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นบัแต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใช้บงัคบั ค าวา่ "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย 
ในสังคมไทย หลกันิติรัฐหรือหลกันิติธรรมท่ีดูเป็นนามธรรมปรากฏให้เห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ หลงัรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ค าว่า "นิติรัฐ" 
และ "นิติธรรม" ก็ถูกน ามากล่าวอา้งมากข้ึน ดว้ยวตัถุประสงค์ให้หลกัการน้ีเป็นเสมือน "เกราะก าบงั" 
ให้กบัคณะรัฐประหาร และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้คณะรัฐประหารและอ านาจนอกระบบ
ทั้งหลาย ซ่ึงโดยสภาพดั้งเดิมเป็นอ านาจโดยมิชอบให้แปรเปล่ียนเป็นอ านาจท่ีสมเหตุสมผล ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ อนัเป็นมรดกตกทอดจากคณะรัฐประหารได้บรรจุค าว่า "นิติธรรม"  
อย่างชดัเจนท่ีสุด  ส าหรับสังคมไทย การแพร่หลายของค าว่า "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" ไม่ได้
หมายความวา่หลกัการดงักล่าวไดฝั้งรากลึกลงไปในระบอบการปกครอง ตรงกนัขา้ม ท่ีแพร่หลาย 
ก็เป็นเพราะทุกฝ่ายต่างก็อา้ง "นิติรัฐ-นิติธรรม" เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครอง เพื่อมิให ้
"นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" แปรสภาพเป็นขอ้ความคิดท่ีฟุ้งกระจายจบัตอ้งมิได ้(concept flou) หรือถูกลด
คุณค่าจากหลกัการพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย ให้กลายเป็นเพียงถอ้ยค าเสมือนดัง่เป็นเคร่ือง
เติมแต่งหรือเป็นถอ้ยค าให้กล่าวอา้ง  เพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้น จึงสมควรท าความเขา้ใจถึง
ความเป็นมาและเน้ือหาของทั้งสองขอ้ความคิดน้ี 

กาลเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหลายองค์กรมิได้กระท าตามบทบัญญัติดังกล่าวรวมถึง
ประชาชนดว้ย หากพินิจพิเคราะห์ใหดี้ จะพบวา่ประเทศท่ีมีระบบการเมืองการปกครองท่ีดี มกัเป็นประเทศ
ท่ีให้ความส าคญัและเคารพในหลกันิติรัฐ หรือ นิติธรรม (Rule of Law) ไม่วา่จะเป็น ประเทศฝร่ังเศส 
เยอรมนี องักฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ ทั้งท่ีประเทศเหล่าน้ีกลบัมิไดมี้การบญัญติัหลกันิติรัฐ หรือ
นิติธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญอยา่งชดัเจนเหมือนประเทศไทยและประเทศอ่ืนท่ีไม่เป็นนิติรัฐ  เหตุผล
ส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รต่างๆ และประชาชนของประเทศขา้งตน้เคารพในหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรม คือ 
การประพฤติปฏิบัติตามกฎและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจนมีสภาพเป็นประเพณี (Tradition) 
จนกระทัง่กลายมาเป็นบรรทดัฐาน (Norm) ท่ีทุกคนท ากนัเป็นนิจอยูแ่ลว้ในขณะท่ีประเทศไทยมิได้
เป็นเช่นนั้นซ่ึงตอ้งยอมรับว่าส่วนหน่ึงมาจากการใส่แนวความคิดแบบดา้นเดียวของนักวิชาการ
บางส่วนด้วย กล่าวคือ หลกันิติรัฐถูกน าเสนอในมุมมองท่ีว่า หลกัการน้ีเป็นมาตรการท่ีมีไวเ้พื่อ
จ ากดัอ านาจของรัฐเท่านั้น อนัถือเป็นการให้ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เพราะในความเป็นจริง
แล้ว หลกันิติรัฐ คือ หลกัการท่ีบงัคบัใช้กบัทั้งผูป้กครองในฐานะผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยและผูถู้ก
ปกครองอนัหมายถึงตวัประชาชนเองดว้ย   โปรดตระหนกัวา่รัฐธรรมนูญมิไดเ้ป็นบ่อเกิดของการ
ปฏิบติัตามหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรม หากแต่เป็นเพียงตวัรักษาและธ ารงหลกัการดงักล่าวไวเ้ท่านั้น 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=หลักนิติรัฐ
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http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=หลักนิติรัฐ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=หลักนิติรัฐ
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Abstract 
 

Ever since the lawmakers have integrally used the words “Legal State System” and 

“Rule of Law” in the Constitution of 2007, we have seen the widespread employment 

of the two concepts within Thailand’s political and legal arenas.  The main purpose, it 

seems, is to create legitimacy, or “raison d’etre” to the people behind the coup d’Etat 

of 2006 and the invisible powers, which may reside beyond known political scopes, 

rather than to actually practice them.   

 

Indeed, the two concepts have yet to be ingrained within Thailand’s political system.  

On the contrary, the frequent uses of “legal state system-rule of law” are mainly borne 

from the fact that many parties want to claim they are on “the right side” of the law.  

In effect, the two words become “lost in translation” and mere abstractions that cannot 

be applied into actual implementation.  Hence, there is an urgent need among key 

stakeholders to understand more the origin and the context behind the two theories 

first and foremost.   

 

Six years have passed since the 2007 Constitution has been created, and since then, 

we have yet to see various political entities in Thailand including the public follow the 

true essence of the two concepts. A careful analysis reveals that developed countries 

with good governance including the likes of France, Germany, United Kingdom and 

the U.S.A. do hold Legal State System and Rule of Law with the highest respects, yet 

without having to have the two words explicitly stated in the countries’ laws.  The 

main reasons being that these two concepts have been practiced, enacted and followed 

unequivocally in these countries for a long time that they have become their legal 

traditions.  These traditions, in turn, become norms that it would become 

unimaginable for these respective societies to function without them.  In no way does 

this situation apply to Thailand’s case.  Partly, this is because a certain sector of our 

scholars tends to advocate a one-sided approach to understand the two concepts as 

one of the ways to limit state power, causing the neglect of other important underlying 

factors.  In truth, one should realise that Legal State System is an enforced guideline 

that the ruler and the ruled must adhere to.  More importantly, a constitution, however 

brand new or perfect it may be, does neither create legal state system nor rule of law.  

It is but an empty piece of legislation if the citizens of the country do not understand 

or respect the rule of law and legal state system in the first place.   
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ภรณ ี ลนุีตพงษ์ 

นบัแต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ใช้บงัคบั ค าว่า "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลาย 
ในสังคมไทย หลกันิติรัฐหรือหลกันิติธรรมท่ีดูเป็นนามธรรมปรากฏให้เห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า "การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่าน้ัน และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้" และในวรรคสอง "กฎหมายตามวรรคหน่ึงต้องมีผลใช้
บังคับเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้ บังคับแก่กรณใีดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็น
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญตัิแห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ห้อ านาจในการตรากฎหมายน้ันด้วย" หรือใน
มาตรา ๒๘ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า "บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ 
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้"
หลงัรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ ค าวา่ "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" ก็ถูกน ามากล่าวอา้งมากข้ึน 
ดว้ยวตัถุประสงค์ให้หลกัการน้ีเป็นเสมือน "เกราะก าบงั" ให้กบัคณะรัฐประหาร และเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้คณะรัฐประหารและอ านาจนอกระบบทั้งหลาย ซ่ึงโดยสภาพดั้งเดิมเป็นอ านาจ
โดยมิชอบให้แปรเปล่ียนเป็นอ านาจท่ีสมเหตุสมผล  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ อนัเป็น
มรดกตกทอดจากคณะรัฐประหารไดบ้รรจุค าวา่ "นิติธรรม" อยา่งชดัเจนท่ีสุดในมาตรา ๓ วรรค
สองว่า "การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม"  ส าหรับสังคมไทย การแพร่หลายของค าวา่ "นิติรัฐ" 
และ "นิติธรรม" ไม่ไดห้มายความว่าหลกัการดงักล่าวไดฝั้งรากลึกลงไปในระบอบการปกครอง 
ตรงกนัขา้ม ท่ีแพร่หลายก็เป็นเพราะทุกฝ่ายต่างก็อา้ง "นิติรัฐ-นิติธรรม" เพื่อสร้างความชอบธรรม
ในการปกครอง เพื่อมิให้ "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" แปรสภาพเป็นขอ้ความคิดท่ีฟุ้งกระจายจบัตอ้ง
มิได ้(concept flou) หรือถูกลดคุณค่าจากหลกัการพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย ให้กลายเป็นเพียง
ถอ้ยค าเสมือนดัง่เป็นเคร่ืองเติมแต่งหรือเป็นถอ้ยค าให้กล่าวอา้งเพื่อ สร้างความชอบธรรมเท่านั้น  
จึงสมควรท าความเขา้ใจถึงความเป็นมาและเน้ือหาของทั้งสองขอ้ความคิดน้ี 

 



๒ 

หลกันิติรัฐ (Legal State) และหลกันิติธรรม (The Rule of Law) 

นิติรัฐ (Legal State) 

 นิติรัฐเป็นแบบของการจดัตั้งประชาคมการเมือง (political community) ในรูปของ
ระบบรัฐ ท่ีแยกก าลงับงัคบัท่ีอยู่ภายใตอ้  าเภอใจออกจากตวับุคคลท่ีเป็นผูป้กครอง (coercion of men)  
ไปเป็นอ านาจทางการเมืองการปกครองท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายของสถาบนัทางการเมืองการปกครอง
ของรัฐ (government of state) แทน โดยท่ีการไดม้าและการด ารงอยูข่องอ านาจทางการเมืองการ
ปกครองท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายนั้น อิงอยูบ่นฐานรากของหลกัยดึพื้นฐาน ๕ ประการ คือ (๑) กฎเกณฑ ์
(law) (๒) ระเบียบแบบแผน (order) (๓) ความเช่ือถือศรัทธา (trust) (๔) สันติวิธี (peace) และ (๕) 
ความยุติธรรม (justice) ทั้งน้ี เพื่อให้หลกัยึดพื้นฐานดงักล่าวร่วมกนัท าหน้าท่ีเฉพาะทางของตน  
ในอนัท่ีจะน าประชาคมการเมืองไปสู่การบรรลุเป้าหมายของรัฐในท่ีสุด ซ่ึงในการท าหน้าท่ีของ
หลกัยึดพื้นฐานดงักล่าว แมจ้ะด าเนินไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางเฉพาะทางของตน  แต่เม่ือ
ประกอบกนัเป็นผลรวมในบั้นปลายแลว้ ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายรวมของรัฐ (ultimate goal) 
ไดใ้นท่ีสุด กล่าวคือ๑ 

