายของค าวา่ประชาธิปไตย   

 ในภาษาไทยค าวา่ ประชาธิปไตยประกอบดว้ยค าวา่ ประชา ซ่ึงหมายถึง ปวงชน และอธิปไตย 

หมายถึง       ความเป็นใหญ่      เม่ือรวมกนัจึงหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชน    ส่วนในภาษาองักฤษนั้น 

ประชาธิปไตยมาจากค าวา่  Democracy   ซ่ึงแปลงมาจากค าวา่ Demokratia ในภาษากรีกโบราณซ่ึงประกอบ

มาจาก Demos = ประชาชน กบัค าวา่ Kratos = ปกครอง     เม่ือน ามารวมกนัจะมีความหมายวา่ การปกครอง

โดยประชาชนนัน่เอง  ซ่ึงอาจแบ่งโดยรากศพัท ์    มีความหมายวา่การปกครองโดยผูถู้กปกครอง    หรือการ

ปกครองโดยประชาชน       ซ่ึงต่อมาไดมี้วลีท่ีเป็นท่ีเขา้ใจง่าย       และเป็นค าท่ีกล่าวโดยอดีตประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา    อบัลาฮมัน์ ลินคอลน์   ท่ีใหค้วามหมายของค าวา่       ประชาธิปไตยวา่เป็นการปกครองของ

ประชาชน  โดยประชาชน   เพื่อประชาชน    ซ่ึงเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ในประเทศเสรีประชาธิปไตยในโลก   ใน

ปัจจุบนัจะเป็นประชาธิปไตยทางออ้ม   ซ่ึงก็คือประชาธิปไตยแบบมีตวัแทน  เม่ือกล่าวค าวา่ประชาธิปไตย

แลว้ก็จะตอ้งกล่าวถึงค าอีกค าหน่ึงคือค าวา่ ระบอบประชาธิปไตย 

 ระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบั

ระบอบอ านาจนิยม (เช่นระบอบราชาธิปไตย,   ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอ ามาตยาธิปไตย หรือระบอบ

คอมมิวนิตส์, ซ่ึงเป็นระบอบการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือโดยคนกลุ่มนอ้ย  ผูมี้อ  านาจมากกวา่ประชาชน

ทัว่ไป ซ่ึงโลกในยคุปัจจุบนัเช่ือวา่      น่าจะเป็นระบอบท่ีดีท่ีสุดในการปกครองประเทศ เพราะเช่ือวา่ระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นระบอบท่ีจะสร้างความมีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ      และความเป็นธรรม   ได้

มากกวา่ระบอบอ านาจนิยม   ถึงแมใ้นบางสถานการณ์ในระบอบอ านาจนิยมท่ีเขา้มายึดอ านาจดว้ยการปฏิวติั

รัฐประหาร อาจจะไดรั้บความช่ืนชมจากประชาชนเพราะสุดทนต่อการทุจริตของนกัการเมือง    แต่ก็ไม่ไดมี้

อะไรเป็นหลกัประกนัไดว้า่ เม่ืออ านาจนิยมนั้นเขา้มาปกครองประเทศแลว้    จะสามารถแกปั้ญหาหรือสร้าง

ความเป็นธรรม ไม่ทุจริต   เช่นเดียวกบัรัฐบาลท่ีถูกโค่นลม้ลงไปอีก เพราะเป็นระบอบท่ีไม่แน่นอนและไม่มี

ประสิทธิภาพ            เพราะวา่การใหค้นสืบทอดอ านาจโดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล  มกัน าไปสู่การฉอ้ฉล 

/เพื่อประโยชน์... 
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เพื่อประโยชน์ส่วนตน   ระบอบประชาธิปไตยดีกวา่ระบอบอ านาจนิยมในแง่ท่ีวา่มีระบบคดัเลือกผูบ้ริหารท่ี 

มีประสิทธิภาพกวา่ (การเลือกตั้ง)      และมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ป้กครองมี 

อ านาจมากเกินไป  และใชอ้ านาจในทางท่ีผดิไดดี้กวา่   แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชนมี

ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง   ไม่ใช่สักแต่มีการเลือกตั้ง แต่มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงดว้ยการวธีิใหม่ๆ     ท่ีแนบเนียน 

และพฒันาข้ึนเร่ือยๆ เม่ือไดท้ราบถึงความหมายของค าวา่ประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยแลว้ก็คง

จะตอ้งมาดูกนัวา่หลกัเกณฑ์ส าคญัของประชาธิปไตยคืออะไร 

หลกัเกณฑส์ าคญัของประชาธิปไตย 

 ๑. เช่ือในหลกัเสรีภาพ 

  ค าวา่เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย       ไม่ไดห้มายความวา่ท าอะไรก็ไดทุ้กอยา่ง    แต่

หมายความวา่กระท าใดๆ ไดต้ามขอบเขตกฎหมายท่ีก าหนดไว ้โดยไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  และไม่ละเมิด

สิทธิผูอ่ื้น   เช่น  การปิดถนนเพื่อกดดนัทางการเมือง เป็นตน้ 

 ๒. เช่ือในหลกัเสมอภาค   หมายความวา่       ความเสมอภาคบนพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนัในหลกั

พื้นฐานของความเป็นมนุษย ์       หรือหลกัสิทธิมนุษยชน      แต่ไม่ไดห้มายความวา่เท่าเทียมกนัทุกเร่ืองทุก

อยา่ง      เช่น  ในทางการปกครองบงัคบับญัชา    ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีสิทธ์ิในการใชอ้  านาจในการปกครอง