๑) กฎเกณฑ์ (law) เป็นหลักยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น ความเห็นพอ้ง
ร่วมกนั (general consensus) ของคนหรือสมาชิกในประชาคมการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
ความเห็นพอ้งร่วมกนัระหวา่งคนกลุ่มนอ้ยท่ีเป็นผูป้กครอง (ruler) กบัคนกลุ่มใหญ่ท่ีเป็นผูรั้บการ
ปกครองหรือประชาชน (ruled) ทั้งน้ี โดยการดดัแปลงตวัแทนของขอ้อา้งอิงใหม่ท่ีต่างไปจากกฎ
ธรรมชาติ (natural law) ท่ีเคยบงัคบัใชไ้ดเ้ฉพาะตวักบัแต่ละคน (personal enforcement) เท่านั้น  
ไปเป็นกฎหมายของรัฐ (law of state) ท่ีบงัคบัใชไ้ดเ้ป็นการทัว่ไป (public enforcement) กบัทุกคน
ภายในรัฐ หรือภายใตป้ระชาคมการเมืองเดียวกนั 

๒) ระเบียบแบบแผน (order) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น แบบแผน
มาตรฐานของพฤติกรรมร่วม (mutual practice) ทั้งน้ี โดยอาศยักฎเกณฑ์ของกฎหมายเป็นกรอบ
ก ากบัในการบงัคบัควบคุม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การก ากบัควบคุมพฤติกรรมและการกระท าท่ีกระทบ
ต่ออ านาจของผูป้กครองและสิทธิเสรีภาพของประชาชนผูรั้บการปกครอง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมพื้นฐานท่ีส าคญัของรัฐใน ๓ ดา้น ดว้ยกนัคือ (๑) การออกกฎหมาย (legislative practice)  

                                                 
๑
 "สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ.๒๕๔๐)"ท่ีจดัท าโดยสถาบนั
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๓ 

(๒) การบงัคบัใช้กฎหมาย (executive practice) และ (๓) การตีความกฎหมายและพิพากษาคดี 
(judicial practice) 

๓) ความเช่ือถือศรัทธา (trust) เป็นหลักยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น 
หลกัประกนัเสถียรภาพของการอยู่ร่วมกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักประกันเสถียรภาพระหว่าง
อ านาจอนัชอบธรรมของผูป้กครอง กบัสิทธิเสรีภาพอนัชอบธรรมของประชาชนผูรั้บการปกครอง 
ทั้งน้ี โดยมีการก าหนดกรอบในการจ ากัดควบคุมอ านาจของผูป้กครองไวใ้ห้เป็นไปท่ีแน่นอน
ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการก าหนดกรอบในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อเป็น
หลกัประกนัไดว้า่ ทั้งผูป้กครองและประชาชนต่างมีเสถียรภาพในการอยูร่่วมกนั โดยท่ีอ านาจของ
ผูป้กครองนั้น มิไดใ้ชเ้พื่อการกดข่ีข่มเหงประชาชน หากแต่ใชเ้พื่อการคุม้ครองสวสัดิภาพและความ
ปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นหลกั 

๔) สันติวิธี (peace) เป็นหลักยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น ความแตกต่าง 
ท่ีสร้างสรรค์และมิตรภาพท่ีถาวร เพื่อจดัสภาพแวดล้อมของรัฐให้เกิดสันติสุขในการด ารงอยู่
ร่วมกนัระหว่างความแตกต่างของมนุษยโ์ดยไม่ก่อความขดัแยง้แตกแยก ระหว่างฝ่ายขา้งมากกบั
ฝ่ายขา้งนอ้ยโดยไม่มีการกดข่ีข่มเหงคุกคามซ่ึงกนั ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนใหญ่กบัผลประโยชน์
ส่วนยอ่ย และระหว่างความถูกตอ้งของฉันทามติชัว่คราว ฝ่ายขา้งมากท่ีไดรั้บการยอมรับก่อนกบั
ฝ่ายขา้งน้อยท่ียงัตอ้งรอการยอมรับในภายหลงั ซ่ึงเป็นการดดัแปลงสภาวะธรรมชาติของสังคม
มนุษย ์ให้เปล่ียนจากการต่อสู้ด้วยพละก าลงัโดยใช้ความรุนแรงหรือขจดัท าลายล้างขั้นแตกหัก  
เป็นการแข่งขนักนัดว้ยกติกาท่ีสันติวิธีสามารถประนอมประโยชน์และหาทางออกท่ีเป็นสายกลาง
โดยไร้ความสูญเสียของทุกฝ่ายได ้

๕) ความยุติธรรม (justice) เป็นหลกัพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น เจตจ านงร่วม
อนัชอบดว้ยกติกา (legality of general will) ทั้งน้ี โดยอาศยักติกาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนรัฐ 
เพื่อให้การใชอ้ านาจและการท าหนา้ท่ีของรัฐนั้นด าเนินไปภายใตค้รรลองของกฎหมาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ในกระบวนการขบัเคล่ือนรัฐท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของเหตุผลในฐานท่ีมา (source) ของ
การใชอ้ านาจ กระบวนวิธีการ (means) ในการใชอ้ านาจ และเป้าหมายปลายทาง (ends) ของการใช้
อ านาจนั้ น จะต้องประกอบกันบนฐานอันชอบด้วยกฎหมายด้วยกันทั้ ง ส้ิน ซ่ึงจะส่งผลให้
กระบวนการในการขบัเคล่ือนรัฐนั้น น าไปสู่ความเป็นรัฐแห่งกติกาท่ีเก้ือหนุนให้การใชอ้  านาจของ
ผูป้กครอง เป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายของรัฐไม่ใช่ตามอ าเภอใจของตน ซ่ึงมุ่งสนองเป้าหมาย
ของรัฐไม่ใช่เป้าหมายหรือประโยชน์ของตน เพื่อให้การท าหนา้ท่ีของรัฐนั้นเป็นเสมือนเบา้หลอม



๔ 

ในการสร้างเจตจ านงร่วมอนัชอบด้วยกติกาให้เกิดข้ึนในหมู่ของกลไกส าคญัฝ่ายต่าง ๆ ของรัฐ
ร่วมกนัไดท้ั้งฝ่ายการเมืองการปกครอง (government sector) และฝ่ายประชาชน (private sector) 

หลกันิติธรรม หรือหลกัการปกครองโดยกฎหมาย (rule of law) 

การปกครองโดยกฎหมาย เป็นแบบของการจดัตั้งระบบการเมืองการปกครอง (political system) 
ท่ีอิงอยู่บนฐานรากของหลกัยึดพื้นฐาน ๓ ประการคือ (๑) ความชอบด้วยระบบกฎหมาย (legal 
system) (๒) ความชอบด้วยกฎหมาย (legality) และ (๓) ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
(constitutionality) ทั้งน้ี เพื่อให้หลกัยึดพื้นฐานดงักล่าว ท าหน้าท่ีในการจดักรอบการสร้างระบบ
กฎหมายและระบอบการเมืองการปกครองของรัฐให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และการจดักรอบการ
ออกกฎหมายใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยรัฐธรรมนูญดว้ย กล่าวคือ 

๑) ความชอบด้วยระบบกฎหมาย (legal system) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหา
ส่ิงท่ีเป็น กติกาแห่งการปกครอง (rule of the rule) โดยการสร้างกติกาหลกัทางการเมืองการ
ปกครองในรูปของรัฐธรรมนูญ เพื่อวางหลกัการปกครองและกฎหมายให้มีความสอดคล้องกัน  
ในรูปของการก าหนดเขตอ านาจ (scope of power) ท่ีปรากฏอยูใ่นองคก์รสถาบนัทางการเมืองการ
ปกครองและความสัมพนัธ์ทางอ านาจ (relation of power) ระหวา่งองคก์รสถาบนัทางการเมืองการ
ปกครอง 

๒) ความชอบด้วยกฎหมาย (legality) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น 
ความผูกพนัตามพนัธะทางกฎหมายและความยุติธรรม ซ่ึงเป็นการวางหลกัปฏิบติัในการก าหนด
กรอบของขอบเขตอ านาจ กระบวนการใช้อ านาจและเป้าหมายการใช้อ านาจในฝ่ายบริหารและ  
ฝ่ายตุลาการให้เกิดความยุติธรรมตามกฎหมาย โดยอิงความผูกพนัตามพนัธะทางกฎหมายและ 
ความยุติธรรมท่ีต้องยึดโยงกันทั้ งกรอบบรรทัดฐานทั่วไปอันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
(the precedence of the law) และกรอบตวับทของขอ้บญัญติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอนัเป็นสารัตถะ
ของกฎหมาย (the subjection to the law) 

๓) ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (constitutionality) เป็นหลักยึดพื้นฐานในการ
แสวงหาส่ิงท่ีเป็น หลกัประกนัความเท่ียงตรงของกติกาหลกัทางการปกครอง (legal certainty)  
ซ่ึงเป็นการป้องกนัการใชอ้  านาจการเมืองการปกครองในฝ่ายนิติบญัญติัไม่ให้ละเมิดต่อกติกาหลกั
ทางการปกครอง พร้อมกนัไปกบัการแกไ้ขการใชอ้  านาจการเมืองการปกครองของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการท่ีมิชอบด้วยกติกาหลักทางการเมืองการปกครองอันเน่ืองมาจากกฎหมายท่ีขัด
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการใช้อ านาจท่ีละเมิดกติกาหลักทางการเมืองการปกครอง 



๕ 

ของฝ่ายนิติบญัญติั ทั้ งน้ี โดยการสร้างหลักประกันความเท่ียงตรงของกติกาหลักทางการเมือง 
การปกครอง ให้ครอบคลุมทั้งในขั้นก่อนออกกฎหมายมาบงัคบัใช้ และระหว่างท่ีกฎหมายก าลงั
บงัคบัใชอ้ยู ่

ประชาธิปไตย (Democracy) 

ประชาธิปไตยเป็นแบบของการจดัตั้งระบอบการเมืองการปกครอง (political regime) ท่ีอิงอยู่
บนฐานรากของหลกัยึดพื้นฐาน ๓ ประการ คือ (๑) การปกครองของประชาชน (rule of people)  
(๒) การปกครองโดยประชาชน (rule by people) และ (๓) การปกครองเพื่อประชาชน (rule for 
people) ทั้งน้ี เพื่อให้หลกัยึดพื้นฐานดงักล่าว ท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายสูงสุด
ของระบบการเมืองในรูปของกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง (political ideology) 
ก าหนดกระบวนการทางการเมืองการปกครองในรูปของการจดัความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหวา่ง
ผูป้กครองกบัประชาชนผูรั้บการปกครอง (political process) และก าหนดองคก์รรัฐบาลในรูปแบบ
ของการจดัความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหวา่งองคก์รท่ีใชอ้  านาจหลกัทางการเมืองการปกครอง (form 
of government) กล่าวคือ 

๑) การปกครองของประชาชน (rule of people) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหา
ส่ิงท่ีเป็น เป้าหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง (goal of rule) ซ่ึงเป็นนยัของการสร้างพนัธะยึดเหน่ียว 
ท่ีเรียกวา่ อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงก็คือ การก าหนดให้อ านาจ
สูงสุดในการเมืองการปกครองหรืออ านาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาล (popular 
sovereignty) นั่นเอง ดัง เ ช่น การก าหนดให้ผู ้ปกครองต้องมาจากการเลือกตั้ งทั่วไป  
โดยการเปิดให้มีการใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นการทัว่ไปของประชาชน (general election by universal 
suffrage) การก าหนดใหก้ารใชอ้  านาจของผูป้กครองตอ้งอยูบ่นพื้นฐานความยินยอมของประชาชน 
(consent of people) และการก าหนดให้ประชาชนเป็นผูก้  าหนดความตกลงใจในการปกครอง 
เปล่ียนแปลงและยกเลิกสัญญาประชาคม (people determination) เป็นตน้ 

๒) การปกครองโดยประชาชน (rule by people) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหา
ส่ิงท่ีเป็น กระบวนวถีิทางการเมืองการปกครอง (mode of rule) ซ่ึงเป็นนยัของการสร้างกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองให้รองรับกบัการก ากบัควบคุมของประชาชน ในรูปของการสร้างวิถีทาง
ในการใชสิ้ทธิเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (people participation) คู่ขนานกนัไปกบั
วิถีทางในการใช้อ านาจของผูป้กครองท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและตอบสนองต่อประชาชน (people 
responsibility & responsiveness) พร้อมกนัไปดว้ย ซ่ึงเป็นวิถีทางของความสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่ง



๖ 

ผูป้กครองกับประชาชนผูรั้บการปกครองนั่นเอง ดังเช่นการก าหนดให้ใช้เสียงขา้งมากในการ
ปกครองโดยตอ้งเคารพเสียงขา้งนอ้ย (majority rule and minority rights) ดว้ย การยึดเจตนารมณ์
ของฝ่ายประชาชนเป็นบรรทดัฐานอา้งอิงพนัธะผกูพนัสัญญาประชาคมแก่ฝ่ายผูป้กครอง และการเคารพ
ความเป็นสูงสุดของสัญญาประชาคมท่ีผูป้กครองจะละเมิดมิได ้(supremacy of social contract) 

๓) การปกครองเพื่อประชาชน (rule for people) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหา
ส่ิงท่ีเป็น ความชอบธรรมของรัฐบาลท่ียุติธรรม (legitimacy of justice government) ซ่ึงเป็นนยัของ
การจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางอ านาจขององค์กรรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัครรลองของระบอบ
การเมืองการปกครอง อนัเป็นการสร้างหลกัประกนัขั้นพื้นฐานให้เกิดความเช่ือมัน่ในการใชอ้  านาจ
การปกครองท่ียติุธรรมของรัฐบาลและการไดรั้บความยนิยอมจากประชาชนในความชอบธรรมของ
การใชอ้  านาจการปกครองนั้นดว้ย ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนเช่ือมัน่ในการไม่อาจบิดพล้ิวการใชอ้  านาจ
การปกครองของรัฐบาล (abuse of power) ให้บิดเบือนไปจากกฎหมายอนัเป็นตวัแทนเจตนารมณ์
ร่วมของสัญญาประชาคมได้ ซ่ึงจะเป็นหนทางส าคญัในการเอ้ือประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรม 
ในการปกครองไดใ้นท่ีสุด โดยเฉพาะการท่ีรัฐบาลจะตอ้งท าหนา้ท่ีในการรักษาและสนองตอบต่อ
เจตนารมณ์ตามสัญญาประชาคมของประชาชน ซ่ึงถือว่ามีความสูงสุดโดยท่ีรัฐบาลจะละเมิดมิได้
นัน่เอง ดงัเช่นการก าหนดใหอ้ านาจนิติบญัญติัเป็นอ านาจสูงสุดในการออกกฎหมาย (supremacy of 
legislation) โดยท่ีฝ่ายบริหารนั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีของประชาชนในการท าหนา้ท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของประชาชนนั้น การก าหนดให้รัฐบาลตอ้งสร้างและรักษา
ความชอบธรรมในการปกครอง (legitimization) โดยการสงวนสิทธิให้ประชาชนเป็นฝ่ายให้การ
ยอมรับหรือปฏิเสธการมีอ านาจเหนือตนของรัฐบาลได้ รวมทั้งการก าหนดให้ถือเอาประเด็น
ประโยชน์ด้านความปลอดภยั ความมัน่คง สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเป็นเคร่ืองมือของ
ประชาชนในการท าและยกเลิกสัญญาประชาคมได ้

รัฐธรรมนูญ (Constitution) 

รัฐธรรมนูญเป็นกติกาหลกัทางการเมืองการปกครอง ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในฐานะท่ีเป็น
เบา้หลอมรวมของระบบกฎหมาย โดยเป็นแกนในการจดัระบบการสร้างกติกาและการบงัคบัใช้
กติกาทั้งปวงของรัฐ จนมีการกล่าวกนัว่า หากรัฐใดไม่มีซ่ึงรัฐธรรมนูญแลว้ รัฐนั้นก็ย่อมปราศจาก
ระบบกฎหมายไปดว้ย รัฐธรรมนูญจึงไดรั้บการยอมรับให้ท าหน้าท่ีพื้นฐานในการเป็นกติกาหลกั
ทางการเมืองการปกครองใน        ๒ ประการ คือ (๑) การเป็นกฎหมายสูงสุด (supreme law) และ 
(๒) การเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครอง (fundamental law) ทั้งน้ี เพื่อให้หลกัยึดพื้นฐาน
ดงักล่าวท าหนา้ท่ีรักษาความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (constitutionality) โดยการควบคุม



๗ 

มิให้ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ และท าหน้าท่ีรักษาความชอบดว้ยกฎหมายในการใช้อ านาจของ
องคก์รการเมืองการปกครอง (legality) โดยการควบคุมการใชอ้ านาจและความสัมพนัธ์ทางอ านาจ
ขององค์กรทางการเมืองการปกครองให้ด าเนินไปตามครรลองของระบอบการเมืองการปกครอง  
ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด กล่าวคือ 

๑) การเป็นกฎหมายสูงสุด (supreme law) เป็นหลกัยึดพื้นฐานในการแสวงหาส่ิง 
ท่ีเป็นแม่บทของกฎเกณฑ์ทั้งปวง (master of law) โดยการวางแนวปฏิบติัให้กระบวนวิธีในการตรา
กฎหมายและเน้ือหาสาระในบทบญัญติัของกฎหมายนั้นมีกรอบในการก ากับควบคุมท่ีมีความ
แน่นอน สามารถช่วยในการป้องกนัและแกไ้ขไม่ให้กฎหมายอ่ืนขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี 
เพื่อสกดักั้นไม่ใหก้ฎหมายใด ๆ ท่ีขดัรัฐธรรมนูญถูกน ามาใชบ้งัคบัไดไ้ม่วา่โดยองคก์รอ านาจใด 

๒) การเป็นกฎหมายพืน้ฐานในการปกครอง (fundamental law) เป็นหลกัยึดพื้นฐาน
ในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นความชอบธรรมในการปกครอง (legitimacy of government) โดยการ
ก าหนดท่ีมาและขอบเขตอ านาจขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีหลกัทางการเมืองการปกครองทั้งฝ่ายนิติ
บญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และการก าหนดระเบียบของระบบความสัมพนัธ์ทางอ านาจ
ระหวา่งองค์กรดงักล่าวให้เป็นไปตามครรลองของระบอบการปกครองท่ียึดถือ โดยเฉพาะระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliamentary system) ทั้งน้ี เพื่อควบคุมให้การใชอ้  านาจและการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ทางอ านาจระหว่างองค์กรหลักแต่ละฝ่าย สามารถรักษาความชอบธรรมอยู่ได ้
บนรากฐานของความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและความชอบดว้ยกฎหมาย 

การพฒันาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ จึงเป็นสัมพนัธภาพร่วมกนัระหว่างองค์ประกอบ
พื้นฐาน ๔ ส่วน คือ (๑) นิติรัฐ (๒) รัฐธรรมนูญ (๓) ระบอบประชาธิปไตย และ (๔) การปกครอง
โดยกฎหมาย กล่าวคือ 

๑) นิติรัฐ (Legal State) เป็นการสร้างระบบรัฐหรือประชาคมการเมืองให้มีสถาบนั
อ านาจทางการเมืองการปกครองท่ีมีกฎหมายเป็นฐานรากรองรับหลกัประกนัความยุติธรรม ทั้งใน
ดา้นการก าหนดเป้าหมาย วธีิการ และบรรทดัฐานในการท าหนา้ท่ีพื้นฐานทางการเมืองการปกครอง
ของรัฐ แทนการใชก้ าลงับงัคบัและอ าเภอใจของตวับุคคลท่ีเป็นผูป้กครอง 

๒) รัฐธรรมนูญ (Constitution) เป็นการสร้างระบบกฎหมาย ระบอบการเมืองการ
ปกครอง องคก์รอ านาจ และการก ากบัการใชอ้  านาจให้มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีเก้ือกลูกนั 



๘ 

๓) ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการสร้างระบอบการเมืองการปกครองท่ีเน้น
จ ากัดอ านาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยประชาชนมีหลักประกันการเป็น
เจา้ของอ านาจ มีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจ และไดรั้บประโยชน์ท่ีเป็นธรรมจากอ านาจ 

๔) การปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) เป็นการสร้างระบบการเมืองการ
ปกครองท่ีมีการขบัเคล่ือนกลไกสถาบนัทางการเมืองการปกครองให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด 
ไดด้ว้ยกระบวนวธีิทางกฎหมาย 