เท่ากบัผูบ้งัคบับญัชาไม่ได ้

 ๓. เช่ือในหลกัเหตุผลและภราดรภาพ  คือยดึหลกัเหตุผลเป็นส าคญั   มิใช่พวกมากลากไป  แต่

ในทางปฏิบติัทุกวนัน้ีแลว้  หลกัน้ีก็เป็นหลกัท่ีเป็นขอ้อา้งกนั   แต่โดยแทจ้ริงแลว้ก็ยงัใชร้ะบบพวกมากลาก

ไป หรือการแบ่งผลประโยชน์เพื่อตนและพวกพอ้ง เช่น การอภิปรายไม่ไวว้างใจในสภา  เม่ือมีการถ่ายทอด

ใหป้ระชาชนไดเ้ห็นไดฟั้ง วิญํูชนส่วนใหญ่มองวา่เหตุผลในการกล่าวโทษนั้นไดแ้สดงออกมาอยา่งชดัเจน 

มีหลกัฐานน่าเช่ือถือไดแ้ต่การยกมือลงคะแนนเสียงก็ยงัยกมือลงคะแนนใหก้นั  เพราะเป็นพวกเดียวกนั และ

มีกฎมีวนิยัพรรคตั้งอยูเ่ป็นตน้ 

 ๔. เช่ือในอ านาจอธิปไตยของปวงชน  

 -  เช่ือวา่อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทั้ง

ประเทศร่วมกนั  โดยผา่นการเลือกตั้งเพื่อประชาชนจะเลือกผูแ้ทนเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทนตนเอง  การเลือกตั้ง

จะตอ้งเป็นไปดว้ย 

  ๑. ความเป็นอิสระ 

 /๒. ลงคะแนน... 
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  ๒. ลงคะแนนลบั 

  ๓. มีก าหนดเวลาการอยูใ่นต าแหน่ง 

  ๔. มีผูส้มคัรเขา้แข่งขนัรับเลือก 

  ๕. ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคและใชสิ้ทธ์ิไดท้ัว่ถึง 

 จากการท่ีไดรั้บทราบถึงความหมายและหลกัเกณฑต่์างๆของประชาธิปไตยและหลกัเกณฑข์อง

ความเป็นประชาธิปไตยไดก้ล่าวถึงค าวา่อ านาจอธิปไตยไวแ้ลว้นั้น  ก็สามารถอธิบายถึงความหมายของค าวา่

อ านาจอธิปไตยไดด้งัน้ีคือ 

 อ านาจอธิปไตย หมายถึง        อ  านาจสูงสุดในการปกครองประเทศซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ี

ส าคญัของการปกครองของรัฐท่ีมีอิสระเสรีภาพและมีความเป็นเอกราช มีอ านาจในการบริหารราชการทั้ง

กิจการภายใน    และนอกประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 โดยทัว่ไปอ านาจอธิปไตยแยกใชเ้ป็น ๓ ส่วนคือ  

  ๑. อ านาจนิติบญัญติั 

  ๒. อ านาจบริหาร 

  ๓. อ านาจตุลาการ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   ๒๕๔๐         ซ่ึงหลายฝ่ายถือวา่เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัท่ีมี

ขอ้ดี และมีความเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสุด               ไดร้ะบุไวว้า่อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย      

พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้ านาจในทางรัฐสภา     คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญน้ี ซ่ึงหมายความวา่ ในทางการเมืองประชาชนมีอ านาจสูงสุดแต่การใชอ้  านาจทางกฎหมายตอ้ง

ใชผ้า่นสถาบนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี                และศาลท่ีพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ใน

พระปรมาภิไทยของพระมหากษตัริย ์และตามขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวเ้ท่านั้น  ดงันั้นองคป์ระกอบ

ของผูใ้ชอ้  านาจก็คือ ตอ้งมีสถาบนัพระมหากษตัริย ์สถาบนันิติบญัญติั สถาบนับริหาร   และสถาบนัตุลาการ     

อยา่งไรก็ดีอ านาจอธิปไตยตามกฎหมายจะแยกกนัอยูใ่น  ๓   สถาบนัหลกัดงักล่าวซ่ึงรัฐธรรมนูญไม่ไดร้ะบุ 

วา่อ านาจใดใหญ่ท่ีสุดหรือส าคญักวา่กนั ทั้งน้ีเพื่อไม่ตอ้งการใหมี้การวบอ านาจ  แต่ตอ้งการใหมี้การถ่วงดุล

อ านาจซ่ึงกนัและกนัเพราะถา้ใหอ้งคก์รใดเป็นผูใ้ชอ้  านาจมากกวา่หน่ึงส่วนแลว้อาจเป็นช่องวา่งให้เกิดการ

ใชอ้  านาจแบบเผด็จการข้ึนได ้

 ความสัมพนัธ์ของอ านาจ ๓ ฝ่าย อนัไดแ้ก่ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ  

/มีดงัน้ี... 
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มีดงัน้ี 

 -  อ านาจนิติบญัญติั    หรือสถาบนันิติบญัญติั     หมายถึงสถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีออกกฎหมาย   คือ

รัฐสภา 

 -  อ านาจบริหาร หรือสถาบนับริหาร หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล   กลุ่มบุคคล ท่ีน านโยบาย

ของรัฐไปด าเนินการ    และน าไปปฏิบติั สถาบนับริหารนั้นนอกจากจะเป็นสถาบนัสร้างกฎหมายแลว้ยงัเป็น

สถาบนัในการบริหารประเทศดว้ย 

 -  อ านาจตุลาการ หรือสถาบนัตุลาการ หมายถึง ศาล   และผูพ้ิพากษา ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในนามของ

รัฐหรือในพระปรมาภิไทยของพระมหากษตัริย ์  อ านาจตุลาการตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมีสาระส าคญั 

๒ ประการดงัน้ี     

 ๑. อ านาจตุลาการในระบอบประชาธิปไตย              รัฐธรรมนูญของไทยไดแ้ยกอ านาจระหวา่ง

อ านาจตุลาการใหมี้ความอิสระจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงอ านาจอ่ืนจะกา้วก่ายอ านาจของศาล

ไม่ได ้

 ๒. ศาล            รัฐธรรมนูญไดว้างหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีวา่เป็น

อ านาจศาล  ซ่ึงศาลในท่ีน้ีหมายถึง    ศาลรัฐธรรมนูญ    ศาลปกครอง   ศาลยติุธรรม  ศาลทหาร และศาลอ่ืนๆ  

 การอธิบายความหมายของอ านาจอธิปไตย  อนัเก่ียวกบัหลกัประชาธิปไตยท่ีสามารถอธิบายถึง

สิทธิพื้นฐานของประชาชนไดอ้ยา่งชดัเจนไดแ้ก่ อ านาจอธิปไตย ๆ  คือ     อ านาจซ่ึงแสดงความเป็นใหญ่ 

ความเป็นอิสระ ความไม่ข้ึนแก่ใคร หรือตอ้งเช่ือฟังค าสั่ง ค  าชกัชวนของผูใ้ดโดยปราศจากความยนิยอมของ

ตน อ านาจอธิปไตยคือ คุณสมบติัขั้นพื้นฐานของรัฐ    และเป็นอ านาจสูงสุดท่ีรัฐมีอยูเ่หนือประชากรของตน 

ไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ตามกฎหมายท่ีจะใชอ้  านาจนั้น ดงัจะเห็นไดว้า่     รัฐเปิดใหบุ้คคลมีเสรีภาพในการกระท า

ใด ๆ   ตามตอ้งการได ้   แต่รัฐพร้อมเสมอท่ีจะแสดงอ านาจ  หรือเขา้ไปแทรกแซงการกระท าของประชาชน 

หลกันิติรัฐ    

 ทุกวนัน้ี มีการพดูกนัมากถึงหลกันิติธรรม  และหลกันิติรัฐ ซ่ึงส าหรับหลกันิติรัฐนั้น  สามารถ

สรุปไดว้า่   หลกันิติรัฐหมายถึง  รัฐท่ีปกครองดว้ยกฎหมาย   มิใช่ดว้ยบุคคลใดบุคคลหน่ึง     กล่าวคือ    รัฐ

ปกครองดว้ยกฎหมายเป็นหลกั ไม่ใช่ดว้ยดุลยพินิจของผูป้กครองเป็นหลกั    ตามหลกักฎหมายมหาชนท่ีวา่  

ถา้ไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจไว ้ฝ่ายปกครองจะกระท ามิได ้  การตรวจสอบการกระท าของฝ่ายปกครองจึงตอ้ง

สามารถตรวจสอบและควบคุมการใชอ้  านาจไดท้ั้งภายใน     และภายนอกรัฐ       ตอ้งมีการถ่วงดุล    อ านาจ 

/กนัและกนั... 
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กนัและกนั     เพื่อเป็นหลกัประกนัใหป้ระชาชนมีความไวว้างใจวา่         คนผูเ้ป็นเจา้ของสิทธ์ิจะไดรั้บการ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล   รวมไปถึงดา้นอ่ืนๆ ท่ีรัฐตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมข้ึนใน

สังคม     ดงันั้นกฎหมายจะตอ้งไม่เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ    ภายใตก้ฎหมายทุกคน

จะตอ้งเสมอภาคกนั   ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เพื่อบงัคบัอ านาจปกครองของรัฐให้อยูภ่ายใตก้ฎหมาย หรือจะกล่าวโดย

ยอ่คือ หลกันิติรัฐนั้น   ไดก้  าหนดหนา้ท่ีและควบคุมตรวจสอบอ านาจของรัฐไว ้โดยท่ีรัฐจะกระท าการใด ๆ          

ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดและจะกระท าการใดอนันอกเหนือกฎหมายบญัญติัไวไ้ม่ได ้

หลกันิติธรรม   

         ท่ีมาของหลกันิติธรรม 

 หลกันิติธรรมน้ีเป็นแนวคิดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี          หรือหลกั

ธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดว้ย 

 ๑. หลกัคุณธรรม (morality)   ซ่ึงหมายถึง     การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม     การส่งเสริมให้

บุคลากรพฒันาตนเองไปพร้อมกนั        เพื่อใหบุ้คลากรมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ   ขยนั   อดทน   มีระเบียบวนิยั 

ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 

 ๒. หลกัความโปร่งใส (Aecountability)  หมายถึงการเปิดเผยใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ไดส้ะดวกและเขา้ใจง่าย   และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจน 

 ๓. หลกัการมีส่วนร่วม  (Pasticipation)        หมายถึงการใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งมีส่วนไดส่้วนเสีย       เขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น     เสนอแนะหรือร่วมตดัสินใจใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีกระทบต่อผูน้ั้น 

 ๔. หลกัความรับผดิชอบ (Respondsibility)      หมายถึง  การตระหนกัในสิทธิและหนา้ท่ี ความ

ส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหา   เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้งความกลา้ท่ีจะ