จะเห็นไดว้า่ หลกันิติรัฐ (Legal State) หรือหลกันิติธรรม (The Rule of Law) หรือหลกัการ
ปกครองโดยกฎหมายน้ี มีความส าคัญอย่างมากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ศาสตราจารย์ บวรศัก ด์ิ  อุวรรณโณ ได้ให้ค  าอธิบายในเ ร่ือง น้ีไว้ พอสรุปได้ความว่า  
ตามแนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น ถือว่าแมรั้ฐจะมีอ านาจอธิปไตย แต่รัฐก็ตอ้งเคารพ
กฎหมายก่อน ซ่ึงมีอยู ่๒ ทฤษฎีหลกัๆ คือ 

๑. ทฤษฎีว่าดว้ยการจ ากดัอ านาจของตนเองดว้ยความสมคัรใจ (auto – limitation)  
ซ่ึงเยียร่ิง (Ihering) และ เยลิเน็ก (Jelinek) เป็นผูเ้สนอ ซ่ึงมีหลกัว่ารัฐไม่อาจถูกจ ากดัอ านาจโดย
กฎหมายได ้เวน้แต่รัฐจะสมคัรใจผูกมดัตนเองดว้ยกฎหมายท่ีตนสร้างข้ึน และกฎหมายหลกัท่ีรัฐ
สร้างข้ึนก็คือรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก าหนดสถานะของอ านาจการเมืองในรัฐว่าอยู่ท่ีองค์กรใด ตอ้งใช้
อยา่งไร มีขอ้จ ากดัอยา่งไร 

๒. ทฤษฎีนิติรัฐ (Etat de Droit) ซ่ึงรุสโซ และมองเตสกิเออ ไดเ้สนอแนวความคิดไว้
เป็นคนแรก ๆ และ กาเร เดอ มลัแบร์ ไดส้รุปแนวความคิดไวอ้ยา่งชดัแจง้ ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ “รัฐและ
หน่วยงานของรัฐท าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าเอกชน มีอ านาจ
ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในสิทธิหนา้ท่ีแก่เอกชนฝ่ายเดียวโดยปัจเจกชนไม่สมคัรใจได ้กฎหมาย
มหาชนให้อ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในฐานะ 
ท่ีเหนือกว่าเอกชน แต่กฎหมายนั้นเองก็จ  ากดัอ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใชอ้  านาจนอก
กรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว”้ 

 ผลท่ีตามมาก็คือ จะตอ้งมีการควบคุมการกระท าขององคก์รของรัฐทุกองคก์รให้ชอบ
ดว้ยกฎหมาย กล่าวคือ จะตอ้งควบคุมการกระท าและนิติกรรมทางการปกครองของฝ่ายปกครองให้
ชอบดว้ยกฎหมาย และจะตอ้งมีการควบคุมการกระท าขององคก์รตุลาการ ซ่ึงไดแ้ก่ค าพิพากษาและ
ค าสั่งของศาลให้ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะต้องมีองค์กรและกระบวนการควบคุมท่ีแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละระบบกฎหมาย 

 



๙ 

สาระส าคัญของหลกันิติรัฐ 
 สาระส าคญัของหลกันิติรัฐมีอยู ่๓ ประการดงัน้ี 

๑. บรรดาการกระท าทั้งหลายขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย
ท่ีตราข้ึนโดยองคก์รของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั กล่าวคือ องคก์รของรัฐฝ่ายบริหารจะตอ้งมีอ านาจสั่งการ
ใหร้าษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ต่อเม่ือบทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ใหอ้ านาจไวอ้ยา่งชดัแจง้และจะตอ้งใชอ้  านาจนั้นภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

๒. บรรดากฎหมายทั้งหลายท่ีองคก์รของรัฐ ฝ่ายนิติบญัญติัไดต้ราข้ึนจะตอ้งชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐฝ่ายบริหารล่วงล ้ าเขา้ไปใน
แดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนั้น จะตอ้งมีขอ้ความระบุไวอ้ย่างชัดเจนพอสมควรว่าให้
องคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร องคก์รใดมีอ านาจล่วงล ้าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้น
กรณีใดและภายในขอบเขตอยา่งไร และกฎหมายดงักล่าวจะตอ้งไม่ให้อ านาจแก่องคก์รของรัฐฝ่าย
บริหารล่วงล ้ าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความจ าเป็นเพื่อธ ารง
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

๓. การควบคุมไม่ให้กระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขดัต่อกฎหมายก็ดี การ
ควบคุมไม่ใหรั้ฐธรรมนูญขดักบักฎหมายก็ดี จะตอ้งเป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รของรัฐฝ่ายตุลาการ
ซ่ึงมีความเป็นอิสระจากองคก์รของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบญัญติั โดยองค์กรรัฐ
ฝ่ายตุลาการซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคก์รของรัฐฝ่ายตุลา
การซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐฝ่ายบริหาร อาจจะ
เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการอีกองค์กรหน่ึง แยกต่างหากจากองค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการซ่ึงท า
หนา้ท่ีพิจารณาพิพากษาคดีแพง่และคดีอาญาก็ได ้

ระบบการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี หรือหลกัธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 

หลกัธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจดัระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตั้งอยูใ่นความถูกตอ้ง
เป็นธรรม ตามหลกัพื้น ฐานการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามแผนภาพ ดงัน้ี 

๑. หลกันิติธรรม (The Rule of Law) 

หลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือวา่
เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตวับุคคล จะตอ้งค านึงถึงความ
เป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ รวดเร็วดว้ย 

 



๑๐ 

๒. หลกัคุณธรรม (Morality) 

หลกัคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากร
พฒันาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซ่ือสัตย  ์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัยประจ าชาติ 

๓. หลกัความโปร่งใส (Accountability) 

หลกัความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมายตรงขา้ม 
หรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยท่ีเร่ืองทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้มีความหมายในเชิงลบ 
และความน่าสะพรึงกลวัแฝงอยู ่ความโปร่งใสเป็นค าศพัทท่ี์ใหแ้ง่มุมในเชิงบวก และให้ความสนใจ
ในเชิงสงบสุข ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้สะดวกและเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  ในการน้ี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ให้มีความโปร่งใส ขออญัเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช ท่ีไดท้รงมีพระราชกระแสรับสั่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แมจ้ะมี
ความรู้นอ้ยก็ยอ่มท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี
ความบริสุทธ์ิใจ 

๔. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 

หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มา
มีส่วนร่วมทางการบริหารจดัการเก่ียวกับการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะท างานโดยให้ขอ้มูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา  ร่วมวางแผน
และร่วมปฏิบติั 

๕. หลกัความรับผดิชอบ (Responsibility ) 

หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ี ความส านึกใน
ความรับผดิชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และ
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง รวมทั้งความกลา้ท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระท าของตนเอง 

๖. หลกัความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)  

หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างคุม้ค่า 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

 



๑๑ 

หลกันิติธรรมกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

 หลกันิติรัฐ (Legal State) หลกันิติธรรม (the Rule of Law) และหลกัวา่ดว้ยการกระท าทาง
ปกครองตอ้งชอบด้วยกฎหมาย ล้วนแล้วแต่มีหลกัการเดียวกนัทั้งนั้น กล่าวคือ มีวตัถุประสงค ์
ในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน๒ 
 ความหมายของหลกันิติรัฐ (Legal State) คือ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือองค์กรรัฐหรือ
ราษฎรตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายเดียวกนัทั้งส้ิน รัฐหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐจะกระท าการท่ีมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดต่้อเม่ือ 

๑. มีกฎหมายใหอ้ านาจ 
๒. ตอ้งท าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 

 นิติรัฐ เป็นรัฐท่ีตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายโดยรัฐยอมตนอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีก าหนดการกระท า
ของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนยั คือกฎเกณฑ์ประการแรก ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และกฎเกณฑ์ประการท่ีสองก าหนดวิธีการและมาตรการซ่ึงรัฐและหน่วยงานสามารถใชเ้พื่อบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดรวมเป็นกฎเกณฑ์สองชนิดท่ีมีผลร่วมกนัคือ จ ากดัอ านาจรัฐภายใตก้ฎหมาย 
ลกัษณะท่ีเด่นชดัท่ีสุดของนิติรัฐคือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนนอกไปจากท่ีกฎหมาย
ก าหนดกระท าต่อปัจเจกชนได้ กฎหมายเป็นทั้ งท่ีมาแห่งอ านาจและข้อจ ากัดอ านาจปกครอง   
ดงันั้นในนิติรัฐฝ่ายปกครองจะกระท าการท่ีขดัแยง้หรือละเวน้ไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย
ท่ีใช้บงัคบัอยู่ไม่ได้ และการท่ีฝ่ายปกครองจะวางข้อก าหนดหรือออกค าสั่งต่อผูอ้ยู่ใต้ปกครอง
จะตอ้งอาศยัอ านาจของกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้น ความส าคญัของหลกันิติรัฐก็คือ 
เป็นหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงให้อ านาจแก่ประชาชนท่ีจะฟ้องร้องต่อศาลได้
ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัของกฎหมายปกครอง ซ่ึงต่างจาก  “รัฐต ารวจ” (Police State) 

 ส าหรับ รัฐต ารวจ (Police State) เป็นรัฐท่ีฝ่ายปกครองสามารถท่ีจะใช้อ านาจดุลพินิจอยา่ง
เต็มท่ีท่ีจะด าเนินมาตรการอะไรก็ไดท่ี้ฝ่ายปกครองเป็นผูริ้เร่ิมและเห็นว่าจ าเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ประชาชนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ วตัถุประสงค์สุดท้ายจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ส่วน
วิธีการท่ีจะไปถึงวตัถุประสงค์นั้นจะท าอย่างไรก็ได้ ในรัฐต ารวจฝ่ายปกครองใช้อ านาจได้อย่าง
เต็มท่ีโดยไม่มีกฎหมายก าหนดขอบเขตไว ้และศาลก็ไม่มีอ านาจตรวจสอบการกระท าของฝ่าย
ปกครองได ้

                                                 
๒ รศ.ดร.ภรูชิญา วฒันรุง่. บทความนิตศิาสตรต์อ้งเป็นธรรม.มถุินายน ๒๕๕๐  



๑๒ 

 ในนิติรัฐนั้นมีหลักการของกฎหมายมหาชนท่ีเป็นกฎหมายปกครองท่ีส าคัญ กล่าวคือ 
“องค์กรของรัฐต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย” หมายถึง “การกระท าขององค์กรของรัฐ 
ทุกองคก์รจะตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย” โดยแบ่งพิจารณาเป็น 

๑) หลักท่ีว่าด้วยความชอบด้วยกฎหมายของรัฐสภา หมายความว่ารัฐสภาจะออก
กฎหมายใดตอ้งชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยไม่ไดถื้อหลกัวา่รัฐสภามีอ านาจสูงสุดท่ีจะท าการ
อยา่งไรก็ได ้

๒) หลกัท่ีว่าดว้ยความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครองหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ
ฝ่ายบริหารจะตอ้งด าเนินการไปตามกฎหมาย กฎหมายเป็นทั้งแหล่งท่ีมาและขอ้จ ากดัอ านาจของ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง 

๓) หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ คือ ศาลจะตอ้งพิจารณาพิพากษาคดี
ไปตามตวับทกฎหมาย 

หลกัความชอบด้วยกฎหมายของรัฐสภา 

 หลกัความชอบด้วยกฎหมายของรัฐสภาหมายความว่า การท่ีรัฐสภาจะตรากฎหมายใดๆ
จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของรัฐธรรมนูญ รัฐสภาจะตรากฎหมายขดักบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญไม่ได ้

 ในนิติรัฐนั้นรัฐธรรมนูญจะมีบทบญัญติัรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของ
ประชาชนท่ีส าคญัไว ้ซ่ึงมีผลท าให้องคก์รของรัฐทุกองค์กร โดยเฉพาะองคก์รนิติบญัญติัไม่อาจท่ี
จะออกกฎหมายมาจ ากดัตดัทอนสิทธิเสรีภาพดงักล่าวโดยปราศจากอ านาจท่ีรัฐธรรมนูญให้ไวไ้ด ้ 
ดงัจะเห็นได้จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บญัญติัว่า 
“สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ โดยปริยาย หรือโดยค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุม้ครองและผูกพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บงัคบักฎหมาย และการ
ตีความกฎหมายทั้งปวง” และถึงแมรั้ฐธรรมนูญจะให้อ านาจในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวก้็ตาม 
แต่ฝ่ายนิติบญัญติัก็ไม่อาจออกกฎหมายมาจ ากดัสิทธิและเสรีภาพอนัเป็นการฝ่าฝืนสาระส าคญัของ
สิทธิและเสรีภาพนั้ น หรือฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมิได้  ดัง ท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ บญัญติัไวว้า่ “การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะ
เพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได”้ 
 



๑๓ 

ระบบการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดกบัรัฐธรรมนูญ 
 ระบบการควบคุมกฎหมายไม่ใหข้ดักบัรัฐธรรมนูญมี ๔ ระบบใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

๑. รัฐสภาเป็นผู้มีอ านาจวนิิจฉัยเอง 
  ระบบท่ีรัฐสภามีอ านาจวินิจฉยัเองระบบน้ีเคยใชอ้ยูใ่นประเทศแถบภาคพื้นยุโรป
ในสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เช่น ฝร่ังเศส ระบบน้ีมีหลกัว่า การท่ีรัฐสภาออกกฎหมายเท่ากบั
รัฐสภาได้ตีความแล้วว่า กฎหมายนั้นไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ระบบน้ีมีข้อเสียคือ ไม่มีโอกาสท่ี
กฎหมายจะขดักบัรัฐธรรมนูญไดเ้น่ืองจากผูอ้อกกฎหมายคือ รัฐสภาเป็นผูตี้ความเองวา่ กฎหมายจะ
ขดักบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐสภายอ่มไม่ตีความวา่กฎหมายท่ีตนออกมานั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ 

๒. ศาลยุติธรรมมีอ านาจวนิิจฉัย 
  ระบบท่ีให้ศาลยุติธรรมเป็นผูพ้ิจารณาในระบบน้ีศาลยุติธรรมจะเป็นผูค้วบคุม
กฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนไม่ให้ขดักบัรัฐธรรมนูญระบบน้ีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  
ออสเตรเลีย ขอ้ดีของระบบน้ีคือ ไม่ตอ้งจดัองคก์รในการพิจารณาวา่กฎหมายขดัรัฐธรรมนูญข้ึนมา
ใหม่และมีความรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษาคดีเน่ืองจากใช้องค์กรท่ีวินิจฉัยกฎหมายอยู่แล้ว 
ขอ้เสียของระบบน้ีก็คือ ท าใหอ้ านาจตุลาการท่ีไม่ไดม้าจากประชาชนเหนือกวา่อ านาจนิติบญัญติัทั้ง
ท่ีอ านาจนิติบญัญติัมาจากประชาชน ขอ้เสียอีกประการหน่ึงก็คือ ท าให้เกิดระบบการกระจายอ านาจ
ในการควบคุมไม่ใหก้ฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจากศาลทุกศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีมีอ านาจ
วินิจฉัยว่า กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในกฎหมายท่ีจะใช้
บงัคบัแก่คดีเน่ืองจากความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ของศาลยอ่มแตกต่างกนั 

๓. ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วนิิจฉัย 
  ระบบท่ีมีศาลพิเศษหรือองค์กรพิเศษวินิจฉัย เช่นมีตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือศาล
รัฐธรรมนูญระบบน้ีเกิดจากแนวความคิดของแฮน เคียวเซ่น  ชาวออสเตรีย  ภายหลงัจากการเกิด
สงครามโลกคร้ังท่ี ๑ แล้ว โดยไดมี้การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรีย ตุลาการ
รัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลยุติธรรม รัฐสภาเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการดงักล่าว แนวความคิดในเร่ืองน้ี
ไดแ้พร่หลายภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยประเทศฝร่ังเศสไดรั้บแนวความคิดน้ีมาตั้งตุลา
การรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญปี ค .ศ. ๑๙๕๘ ในประเทศไทยเองก็ได้น ามาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวจึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบบั
แรกท่ีก าหนดให้มีตุลาการรัฐธรรมนูญ และใช้มาจนกระทัง่ในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั พ.ศ. 
๒๕๕๐ จึงบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ 

 



๑๔ 

๔. ระบบผสม ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วนิิจฉัยโดยองค์กรในรัฐธรรมนูญเป็นผู้เสนอ 

  ระบบผสม ระบบน้ีมีองคก์รพิเศษวินิจฉยัเหมือนกบัในระบบท่ีสาม แต่ประชาชน
จะเสนอใหอ้งคก์รพิเศษตีความวา่กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญไม่ได ้จะตอ้งให้องคก์รในรัฐธรรมนูญ
นั้นเองเป็นผูเ้สนอให้รัฐสภาตีความ เช่น ถ้าหากรัฐสภาเห็นว่า ร่างกฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญ 
สมาชิกรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีอาจส่งเร่ืองไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยั หรือเม่ือศาลยุติธรรมท่ี
พิจารณาคดีใดคดีหน่ึงเห็นว่ากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีนั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญก็อาจส่งเร่ืองให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไดน้ าระบบน้ีมาใช ้
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ การท่ีลูกศิษยว์ดัพระธรรมกายไดเ้ขา้ช่ือกนัหา้หม่ืนช่ือเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความวา่ การกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๘ จึงไม่อาจท าไดเ้พราะลูกศิษย์
วดัพระธรรมกายไม่ใช่องคก์รตามรัฐธรรมนูญท่ีจะขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญตีความได ้

ระบบการพฒันาการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 เราอาจแบ่งระยะเวลาของระบบพฒันาการในการควบคุมกฎหมายไม่ให้ขดัรัฐธรรมนูญได ้๔ 
ช่วงเวลาดว้ยกนั คือ 

๑. ช่วงทีไ่ม่มีตุลาการรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๙) 

  ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ผูท่ี้มีอ านาจวินิจฉัยว่า กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญคือ 
ศาลยุติธรรม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีค าพิพากษาฎีกาท่ีเด่นชดัอยู่เร่ืองหน่ึงคือ ค าพิพากษาฎีกา 
ท่ี ๑/๒๔๘๙ ในค าพิพากษาเร่ืองน้ีมีขอ้เทจ็จริงอยูว่า่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดน้ าประเทศไทยเขา้
ร่วมสงครามกบัประเทศญ่ีปุ่น ต่อมาประเทศญ่ีปุ่นแพส้งครามแก่ฝ่ายสัมพนัธมิตร (คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส) ประเทศไทยจะตอ้งถูกด าเนินคดีอาชญากรสงครามในฐานะท่ีเป็น
ฝ่ายแพส้งคราม ฝ่ายสัมพนัธมิตรไดก่้อตั้งศาลอาชญากรสงครามข้ึน ๒ ศาล คือ ท่ียุโรป ตั้งท่ีเมืองนู
เรมเบิร์ก ท่ีเอเซีย ตั้งศาลอาชญากรสงครามท่ีสิงคโปร์ แต่ในขณะนั้นเองสภาผูแ้ทนราษฎรไดอ้อก
กฎหมายข้ึนมาฉบบัหน่ึงคือพระราชบญัญติัอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๙ ก าหนดให้มีการ
ด าเนินคดีต่อผูซ่ึ้งประกาศสงครามกบัฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยให้มีคณะกรรมการพิเศษข้ึนคณะหน่ึงท า
หน้าท่ีสอบสวนและส่งฟ้องอาชญากรสงครามต่อศาลฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาเป็นศาลท่ีมีอ านาจ
พิจารณาคดีอาชญากรสงคราม ในพระราชบญัญติัดังกล่าวมีบทบญัญติัในตอนหน่ึงว่า บุคคล
ผูก้ระท าความผิดฐานเป็นอาชญากรสงครามไม่ว่าการกระท านั้นจะเกิดข้ึนก่อนหรือหลังวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัให้ด าเนินคดีในศาลอาชญากรสงคราม(คือ ศาลฎีกา) ต่อมามีการจบัตวั 
จอมพล ป.พิบูลสงคราม มาฟ้องต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาไดว้ินิจฉัยว่าการท่ีพระราชบญัญติัอาชญากร
สงคราม พ.ศ. ๒๔๘๙ ไดบ้ญัญติัให้กระท าการอนัเป็นอาชญากรสงครามก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติั
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อาชญากรสงครามมีผลใชบ้งัคบัเป็นความผดิตามพระราชบญัญติัอาชญากรสงครามดว้ยนั้นเป็นการ
ขดัต่อรัฐธรรมนูญ โดยศาลฎีกาให้เหตุผลวา่ ศาลเป็นผูท่ี้จะตอ้งใช้กฎหมายบงัคบักบัคดีทั้งปวงจึง
เป็นผูมี้อ  านาจพิจารณาว่ากฎหมายนั้นจะน ามาใช้บงัคบักบัคดีได้หรือไม่ ซ่ึงหมายความว่าศาล
นั้นเองมีอ านาจพิจารณาวา่ กฎหมายใดขดัต่อรัฐธรรมนูญถา้กฎหมายนั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ ศาลก็จะ
ไม่ใชก้ฎหมายนั้นบงัคบั และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๕ บญัญติั
วา่ บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการกระท าทั้งหลายซ่ึงหมายความวา่ในขณะท่ีกระท านั้นถา้ไม่มีกฎหมาย
ห้ามเอาไวก้็กระท าได ้การท่ีพระราชบญัญติัอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๙ ก าหนดวา่การกระท า
ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบัตอ้งตกเป็นความผิดข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติั
อาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๙ นั้นจึงเป็นการขดัต่อเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรองรับไวเ้ป็นการใช้
กฎหมายอาญายอ้นหลงัไปเอาความผิดต่อการกระท าซ่ึงไม่เป็นความผิดในขณะท่ีกระท าและไม่มี
โทษในขณะท่ีกระท า ศาลฎีกาจึงไดพ้ิพากษายกฟ้องจอมพล ป. 