ยอมรับผลดี    และผลเสียจากการกระท าของตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ๕. หลกัความคุม้ค่า (cost – effectioness or Economy)      หมายถึง การจดัการและใชท้รัพยากร

ท่ีมีอยา่งจ ากดั       เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม      โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมีความประหยดัใชว้สัดุ

อุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า     และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

หลกันิติธรรม (Rule of law) 

         ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในบทความน้ีคือหลกันิติธรรม       ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย     กฎระเบียบ  

/ขอ้บงัคบั... 
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ขอ้บงัคบัต่างๆ โดยถือวา่เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับุคคล จะตอ้ง

ค านึงถึงความเป็นธรรม     และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วดว้ย      ซ่ึงอาจจะแยกแยะโดย

ละเอียดไดด้งัน้ีคือ 

         สาระส าคญัของหลกันิติธรรมไดแ้ก่ 

 ๑. หลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา. 

 ๒. กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงัเป็นโทษ 

 ๓. กฎหมายตอ้งมีการประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 ๔. กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 

 ๕ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะใชอ้ านาจไดภ้ายใตก้ารให้อ านาจโดยกฎหมาย 

 ๖. หา้มยกเวน้ความรับผดิให้แก่การกระท าในอนาคต 

 กล่าวโดยสรุปคือ    หลกันิติธรรม      คือหลกัท่ีใชก้  ากบัดูแลตรวจสอบอ านาจอนัไม่ชอบธรรม

ของ  ฝ่ายนิติบญัญติั    และฝ่ายบริหาร   และเป็นหลกัท่ีใชต้รวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูพ้ิพากษาตุลาการ 

อ านาจอธิปไตยทั้ง ๓   จะตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกันิติธรรม     หลกันิติธรรมจึงเป็นเสาหลกัท่ีปักไวใ้หก้ฎหมายยดึ   

เพื่อมุ่งไปสู่ความยติุธรรม        หลกันิติธรรมจะช่วยป้องกนัไม่ใหก้ฎหมายกลายเป็นเคร่ืองมือของผูมี้อ  านาจ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกันิติธรรมและประชาธิปไตย    

 จากการท่ีเราไดท้ราบมาจากบทความขา้งตน้แลว้วา่       ความหมายของค าวา่ประชาธิปไตยคือ

อะไร              และหลกันิติธรรมคืออะไรก็คงจะตอ้งมาศึกษาถึงความสัมพนัธ์ตามหลกัสากลโดยทัว่ไปของ 

ประชาธิปไตย และหลกันิติธรรม จากการท่ีเราไดศึ้กษาความหมายของค าวา่ประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตย 

และหลกันิติธรรม   หลกันิติรัฐมาแลว้   ก็สามารถท่ีจะอธิบายโดยจ าลองภาพความสัมพนัธ์กนัระหวา่งหลกั

นิติธรรม และประชาธิปไตยไดด้งัน้ี 

            Model ความสัมพนัธ์                      ประชาธิปไตย 

 

 

 
             หลกันิติธรรม  

 ในภาพน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ทั้ง ๒ ส่ิงเป็นของคู่กนัจะขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได ้การเป็น

ประชาธิปไตยจะขาดซ่ึงหลกันิติธรรมไม่ได ้เพราะจากท่ีกล่าวมาแลว้วา่ประชาธิปไตย คือการท่ีประชาชน 

/เป็นผูมี้... 
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เป็นผูมี้อ านาจสูงสุดในแผน่ดิน ของประชาชน  โดยประชาชน เพื่อประชาชน    แต่ถึงแมทุ้กคนจะมีอ านาจ 

ทางการเมืองในการเลือกบุคคลท่ีตนเองไวว้างใจใหไ้ปท าหนา้ท่ีของตน   ในการออกกฎหมาย      หรือเป็น

รัฐบาล    แต่ส่ิงต่างๆ     เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย ประชาธิปไตยไม่ไดอ้ยูเ่หนือกฎหมายทุกคนไม่

สามารถท าอะไรตามอ าเภอใจโดยผดิกฎหมายไม่ได ้  ยกเวน้จะออกกฎหมายมาลบลา้งความผดิท่ีตนเองได้

กระท าไวน้ัน่คือ    กฎหมายนิรโทษกรรมนัน่เอง    แต่ถึงอยา่งไรก็ตามก็เป็นการกระท าตามกฎหมาย    นัน่

หมายถึง     ตามหลกันิติธรรม  ซ่ึงไม่วา่ชาติใดในโลกเสรีประชาธิปไตยน้ี   ถา้รัฐขาดซ่ึงหลกันิติธรรมแลว้    

ก็จะเป็นการปกครองในระบอบอ่ืน  อนัไดแ้ก่  ระบบอ านาจนิยม  หรือเผด็จการ นัน่เอง   อยา่งไรก็ตามการ

ออกกฎหมายใดๆ  ก็จะตอ้งค านึงถึงหลกัจริยธรรมและความชอบธรรมดว้ย  ซ่ึงหลกัจริยธรรม มาจากหลกั 

จริยศาสตร์  ซ่ึงวา่ดว้ยความดีงามทางสังคมของมนุษย ์    หมายถึงกฎเกณฑแ์ห่งความประพฤติ    หรือหลกั

ความจริงท่ีเป็นแนวทางแห่งความประพฤติปฏิบติั ส่วนความชอบธรรม หมายความวา่   เป็นอ านาจท่ีไดรั้บ

การยอมรับจากประชาชน                แต่ความชอบธรรมกบัความถูกตอ้งตามกฎหมายในบางคร้ังก็ข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์    การกระท าบางอยา่งอาจถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ    แต่ไม่มีความชอบธรรมใน