  มีขอ้น่าสังเกตหลายประการเก่ียวกบัค าพิพากษาน้ี คือในรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 
๒๔๗๕ บญัญติัวา่ สภาผูแ้ทนราษฎรทรงไวซ่ึ้งสิทธิเด็ดขาดแต่ผูเ้ดียวในการตีความรัฐธรรมนูญการ
ท่ีศาลฎีกาไปวินิจฉัยในคดีดังกล่าว จึงเป็นการตีความท่ีฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนั้นมีความเห็นของนกักฎหมายว่าความผิดฐานอาชญากรสงครามเป็นความผิดท่ียกเวน้
หลกักฎหมายอาญาท่ีวา่ ไม่มีความผดิถา้ไม่มีกฎหมาย 

๒. ช่วงทีม่ีตุลาการรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ 

  ช่วงระยะเวลาท่ีมีตุลาการรัฐธรรมนูญในปีเดียวกันกับท่ีค าพิพากษาฎีกา 
ท่ี ๑/๒๔๘๙ นั้นเอง นายปรีดี  พนมยงค์ ก็เสนอให้จดัท ารัฐธรรมนูญฉบบัใหม่คือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๔๘๙ บญัญติัให้มีตุลาการรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดของ
กฎหมายภาคพื้นยุโรปเป็นคร้ังแรก ในรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวก าหนดว่า ถา้ศาลจะใช้กฎหมาย
บงัคบัแก่คดีใดแลว้ ศาลเห็นวา่ บทบญัญติัแห่งกฎหมายจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรอการ
พิจารณาไวก่้อน แล้วส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยงัตุลาการรัฐธรรมนูญ เม่ือตุลาการรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยเช่นใด ค าวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้ งปวง แต่ไม่กระทบถึงค า
พิพากษาศาลซ่ึงถึงท่ีสุดไปแล้ว รัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ ใช้บงัคบัได้เพียงปีเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๔๙๐ มีการรัฐประหารเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ ๒๔๘๙ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวห้าม
ขา้ราชการประจ าเป็นรัฐมนตรีซ่ึงเป็นเหตุใหท้หารเป็นรัฐมนตรีไม่ได ้แต่ต่อมาในปี ๒๔๙๒  ก็ไดมี้
การบัญญัติในเร่ืองตุลาการรัฐธรรมนูญไว้อีก และมีการก าหนดตุลาการรัฐธรรมนูญไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวรทุกฉบบั  แต่อย่างไรก็ดีค  าวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญมีน้อยมาก 
กล่าวคือ มีไม่ถึง 15 ฉบบั 
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๓. ช่วงทีม่ีรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักร 

  ช่วงท่ีใช้ธรรมนูญปกครองราชอาณาจกัร ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชัว่คราว 
เป็นกฎหมายท่ีออกภายหลงัจากมีการปฏิวติัรัฐประหาร และมุ่งประสงคจ์ะใช้ชัว่คราวเท่านั้นจึงมี
ขอ้ความค่อนขา้งสั้นและไม่มีบทบญัญติัในเร่ืองตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมจึงเป็นผูว้ินิจฉัย
วา่กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

๔. ช่วงปัจจุบัน 

  ในช่วงระยะเวลาปัจจุบนั ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ ไดก้ าหนดใหมี้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบกฎหมายวา่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดย
ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญเป็นผูย้ื่นเร่ืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผูตี้ความ ประชาชนทัว่ไปไม่มี
สิทธิท่ีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เท่ากับว่าในปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบผสมในการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ 

หลกัความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ 

 ศาลเป็นองค์กรหน่ึงของรัฐซ่ึงเป็นผูใ้ช้อ  านาจตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด 
ขอ้พิพาท การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตอ้งเป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๙๗ บญัญติัวา่ “การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซ่ึงต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและในพระ
ปรมาภิไธยของพระมหากษตัริย์” ดงันั้นศาลหรือองค์กรตุลาการจึงตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัความชอบ
ดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกนั 

 รัฐท่ีปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกว่านิติรัฐนั้น ศาลหรือองค์กรตุลาการจะต้อง 
มีอิสระในการพิจารณาคดีอยา่งเต็มท่ี โดยไม่ตกอยูใ่นอ านาจอิทธิพลครอบง าขององคก์รอ่ืนของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นองคก์รฝ่ายนิติบญัญติั หรือองค์กรฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระของศาลผูพ้ิพากษาตุลา
การจึงนบัไดว้า่เป็นหวัใจส าคญัดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๙๗ 
บญัญติัว่า “ผูพ้ิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
รวดเร็วและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ดงันั้นการท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองความ
เป็นอิสระของศาลจึงมีความหมายเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึง เป็นการวางหลกัประกนัความเป็น
อิสระของศาลและผู ้พิพากษาในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงหมายถึงหลักความเป็นอิสระจากการ
แทรกแซงขององค์กรอ่ืนไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายนิติบญัญติัหรือองค์กรฝ่ายบริหาร ส่วนท่ีสอง 
หมายถึงความเป็นอิสระท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงโดยศาลหรือผูพ้ิพากษาด้วยกนั กล่าวคือผูพ้ิพากษา 
ตุลาการแต่ละท่านต่างมีดุลพินิจอยา่งอิสระไม่ถูกผูบ้งัคบับญัชาแทรกแซง อย่างไรก็ตามถึงแม้
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ศาลจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ตาม แต่ศาลและผูพ้ิพากษาก็ตอ้งเคารพและยึดหลกั
ความชอบดว้ยกฎหมายในการพิจารณาคดีดว้ย ทั้งน้ีหลกัความชอบดว้ยกฎหมายในการพิจารณาคดี
ประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญัๆใน ๒ ระดบัคือ ระดบัแรก การพิจารณาคดีของศาลจะตอ้งชอบด้วย
วิธีพิจารณาในหลักการท่ีส าคญั เช่น ศาลต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การพิจารณาคดีลับเป็น
ขอ้ยกเวน้อยา่งยิ่ง การพิจารณาคดีตอ้งมีผูพ้ิพากษาครบองคค์ณะ และผูพ้ิพากษาท่ีจะท าค าพิพากษา
หรือวินิจฉยัคดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดน้ัง่พิจารณาคดีนั้นดว้ย    ระดบัท่ีสอง ศาลสูงจะท าหน้าท่ีควบคุม
ความชอบดว้ยกฎหมายของการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลล่างจึงท าใหต้อ้งตดัสินคดีให้อยูภ่ายใน
ขอบของกฎหมาย ถ้าค าพิพากษาไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกกลบั หรือถูกยกหรือถูกแก้ไข 
โดยศาลสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่มีการจ ากดัในการอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาขอ้กฎหมายและเป็นระบบท่ี 
ศาลทัว่โลกใชก้นัอยูเ่พื่อท่ีจะรักษาความชอบดว้ยกฎหมายโดยศาลท่ีสูงกวา่ 

หลกัความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของฝ่ายปกครอง 

 ฝ่ายปกครองเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครองจะกระท าการใดจะตอ้ง
เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายทั้งส้ิน หลกัน้ีเป็นหลกัท่ีเรียกวา่หลกันิติรัฐ ถา้ไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
ไว ้ฝ่ายปกครองจะกระท าการท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนไม่ไดเ้น่ืองจากในประเทศ
เสรีนิยมนั้นถือหลกัว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ การจ ากดัเสรีภาพเป็นขอ้ยกเวน้และ 
การจ ากดัเสรีภาพท าไดว้ธีิเดียวคือตอ้งมีกฎหมายมาจ ากดัเสรีภาพ 

 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมฝ่ายปกครอง ปัญหาส าคญัท่ีเป็นจุดร่วม
ของหลกันิติรัฐและการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็คือ การใช้อ านาจของเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายปกครองตามอ าเภอใจ ธรรมชาติของอ านาจทุกอย่างรวมทั้งการใช้อ านาจของเจา้หน้าท่ีฝ่าย
ปกครองมีแนวโน้มไปสู่ความอิสระในการใช้อ านาจโดยไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผูใ้ด  
แต่ในทางตรงกนัขา้มกบัธรรมชาติของอ านาจ มีหลกักฎหมายทัว่ไปว่า การใช้สิทธิท่ีมีแต่ผลไป
กระทบกระเทือนสิทธิของผูอ่ื้นเป็นสิทธิท่ีมิชอบ ค าวา่ อ าเภอใจในท่ีน้ีหมายความวา่ การกระท าท่ี
ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หรือขดัต่อกฎหมาย หน้าท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของนิติรัฐคือพยายาม
ก าจดัอ าเภอใจให้ออกไปจากการกระท าของเจา้หน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยก าหนดอ านาจและการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครองไวอ้ย่างชัดแจง้ในตวับทกฎหมายและตีความหลกัการแบ่งแยกอ านาจว่า 
ฝ่ายปกครองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายโดยอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาล เกิดหลัก
กฎหมายปกครองว่าการกระท าของฝ่ายปกครองจะตอ้งชอบด้วยกฎหมายพร้อมกนักบัหลกัการ
คุม้ครองพิทกัษสิ์ทธิของประชาชน แมก้ฎหมายจะให้ฝ่ายปกครองมีดุลพินิจ ฝ่ายปกครองก็ไม่อาจ
ใชดุ้ลพินิจตามอ าเภอใจ การกระท าของฝ่ายปกครองตอ้งชอบดว้ยกฎหมายสารบญัญติัและกฎหมาย
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วธีิสบญัญติัทางปกครอง ฝ่ายปกครองตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารงานของตนตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ
และตอ้งระมดัระวงัใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตของกฎหมาย 