สายตาบางส่วนของชาวโลกก็ได ้เช่น กรณีท่ีรัฐสภาอเมริกนัออกมติเอเซียอาคเนย ์ท าสงครามเวยีดนามโดย

ไม่มีการประกาศสงคราม (Public law ๘๘ - ๔๐๘) ซ่ึงหลายชาติเห็นวา่ไม่มีความชอบธรรม เป็นตน้ 

 ส่วนปัญหาของความชอบธรรมท่ีเกิดข้ึนกบัระบอบประชาธิปไตยนั้นเห็นวา่ ความชอบธรรม

ของผูป้กครองมาจากการไดรั้บการยอมรับจากประชาชน   คือผา่นการเลือกตั้ง    และใชอ้ านาจปกครองนั้น

ตามหลกัการและกระบวนการแห่งประชาธิปไตย  อาจกล่าวไดว้า่      ความชอบธรรมท่ีแทจ้ริงนั้นข้ึนอยูก่บั

การยอมรับของประชาชน แต่อยา่งไรก็ตามในยคุแห่งกระแสโลกาภิวฒัน์         การสร้างความชอบธรรมใน

ระบอบประชาธิปไตย            เพียงแต่ใชว้าทกรรมการเลือกตั้งแต่เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสร้างความ

ยอมรับจากสาธารณะจะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพ ใหแ้ก่ระบอบประชาธิปไตยดว้ยหลกั ๔ ฐานราก และ ๗ เสา

หลกัประชาธิปไตย ซ่ึงประชาธิปไตย ๔ ฐานรากคือ 

 ๑. ประชาธิปไตยแบบตวัแทน 

 ๒. ประชาธิปไตยทางตรง 

 ๓. ประชาธิปไตยปรึกษาหารือ 

 ๔. ประชาธิปไตยตรวจสอบรอบดา้น 

 ส่วนเสาหลกัประชาธิปไตย ๗ เสา ไดแ้ก่ 

 /๑. สิทธิเสรีภาพ... 
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 ๑. สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

 ๒. การปกครองดว้ยกฎหมาย 

 ๓. กระบวนการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิยติุธรรม 

 ๔. ขนัติธรรมทางการเมือง 

 ๕. ความโปรงใสและความรับผดิชอบต่อสาธารณะ 

 ๖. ระบบคานอ านาจ 

 ๗. การกระจายอ านาจ  

 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  ๑     ในเสาหลกัของประชาธิปไตยไดแ้ก่    การปกครองดว้ยกฎหมาย (นิติรัฐ)         

โดยใชห้ลกันิติธรรมในการสร้างและบงัคบัใชก้ฎหมายนัน่เอง 

 นอกจากนั้นยงัไดมี้การก าหนดกฎเกณฑร์ะหวา่งความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง หลกันิติธรรม/หลกั

นิติรัฐ   เอาไวด้ว้ยวา่หลกัเกณฑท่ี์จะพิจารณาวา่ประเทศใดใชห้ลกันิติรัฐจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 ๑. ประเทศนั้น   กฎหมายจะตอ้งบญัญติัรับรองในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน (หลกัความ

เป็นประชาธิปไตย)  ถา้เจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้มาล่วงเกินสิทธิและเสรีภาพ  เจา้หนา้ท่ีของรัฐยอ่มมีความผดิทาง

อาญา (หลกัความเป็นประชาธิปไตย ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน) 

 ๒. ประเทศนั้น จะตอ้งแบ่งแยกขอบเขตอ านาจอธิปไตยไวอ้ยา่งชดัเจนไดแ้ก่ อ านาจนิติบญัญติั     

อ านาจบริหาร     และอ านาจตุลาการ (หลกัความเป็นประชาธิปไตย และอ านาจอธิปไตย)   โดยมีการควบคุม

กลไกการใชอ้  านาจของรัฐ หรืออ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหอ้ยูใ่นกรอบอ านาจ      และอยูภ่ายใตก้ฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด (หลกันิติธรรม) 

 ๓. ประเทศนั้น   ผูพ้ิพากษาจะตอ้งมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี   โดยไม่ถูกกา้วก่ายหรือ

แทรกแซงจากอ านาจบริหาร     และความสัมพนัธ์กนัระหวา่งประชาธิปไตย   และหลกันิติธรรม อีกประการ

หน่ึงก็คือ    จากแนวคิดของ  อริสโตเติล  ท่ีวา่ การปกครองท่ีดีไม่ใช่การปกครองโดยปุถุชน  หากแต่เป็นการ

ปกครองโดยกฎหมาย   เพราะการปกครองโดยปุถุชนยอ่มเส่ียงต่อการปกครองตามอ าเภอใจ         ขณะท่ีการ

ปกครองโดยกฎหมายเอ้ืออ านายใหเ้กิดความเสมอภาค (equality)    และเสรีภาพ (liberty)   มากกวา่     เพราะ 

การปกครองโดยหลกันิติธรรม     ทุกคนจะมีความเสมอภาคกนัในกรอบของกฎหมาย        และมีเสรีภาพคือ

ปราศจากความหวาดระแวงวา่จะมีการใชอ้  านาจตามอ าเภอใจ    โดยชนชั้นปกครอง     แนวความคิดน้ีจึงเป็น 

ท่ีมาของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

/กล่าวไดว้า่... 
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 กล่าวไดว้า่    ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาธิปไตย และหลกันิติธรรมก็คือ       การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยนั้น บุคคลมีสิทธิในการคิด  การพดู การกระท า การเขียน แต่จะตอ้งไม่ไปละเมิดหรือ