 หลกันิติรัฐ ก่อให้เกิดผล ๒ ประการดว้ยกนั คือ ประการแรกเม่ือฝ่ายปกครองเขา้ไปมี
นิติสัมพนัธ์กบัเอกชนฝ่ายปกครองจะกระท าการท่ีฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ม่ได ้
ประการท่ีสองคือ กฎหมายท่ีจะจ ากดัสิทธิเสรีภาพนั้นตอ้งเป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั
เท่านั้น จะน าจารีตประเพณีหรือหลกักฎหมายทัว่ไปมาจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได ้

 หลักท่ีว่าการกระท าของฝ่ายปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย อาจแยกพิจารณาใน
รายละเอียดได ้๒ ประการคือ 

๑. การกระท าของฝ่ายปกครองต้องมีกฎหมายให้อ านาจ 

  การกระท าของฝ่ายปกครองตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจและตอ้งอา้งอิงไดว้า่ มาจาก
กฎหมายใด ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓๙ บญัญติัวา่ 
ค  าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนงัสือและการยืนยนัค าสั่งทางปกครองเป็นหนงัสือตอ้งจดัให้มีเหตุผล
ไวด้ว้ยและเหตุผลนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

๑) ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

๒) ขอ้กฎหมายท่ีใชอ้า้งอิง 

๓) ขอ้พิจารณาและขอ้สนบัสนุนในการใชดุ้ลพินิจ 

  การท่ีกฎหมายดงักล่าวก าหนดให้มีการอา้งอิงกฎหมายก็เน่ืองจากให้ความส าคญั
แก่รากฐานของอ านาจโดยกฎหมายอาจจะก าหนดระบุในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

๑) ระบุตวัผูมี้อ  านาจหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจ 

๒) ระบุเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผูน้ั้นมีอ านาจ 

๓) ระบุสถานท่ีท่ีเจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นมีอ านาจ 

๔) ระบุก าหนดระยะเวลาท่ีมีอ านาจในการท านิติกรรมทางปกครองหรือ
ค าสั่งทางปกครองถา้ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว ้ฝ่ายปกครองจะกระท าการกระทบถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไม่ได ้

๒. ฝ่ายปกครองจะใช้อ านาจเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ (Ultra Vires) 

  แมจ้ะมีกฎหมายใหอ้ านาจ การใชอ้  านาจฝ่ายปกครองก็ตอ้งท าภายในขอบเขตและ
ตามกระบวนการท่ีกฎหมายก าหนดไวจ้ะกระท านอกเหนือขอบเขตหรือกระบวนการท่ีถูกตอ้งไม่ได ้
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กล่าวคือ กฎหมายเป็นเหมือนกรอบท่ีฝ่ายปกครองจะตอ้งด าเนินการอยู่ภายในกรอบเท่านั้น ฝ่าย
ปกครองจะใชอ้ านาจนอกกรอบท่ีก าหนดไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไม่ได ้ถา้หาก
ฝ่ายปกครองใชอ้ านาจนอกกรอบท่ีกฎหมายก าหนดยอ่มเป็นการใชอ้  านาจท่ีขดัต่อกฎหมาย 
  การใชอ้ านาจของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองแบ่งได ้๔ ประการคือ 

๑) การกระท าทางกายภาพ เป็นการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น  การท่ีเจา้หนา้ท่ีเขา้
ไปร้ืออาคารท่ีสร้างผดิพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

๒) การท า นิ ติก รรมทางปกครอง  ห รือก ารออกค าสั่ ง ท างปกครอง  
ตามพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ไดใ้ห้นิยาม ค าสั่งทาง
ปกครองไวว้่า “การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในอนัท่ีจะก่อเปล่ียนแปลง โอน สงวน  ระงบั หรือ มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือ
หน้าท่ีของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งอนุญาต การอนุมติัการวินิจฉัย
อุทธรณ์ การรับรองและการจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” 

๓) การออกกฎหรือขอ้บงัคบั การออกกฎขอ้บงัคบัไดก่้อให้เกิดสิทธิและหนา้ท่ี
ของบุคคลเหมือนกบันิติกรรมทางปกครอง แต่ต่างกนัท่ีการออกค าสั่งทางปกครองก่อให้เกิดสิทธิ
และหน้าท่ีของบุคคลเฉพาะรายเฉพาะเร่ือง แต่การออกกฎก่อให้เกิดสิทธิและหนา้ท่ีแก่บุคคลเป็น
การทัว่ไป ตามพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ ไดใ้ห้ค  านิยาม
ของกฎไวว้่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงระเบียบขอ้บงัคบั หรือบทบญัญติั
อ่ืนท่ีมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป 

๔) สัญญาทางปกครอง เป็นสัญญาท่ีฝ่ายปกครองไดส้มคัรใจเขา้ท าสัญญากบั
เอกชน ตวัอยา่งเช่น สัญญาสัมปทานทางด่วนระยะท่ีสองระหวา่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกบั
บริษทัทางด่วนกรุงเทพ  ไม่วา่จะเป็นการกระท าทางกายภาพ การท านิติกรรมทางปกครอง การออก
กฎหรือการท าสัญญาทางปกครองตอ้งอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายทั้งส้ิน อย่างไรก็ดีหลัก
ความชอบดว้ยกฎหมายมีขอ้ยกเวน้อยู ่๒ ประการดว้ยกนัคือ 

๑) หลกัเร่ืองการกระท าของรัฐบาล 

๒) หลกัเร่ืองสถานการณ์สงครามหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

  ขอ้ยกเวน้ประการแรกนั้นเน่ืองจากการกระท าของรัฐบาลไม่ถือวา่เป็นการกระท า
ทางปกครอง แต่เป็นการรับผดิชอบทางการเมือง  เช่น การท่ีรัฐบาลด าเนินนโยบายผิดพลาด รัฐบาล
ตอ้งรับผดิชอบในทางการเมือง ไม่ใช่ในทางกฎหมาย ส่วนขอ้ยกเวน้ประการท่ีสองนั้น ถือวา่เหตุผล



๒๐ 

ความจ าเป็นในการท่ีจะอยูร่อดเพื่อเอกราช เหตุผลเพื่อความปลอดภยัสาธารณะหรือเพื่อความสงบ
สุขของสังคมยอ่มอยูเ่หนือหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย 

บทสรุป 

หากยอ้นกลบัไปพินิจพิจารณาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงเวลา ๒-๓ ปีท่ีผา่นมา มีค าและวลี
มากมายท่ีนักวิชาการและบุคคลต่างๆ ได้ประดิษฐ์คิดค้น หรือหยิบยกข้ึนมากล่าวอ้างถึงอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อบรรยายถึง หรือแกไ้ขปัญหาของสถานการณ์การเมืองขณะนั้น ไม่วา่จะเป็น “อารยะขดั
ขืน” “การปฏิรูปการเมือง” “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” “ระบบทุนสามานย”์ “การเมืองภาค
ประชาชน” “ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ” 
“การเมืองใหม่” “ตุลาการภิวตัน์” ฯลฯ  ผูเ้ขียนคงมิไดมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะมาอรรถาธิบายถึง
ความหมายของค าและวลีต่างๆ ขา้งตน้ หากแต่ตอ้งการตั้งขอ้สังเกตและเสนอมุมมองในบางมิติอนั
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อขอ้ถกเถียงในเร่ืองการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลกั
กฎหมายบา้งไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีไดมี้การริเร่ิมโครงการ
ด าเนินการปฏิรูปการเมือง (Political Reform) ผา่นการศึกษาของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ  

หลักนิติรัฐถูกกล่าวอ้างถึงโดยนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มาเป็นเวลาพอสมควร ภายใต้บริบทการควบคุมการใช้อ านาจของรัฐ 
กล่าวคือ ป้องกนัมิให้รัฐใชอ้  านาจโดยมิชอบ (Abuse of Power) อนัเป็นผลให้ล่วงล ้าเขา้มาในแดน
แห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเยีย่งเดียวกนักบัท่ีไดรั้บการรับรองและคุม้ครองในประเทศเสรี
ประชาธิปไตยอ่ืน   นกัวิชาการจ านวนมากไดอ้อกมาอธิบายถึงหลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามหลักนิติรัฐข้างต้นผ่านกลไกต่างๆ อาทิเช่น หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
(Legality) ท่ีมีความหมายว่า รัฐจะตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมาย รัฐจะกระท าการใดๆ มิได้หากไม่มี
กฎหมายให้อ านาจไว ้และหลกัการแบ่งแยกอ านาจ (Separation of Powers) อนัมีแนวคิดแบ่งแยก
องคก์รการใชอ้  านาจอธิปไตยออกเป็นองคก์รต่างๆ มิให้องคก์รใดองคก์รหน่ึงผกูขาดการใชอ้  านาจ
อธิปไตยอนัจะน าไปสู่ภาวะเผด็จการได ้เป็นตน้    ภายหลงัจากการหยิบยกเอาหลกัการดงักล่าวมา
เผยแพร่ในสังคมไทย ประชาชนรวมถึงรัฐก็รับรู้และตระหนกัถึงแนวคิดน้ีมากข้ึนเร่ือยๆ อนัถือเป็น
คุณูปการยิ่ง แต่ในท้ายท่ีสุด เหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยนั้นสะทอ้นให้เห็นวา่สังคมไทยยงัไม่เขา้ใจในหลกัการอนัแทจ้ริงของนิติรัฐ
เลย เช่น การกระท ารัฐประหาร การถูกกีดกนัของบุคคลใดๆ ในการเขา้ใชสิ้ทธิทางองคก์รตุลาการ 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่ เท่าเทียมกัน หรือท่ีเ รียกกันว่า เลือกปฏิบัติ (Discrimination) 
ปรากฏการณ์เหล่าน้ีแสดงให้เห็นไดช้ดัวา่ แมจ้ะมีการพูดถึงกล่าวอา้งกนัอยา่งกวา้งขวาง ประเทศ
ไทยก็ยงัไม่เป็นนิติรัฐเสียที   ผูเ้ขียนตั้งขอ้สันนิษฐานวา่ สาเหตุหลกัท่ีท าให้ประเทศไทยไม่สามารถ
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๒๑ 