ท าความเดือดร้อนหรือท าความเสียหายใหก้บัผูอ่ื้น         ซ่ึงการควบคุมไม่ใหมี้การละเมิดดงักล่าวก็จะตอ้งมี

เคร่ืองมือในการควบคุม โดยเคร่ืองมือนั้นคือ กฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอภาคกนัในทางกฎหมาย  บุคคล

จกัตอ้งรับโทษในการกระท าผดิอนัใด ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวว้า่      การกระท านั้นเป็นความผดิ     และ

ก าหนดโทษไว ้  และจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาคดีจากศาลยติุธรรม     ท่ีมีความอิสระในการช้ีขาดตดัสินคดี 

ไม่วา่จะเป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเอกชนดว้ยกนัเองก็ดี หรือระหวา่งเอกชนกบัรัฐก็ดี “อาจถือไดว้า่หลกั

นิติธรรมนั้นเป็นหลกัส าคญัของนิติรัฐ       ตลอดจนเป็นรากแกว้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” 

หลกันิติธรรมกบัประชาธิปไตยของไทย   

 สังคมไทยในปัจจุบนั      หลายส่วนมีความหวาดระแวงวา่ผูใ้ชห้ลกันิติธรรมในการใชก้ฎหมาย

ตดัสินอรรถคดีต่างๆ ในประเทศไทยมีความชอบธรรม  เป็นธรรม โดยปราศจากอคติหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่ม

คนท่ีไดอ้ านาจรัฐมา  ดงัจะเห็นไดว้า่ทุกคร้ังท่ีมีการตดัสินของศาลรัฐธรรมนูญ   ท่ีไม่สอดคลอ้งหรือสวนทาง

กบัแนวทางของรัฐบาลท่ีตนเองหนุนหลงัอยูก่็จะมีการมาร่วมชุมนุมประทว้ง        ด่าทอดว้ยถอ้ยค าหยาบคาย

นานปัการ เพื่อกดดนัศาลรัฐธรรมนูญ ใหก้ระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น ลาออก หรือเปล่ียนค าตดัสิน  เป็นตน้        

เน่ืองจากศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะไม่เท่าเทียมกบัศาลยติุธรรม (ศาลแพง่,  อาญา,  ฎีกา)       ซ่ึงใครจะละเมิด

อ านาจศาลไม่ได ้ มีความผิดตอ้งถูกตดัสินจ าคุก  หรือแมก้ระทัง่นกัวชิาการทางกฎหมายท่ีมีช่ือเสียงในสังคม 

เช่น   ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน   ประธานกรรมการอิสระวา่ดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นช.)  

ก็ยงัไดเ้คยกล่าวไวว้า่ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองคก์รท่ีมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน        อีกทั้งเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมมิใหบ้ทบญัญติัของกฎหมายใดขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ  

เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ    และรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญติัใหค้  าวนิิจฉยัของ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีผลผกูพนัเด็ดขาดต่อรัฐสภา   คณะรัฐมนตรี ศาลและองคก์รอ่ืนของรัฐ  อยา่งไรก็ตาม   ค  า

วนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญในคดีส าคญัหลายคดีท่ีผา่นมา    ไดถู้กวจิารณ์ในวงกวา้งวา่เป็นค าวนิิจฉยัท่ีอาจมี

ปัญหาเก่ียวกบัความถูกตอ้งเป็นธรรม   และหลายคดีศาลรัฐธรรมนูญ       ไดว้ินิจฉยัคดีโดยไดก้า้วล่วงการใช้

อ านาจอธิปไตยขององคก์รอ่ืนโดยไม่มีอ านาจและขดัต่อหลกัการแบ่งแยกอ านาจ จนน ามาสู่ความ

หวาดระแวงสงสัยวา่ศาลรัฐธรรมนูญไดท้  าหนา้ท่ีของตนใหส้มกบัความคาดหวงัของประชาชนและภารกิจท่ี

รัฐธรรมนูญไดม้อบหมายไวห้รือไม่ และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอยา่งมีอิสระ 

/หรือไม่... 
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หรือไม่ หรือแมแ้ต่    ศ.ดร.คณิต    ณ นคร     ก็ยงัไดบ้รรยายไวใ้นหวัขอ้วชิากระบวนการยติุธรรมไทย และ

กระบวนการยติุธรรมไทยเพิ่มเติมตามเอกสารท่ีแจกใหก้บันกัศึกษาก็ยงัมีขอ้ความและถอ้ยค าหลายตอน 

(เขียนโดย หลวงจ ารูญ เนติศาสตร์ และ เป็นของ ดร.คณิต) กล่าววา่     แต่จะดว้ยเกิดความเขา้ใจผดิหรือเกิด

จากการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษากฎหมายทั้งในสถาบนัทางวชิาการ     และในสถาบนัทางวชิาชีพ 

อยา่งไรไม่ทราบได ้     ผลปรากฏวา่ศาลของประเทศไทยเรา     โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาลรัฐธรรมนูญและศาล

ยติุธรรมในบางคร้ังไดด้ าเนินคดีในศาลไปอยา่งยอ้นยคุ   กล่าวคือ      เรายงัพบเห็นการด าเนินคดีในศาลใน

รูปแบบสมยัพอ่ขนุรามค าแหง  หรือในรูปแบบของศาลไคฟง  ของเปาบุน้จ้ิน  อยูใ่นบางเร่ือง และไดมี้การ

กล่าววา่  บทบญัญติัมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย    ท่ีไดบ้ญัญติัใหอ้ยัการ

สูงสุดเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง  และผูย้ืน่ค  าร้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยันั้น      จึงเป็นไปตามหลกั

ท่ีวา่  “เม่ือมีผูร้้อง    ก็ยอ่มมีผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ” 

 อยา่งไรก็ตามนกักฎหมายของไทยเราก็ยงัตีความบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ มาตราดงักล่าว

แตกต่างจากหลกัออกไป  กล่าวคือมีการตีความกนัไปวา่ บทบญัญติัดงักล่าวหาไดจ้  ากดัเฉพาะอยัการสูงสุด 

ท่ีจะฟ้องหรือยืน่ค  าร้อง แต่ผูเ้ดียวไม่ ใครๆ  ก็สามารถท่ีจะฟ้องหรือยืน่ค  าร้องใหศ้าลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัได ้

การตีความเช่นท่ีกล่าวมาน้ีจึงส่งผลใหศ้าลรัฐธรรมนูญของเรากลายเป็นศาลไคฟง  ของ    “เปาบุน้จ้ิน”  ไป

ทนัที และส าหรับในกรณีท่ีเม่ืออยัการสูงสุดไม่ยืน่ค  าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  แต่มีผูอ่ื้นยืน่ค  าร้องขอใหศ้าล

รัฐธรรมนูญๆ จะวนิิจฉยัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวไม่ได ้

 การกระท าประหน่ึงเป็นการยอ้นยคุของศาลยติุธรรม (เอกสารของ ดร.คณิต  ณ นคร) 

 นอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะด าเนินการอยา่งยอ้นยคุดงัตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ใน

ความเห็นของ ดร.คณิต ศาลยติุธรรมเองก็ดูจะไดด้ าเนินการท านองยอ้นยคุ    เช่นเดียวกนั  ดงัเช่นท่ี ดร.คณิต

ไดเ้ขียนไวว้า่   ไดมี้กรณีเกิดข้ึนท่ีศาลอาญา กล่าวคือในคดีอาญาเร่ืองหน่ึงท่ีพนกังานอยัการเป็นโจทยย์ืน่ฟ้อง

ไวแ้ลว้ และในคดีน้ีมีจ  าเลยหลายคนรวมทั้ง นายยศวริศ ชูกล่อม  หรือเจ๋ง  ดอกจิก    รวมอยูด่ว้ย    และจ าเลย

ทั้งหมดในคดีดงักล่าวไดรั้บการปล่อยชัว่คราว จ าเลยในคดีดงักล่าวน้ี     ซ่ึงในความเห็นของ ดร.คณิต เห็นวา่

ผูมี้สิทธ์ิคดัคา้นดงักล่าวมีเพียง   “ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในคดี”  ในคดีน้ีคือ “พนกังานอยัการ” เพราะ  นายยศวริศ    กบั

พวกตกเป็นจ าเลยในความผดิฐานก่อการร้าย  ดงันั้น  ดร.คณิต     จึงเห็นวา่ผูท่ี้จะยืน่ค  าร้องขอให้เพกิถอนการ

ปล่อยชัว่คราวได ้คือพนกังานอยัการเท่านั้น  เจา้หนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ    และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย ์ 

หาใช่ผูเ้ก่ียวขอ้งในคดีแต่อยา่งใดไม่ 

/จากตวัอยา่ง... 
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 จากตวัอยา่งของกลุ่มคน และบุคคลท่ีไดย้กตวัอยา่งมานั้น    จะเห็นไดว้า่ หลกันิติธรรมโดยศาล

ไม่วา่ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลยติุธรรมของประเทศไทยมีปัญหาในทางปฏิบติัและถูกกล่าวหาวา่     ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผูพ้ิพากษาศาลสถิตยติุธรรม   ขาดความรู้ความเขา้ใจ   หรือถูกเคลือบแคลงวา่    มกัจะ

ตดัสินดว้ยความเป็นอิสระหรือไม่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนบัวา่เป็นอนัตรายอยา่งใหญ่หลวงต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยใชห้ลกันิติรัฐและนิติธรรม   เพราะถา้ปล่อยใหมี้การกล่าวหากนัอยูเ่นืองๆ โดยท่ีบรรดาผู ้

ท่ีถูกกล่าวหา เช่น ศาลรัฐธรรมนูญก็ดีหรือผูพ้ิพากษาก็ดี น่ิงเฉย ก็แสดงวา่ส่ิงท่ีถูกกล่าวหาเป็นความจริง และ

ยิง่โดยเฉพาะนกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับเป็นผูก้ล่าวหาเสียเองแลว้   ก็จะท าใหก้ารใชห้ลกันิติธรรม

ในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตกต ่าไปเร่ือยๆ 

 ส าหรับมุมมองนอกประเทศไทย ต่อระบบยติุธรรมของไทยนั้น      โครงการดา้นความยติุธรรม

โลก (The world justice Project – wjp)  จดัอนัดบัใหไ้ทยอยูใ่นอนัดบั ๘๐ จาก ๙๗ ประเทศท่ีเสริมสร้างความ

ยติุธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ   ตามรายงานดชันีหลกันิติธรรม  ๒๐๑๒ (Rule of law Index ๒๐๑๒)    ซ่ึงการ

จดัท าดงักล่าวไดใ้ชข้อ้มูลอา้งถึงจากการส ารวจขอ้มูลจาก  ๙๗   ประเทศทัว่โลก     และขอบเขตอ านาจศาลท่ี