เป็นนิติรัฐ ทั้งท่ีแนวคิดดงักล่าวอยูก่บัสังคมไทยมานานแลว้ เป็นเพราะความคุน้ชินกบัการไม่เคารพ
ตวับทกฎหมายอยู่อย่างเป็นปกติวิสัย และการท่ีสังคมไทยไม่เป็นนิติรัฐก็ส่งผลกระทบไปถึงภาค
การเมืองการปกครองโดยตรงอย่างหลีกเล่ียงมิได้ กล่าวอีกนยัหน่ึง ปัญหาทางด้านการเมืองของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมานั้น มีเหตุจากการท่ีสังคมไทยไม่เคารพและให้ความส าคญัในหลกันิติรัฐอนั
เป็นการท าลายระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งยิง่ยวดอีกดว้ย 

         ตามท่ีได้กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะว่าสังคมไทยไม่รู้จกัหลกันิติรัฐเลยก็มิได้ หากแต่คุน้เคยมา
นานพอควรและก็มีความพยายามอยูห่ลายคร้ังหลายคราในการท่ีจะปฏิรูปให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงระยะเวลา ๒-๓ ปีท่ีผา่นมา จนทา้ยท่ีสุดแลว้ ไดมี้การน าเอาหลกันิติรัฐมา
บญัญติัไวอ้ยา่งประจกัษช์ดัในมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัโดยใชค้  าวา่ “หลกันิติธรรม” 
(The Rule of Law) ซ่ึงในแง่หน่ึงก็เป็นการสะทอ้นให้เห็นว่าผูร่้างรัฐธรรมนูญไดเ้ห็นปัญหาว่า
ประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นนิติรัฐนัน่เอง  อย่างไรก็ดี การบญัญติัหลกันิติรัฐไวใ้นรัฐธรรมนูญอย่างชดั
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูเ้ขียนขอย  ้าว่ามิไดห้มายความวา่จะสามารถท าให้ประเทศไทยกลายเป็น
นิติรัฐได ้เช่นเดียวกนักบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่เป็นนิติรัฐ แต่พยายามท าให้ประเทศตนเองเป็นนิติรัฐ
ด้วยการบญัญติัหลักการน้ีไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศตนเองเช่นเดียวกัน อาทิเช่น ประเทศ
จอร์เจียมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ อาเซอร์ไบจานมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕๖ อาร์เมเนียมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ รัสเซียมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑ ยูเครนมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ ตาตาร์สถานมีการบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕ เชเชนยามีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑ สโลวีเนียมีการบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒  มาซิโดเนียมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ เป็นตน้ การกระท า
ดงักล่าวเป็นการเปล่าประโยชน์และเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีผดิจุด เพราะกาลเวลาก็พิสูจน์ให้เห็นแลว้
วา่หลายองค์กรมิไดก้ระท าตามบทบญัญติัดงักล่าวรวมถึงประชาชนดว้ย หากพินิจพิเคราะห์ให้ดี  
จะพบวา่ประเทศท่ีมีระบบการเมืองการปกครองท่ีดี มกัเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญัและเคารพในหลกั
นิติรัฐ หรือ นิติธรรม (Rule of Law) ไม่วา่จะเป็น ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี องักฤษ สหรัฐอเมริกา  
เป็นตน้ ทั้งท่ีประเทศเหล่าน้ีกลบัมิไดมี้การบญัญติัหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญอยา่ง
ชดัเจนเหมือนประเทศไทยและประเทศอ่ืนท่ีไม่เป็นนิติรัฐ   เหตุผลส าคญัท่ีท าให้องค์กรต่างๆ  
และประชาชนของประเทศขา้งตน้เคารพในหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรม คือ การประพฤติปฏิบติัตาม
กฎและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายจนมีสภาพเป็นประเพณี (Tradition) จนกระทัง่กลายมาเป็นบรรทดั
ฐาน (Norm) ท่ีทุกคนท ากนัเป็นนิจอยูแ่ลว้ในขณะท่ีประเทศไทยมิไดเ้ป็นเช่นนั้น ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่
ส่วนหน่ึงมาจากการใส่แนวความคิดแบบดา้นเดียวของนกัวิชาการบางส่วนดว้ย กล่าวคือ หลกันิติ
รัฐถูกน าเสนอในมุมมองท่ีว่า หลกัการน้ีเป็นมาตรการท่ีมีไวเ้พื่อจ ากดัอ านาจของรัฐเท่านั้น อนัถือ
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๒๒ 

เป็นการให้ขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้นสมบูรณ์ เพราะในความเป็นจริงแล้ว หลกันิติรัฐ คือ หลกัการท่ี
บงัคบัใชก้บัทั้งผูป้กครองในฐานะผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยและผูถู้กปกครองอนัหมายถึงตวัประชาชน
เองดว้ย   โปรดตระหนกัวา่รัฐธรรมนูญมิไดเ้ป็นบ่อเกิดของการปฏิบติัตามหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรม 
หากแต่เป็นเพียงตวัรักษาและธ ารงหลกัการดงักล่าวไวเ้ท่านั้น 
 

 ข้อเสนอแนะ        
๑. ผูเ้ขียนเห็นว่า ผูท่ี้เสนอตวัเขา้มาปฏิรูปการเมืองตอ้งท าให้ทุกคนในสังคมไทยให้

ความเคารพต่อหลกันิติรัฐ หรือนิติธรรม เช่นเดียวกนักบันานาอารยประเทศ เพราะน่ีคือหลกัการ
พื้นฐานท่ีส าคญัมากท่ีสุดไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การก าหนดโครงสร้างขององคก์รท่ีใชอ้  านาจอธิปไตย
อยา่งเหมาะสมเลย หากแกไ้ขปัญหาหลกันิติรัฐดว้ยการท าให้ประเทศไทยเป็นนิติรัฐได ้ก็จะท าให้
การปฏิรูปการเมืองในคร้ังน้ีเป็นการปฏิรูปการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง
นัน่เอง 

๒. ผูเ้ขียนเห็นว่า รัฐต้องเผยแพร่หลักพื้นฐานส าคญัของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เช่น หลกัความเสมอภาค หลกัธรรมาภิบาล หลกันิติธรรม ให้เป็นความรู้พื้นฐานของ
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยในครอบครัว สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ 
ในสังคม ให้มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย  รัฐตอ้งสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อปรับพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตยของคนในสังคม 
ใหต้รงกนัวา่เป็นการปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงตอ้งยอมรับผล
การเลือกตั้งท่ีเป็นไปโดยชอบธรรม ทั้งน้ี การเลือกตั้งเพียงอยา่งเดียวก็มิไดส้ะทอ้นถึงความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง แต่ตอ้งมีระบบตรวจสอบการถ่วงดุลอ านาจท่ีดีระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติั 
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ และการบริหารประเทศตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีความรับผิดชอบ 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

๓. รัฐตอ้งน าหลกัธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) 
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริหารปกครองประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ โดยมีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม และสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐ นอกจากน้ี รัฐตอ้ง
ด าเนินการอย่างจริงจงัเพื่อแกไ้ขปัญหาทุจริตและการเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพอ้ง โดยส่งเสริม
กลไกการตรวจสอบการทุจริตท่ีโปร่งใส เป็นอิสระ และเป็นกลางให้สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม โดยปราศจากการแทรกแซงหรือตกเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  และรัฐควร
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๒๓ 

สนบัสนุนการรวมตวัของภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
ดว้ยอีกทางหน่ึง เพื่อเป็นการเสริมสร้างกลไกของมาตรการควบคุมและการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction) ซ่ึงเป็นการตั้งขอ้รังเกียจทางสังคมต่อนักการเมืองหรือผูด้  ารงตาแหน่งทาง
การเมืองท่ีประพฤติมิชอบ 

๔. รัฐตอ้งคุม้ครองและประกนัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงสิทธิพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ป้องกนัไม่ให้มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานของประชาชนไม่ว่าจากการกระท าของฝ่ายใด อนัอาจจะน าไปสู่ความขดัแยง้และความ
รุนแรง รวมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งร้ายแรงข้ึน ทั้งน้ี 
ในระหว่างท่ีประเทศชาติมีความขดัแยง้และมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหลากหลาย
มุมมองท่ีแตกต่างกนั ผูเ้ขียนเห็นว่า รัฐตอ้งคุม้ครองเสรีภาพในการแสดงออกและแสดงความ
คิดเห็น (Freedom of Expression) ของประชาชนซ่ึงด าเนินไปตามกรอบของกฎหมายโดยสันติวิธี 
รวมทั้งคุม้ครองไม่ให้บุคคลถูกคุกคามจากการใชเ้สรีภาพดงักล่าว อีกทั้งตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิ่งใน
การไม่ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในทางการเมืองเพื่อปิดกั้นหรือจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลตามกรอบของกฎหมาย 

๕. รัฐในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีหน้าท่ีเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ระหวา่งประเทศและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ขอใหรั้ฐบาลปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศ
ท่ีมีสาระส าคญัในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อีกทั้ ง  
ควรพิจารณาทบทวน แกไ้ข หรือยกเลิกกฎหมายท่ีกระทบกระเทือนต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเกินความจ าเป็น รวมทั้งกฎหมายซ่ึงขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนและหลกันิติ
ธรรมอยา่งชดัแจง้ เช่น กฎหมายท่ีมีผลเป็นการลบลา้งความผิดโดยมิชอบ (Impunity) หรือกฎหมาย
ท่ีมีผลยอ้นหลงัเป็นการลงโทษหรือเป็นผลร้ายต่อผูก้ระท าความผิด เป็นตน้ นอกจากน้ี รัฐควร
เผยแพร่และสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และ
สาระส าคญัของพนัธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกายให้ประชาชนไดรั้บทราบอย่างทัว่ถึง รวมทั้ง ตอ้งสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีรัฐ ใหย้ดึถือปฏิบติัอยา่งไดผ้ลดว้ย 
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