ครอบคลุมประชากรมากกวา่ร้อยละ  ๙๐   ของประชากรทั้งโลก  ท่ีใชเ้วลา   นานกวา่   ๕  ปี    เพื่อการพฒันา 

เจา้หนา้ท่ีรัฐในแต่ละประเทศกวา่  ๙๗,๐๐๐  คน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ อีกกวา่ ๒,๕๐๐  คน โดยใช้

เกณฑพ์ิจารณา ๘ ขอ้คือ 

 ๑. อ านาจรัฐท่ีมีจ  ากดั 

 ๒. การปลอดคอรัปชัน่ 

 ๓. ความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 

 ๔. การปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 

 ๕. การยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่ายของรัฐบาล 

 ๖. การรักษากฎระเบียบในสังคม 

 ๗. กระบวนการยติุธรรมทางแพง่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๘. กระบวนการยติุธรรมทางอาญาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงจากการส ารวจและเก็บขอ้มูลโดยละเอียดนาน ๕ ปี ใน ๙๗ ประเทศทัว่โลกพบวา่ประเทศ

ไทยถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบักลางจนเกือบทา้ย     โดยประเทศในแถบสแกนดิเนเวยี ติด ๕ อนัดบัแรก อาทิ 

สวเีดน นอร์เวย ์และเดนมาร์ก 

/อยา่งไรก.็.. 
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 อยา่งไรก็ดีแมไ้ทยจะอยูใ่นอนัดบัท่ีค่อนขา้งต ่า แต่รายงานไดร้ะบุวา่   ไทยมีความแขง็แกร่งใน

การควบคุมอาชญากรรม และกระบวนการยติุธรรม รวมทั้งยงัมีคะแนนท่ีดีในประเด็นการช้ีวดักระบวนการ

ยติุธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ    ซ่ึงไทยอยูใ่นล าดบัท่ี ๓๕ ส่วนในจุดท่ีไทยมีคะแนนต ่าสุดก็คือ     กระบวนการ

ยติุธรรมทางแพง่ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีไทยมีคะแนนเป็นล าดบัท่ี ๘๐  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะไทยมีความล่าชา้ใน

กระบวนการด าเนินคดีต่าง ๆ      และความยุง่ยากในการบงัคบัใชก้ารตดัสินคดีของศาล      โดยประเทศท่ีมี

คะแนนในดา้นน้ีดีเยีย่ม อาทิ ออสเตเรีย ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์  

 จากบทความท่ีไดก้ล่าวมาตั้งแต่ตน้     ท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความหมายของค าวา่ประชาธิปไตย 

ความหมายของค าวา่ หลกันิติธรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาธิปไตย และหลกันิติธรรม  ทั้งใน

มุมมองของโลกและของกลุ่มคนไทยซ่ึงเป็นทั้งกลุ่มท่ีสนบัสนุนรัฐบาล     และนกัวชิาการทางดา้นกฎหมาย 

ท่ีมีช่ือเสียงแลว้ท าใหส้ามารถวเิคราะห์ไดว้า่ในปัจจุบนั หลกันิติธรรมและกระบวนการยติุธรรมของไทยซ่ึง

ในอดีตแทบจะไม่ไดมี้การตรวจสอบ  แต่ในปัจจุบนัก าลงัจะถูกตรวจสอบมากข้ึน โดยเฉพาะผูท่ี้จะตอ้งเป็น

ผูรั้กษากฎระเบียบ  ของหลกันิติธรรม   อนัไดแ้ก่ผูพ้ิพากษาและศาล    และจะมีความเขม้ขน้ต่อไปข้ึนอีกใน

สถานการณ์ในอนาคต เม่ือมีการพฒันาประชาธิปไตยไปเร่ือย ๆ      ถึงแมใ้นความเห็นของผูเ้ขียนจะมองวา่

สถาบนัตุลาการยงัเป็นสถาบนัท่ีสะอาดท่ีสุดในบรรดา ๓   สถาบนัของไทยและเป็นบุคลากรท่ีสะอาดท่ีสุด 

ในกระบวนการยติุธรรมของไทย หรือในขา้ราชการไทยทั้งหมดก็ตามที    แต่คงตอ้งถึงเวลาแลว้ท่ีท่านผูอ้ยู ่

ในกระบวนการยติุธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะ  ศาล   และผูพ้ิพากษา    จะตอ้งน าเอาปรากฏการณ์ท่ีเกิดความ

ขดัแยง้ทางการเมือง   ในระบอบประชาธิปไตยของไทยท่ีผา่นมาน าไปทบทวนวา่   ขอ้กล่าวหาต่างๆ   ท่ีทุก 

ฝ่ายไดก้ล่าวหามานั้น มีส่วนใดท่ีเป็นความจริง และเป็นความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข

ใหก้า้วทนัต่อระบอบประชาธิปไตย    ซ่ึงถึงแมจ้ะลม้ลุกคลุกคลานอยูบ่า้งแต่ก็ยงัเป็นระบอบท่ีดีท่ีสุดในการ

ปกครองประเทศ และเม่ือไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขในส่วนต่างๆ    จนสามารถไปข้ึนอยูใ่นระดบัตน้ของดชันี 

ช้ีวดัหลกันิติธรรมของโลกแลว้    ก็จะสามารถเป็นท่ีพึ่งไดอ้ยา่งแทจ้ริงของคนไทยทั้งประเทศ       และเป็น

หลกัประกนัไดว้า่  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข    เป็นนิติรัฐ  ท่ีใชห้ลกันิติธรรมในการปกครองบา้นเมือง 

 

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