
หลกันิติธรรม : ความชอบธรรมตามกฎหมาย 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรก
ของประเทศไทยท่ีได้บัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไวใ้นหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3 วรรค 2 ว่า          
“การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของ
รัฐ ต้องเป็นไปตามหลัก   นิติธรรม” และใน หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 3 
แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน มาตรา 78 (6) ซ่ึงบญัญติัว่า “ด าเนินการให้หน่วยงาน
ทางกฎหมายท่ีมีหนา้ท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการ
ตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลกั
นิติธรรม” 
  ปัญหาท่ีควรแก่การท าความเข้าใจเบ้ืองต้นก็คือ หลักนิติธรรมนั้ นคืออะไร?            
เหตุใดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตอ้งบญัญติัไวใ้นมาตราแรก ๆ ให้การ
ปฏิบติัหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหมายถึงองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ ตลอดถึงหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน 
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีไปตามหลกันิติธรรม  หลกันิติธรรมคืออะไร หลกันิติธรรมคือกฎหมายหรือไม่ 
เหตุใดหลกันิติธรรมจึงมีความส าคญัดงัท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัให้ขา้ราชการผูใ้ชอ้  านาจรัฐทุกภาคส่วน
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรม 
 

  ความหมายของหลกันิติธรรม ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542           
ให้ความหมายว่า หลักพื้นฐานของกฎหมาย ค  าว่า หลกันิติธรรม นักกฎหมายส่วนใหญ่ เช่ือว่า          
มีความหมายตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ “The Rule of Law” ซ่ึงมีแนวคิดมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณ 
เน้นไปในหลกัการปกครองประเทศ ดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรมโดยกฎหมาย คือ ทุกคนตอ้งอยู่
ภายใตก้ฎหมาย เพราะค าวา่ Rule นั้น สามารถแปลไดว้า่ “การปกครอง” หรือแปลวา่ “กฎกติกา” ก็ได ้ 
ฉะนั้น ในความคิดของนกัปกครองสมยักลางในยุโรปก็จะให้ความหมายไปในหลกัการปกครองท่ีดี 
ก็คือ การปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่ปกครองโดยคน (Rule by Law, not by man) และหมายถึง
หลกัการท่ีเป็นกฎกติกาของกฎหมายท่ีผูบ้ญัญติักฎหมายจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตาม1 
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  ค าวา่ The Rule of Law น้ี Dictionary ของ Black’s Law ให้ความหมายไวว้า่ 
A substantive Legal Principle ซ่ึงหมายถึงหลกักฎหมายท่ีมีความส าคญัยิ่ง แลว้หลกักฎหมาย
อะไรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ ค  าตอบน่าจะเป็นหลกัความเป็นธรรมตามกฎหมาย ซ่ึงอาจจะฟังดูกวา้ง
เกินไป หากยกเอาหลกัความเป็นธรรมตามกฎหมายข้ึนมาพิจารณาก็อาจจะเห็นหลกัความเป็นธรรม
ตามกฎหมายอาญาได้หลายประการ เช่น บุคคลจะถูกลงโทษโดยไม่มีกฎหมายไม่ได ้หลกัความ
เสมอภาคกนัตามกฎหมาย หลกัการสันนิษฐานว่าทุกคนบริสุทธ์ิจนกว่าจะพิสูจน์ไดว้่ามีความผิด     
ซ่ึงเป็นสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 
 

  การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาตามหลักนิติธรรม ท่านศาสตราจารย์ ไดซ่ี ท่านเป็น    
นกักฎหมายท่ีมีช่ือเสียงในประเทศองักฤษ ท่านเคยเป็นประมุขของตุลาการศาลองักฤษ คือ อยู่ใน
ต าแหน่ง Master of the Rolls ท่านยึดมัน่ในอ านาจสูงสุดของรัฐสภา (Sovereignty of Parliament) 
ในการออกกฎหมายมาปกครองประเทศ แต่รัฐสภานั้นตอ้งใชอ้  านาจของประชาชนอยา่งเป็นธรรม 
ไม่ออกกฎหมายมาข่มแหงรังแก หรือขดูรีดภาษีประชาชน ท่านให้ความส าคญัของ The Rule of Law 

ในหลกัความเสมอภาคตามกฎหมาย Equality before the Law บุคคลทุกคนไม่มีใครจะอยู่เหนือ
กฎหมาย  หรือมีสิทธิตามกฎหมายมากกว่าคนอ่ืนได้  การออกกฎหมายต้องไม่แบ่งชั้ นวรรณะ          
เป็นชนชั้นขุนนาง หรือราษฎรธรรมดา ชนกลุ่มน้อย หรือชนกลุ่มใหญ่ ในประเทศจะตอ้งอยู่ภายใต้
กฎหมายอนัเดียวกนั กฎหมายตอ้งไม่แบ่งเช้ือชาติ ไม่เหยียดสีผิว หรือความเช่ือในการนบัถือศาสนา
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่มีขอ้จ ากดัเสรีภาพในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็น   
ในท่ีสาธารณะ การไม่ออกกฎหมายยอ้นหลงัเพื่อให้คุณ หรือให้โทษกบับุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
การออกกฎหมายท่ีเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะกระท าไม่ได ้
  ฉะนั้ น การบัญญัติกฎหมายของรัฐสภาจะต้องค า นึงถึงความชอบธรรม               
ตามกฎหมาย หรือท่ีท่านศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ กล่าวไว้ในเอกสารประกอบ             
การบรรยายหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1 ว่า หลักนิติธรรมเป็น        
“จริยธรรมของกฎหมาย” (Morality of Law) ท่ีเป็นกระแสความคิดท่ีตอ้งการเห็นกฎหมาย       
และการใชก้ฎหมายในสังคมมนุษยถู์กตอ้งและเท่ียงธรรม ทุกคนไม่วา่รัฐ เจา้หนา้ท่ี หรือประชาชน 
อยู่ใตก้ฎหมายโดยเสมอภาคกนั (Equality before the Law) ไม่ใช่อยู่ภายใตอ้  าเภอใจของคน  
ฉะนั้น หลกั Morality of Law จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบอยู่ด้วย ซ่ึงท่าน
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ศาสตราจารย ์ฟูลเลอร์ แห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ท่านไดใ้ห้หลกักฎหมายท่ีเป็น Morality of Law 
ไว ้8 ประการ คือ2       
  1. ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายท่ีมีอยู ่
  2. กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบทัว่ไป 
  3. กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั 
  4. กฎหมายตอ้งบญัญติัใหช้ดัเจนเพื่อหลีกเล่ียงการบงัคบัใชท่ี้มิชอบ 
  5. กฎหมายตอ้งเล่ียงความขดัแยง้กนัเอง 
  6. กฎหมายตอ้งไม่บงัคบัในส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
  7. กฎหมายตอ้งยืนยงคงอยู่เพื่อให้หย ัง่รากลึก แต่ตอ้งปรับให้เขา้กบัสภาพความ
เปล่ียนแปลงได ้
  8. การด าเนินการทุกอยา่งของรัฐตอ้งสอดคลอ้งทุกประการกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไว ้
  ฉะนั้น การบญัญติักฎหมายของรัฐสภาจะตอ้งปฏิบติัตามหลกันิติธรรม เพื่อให้
กฎหมาย     ท่ีบญัญติัออกมานั้น เป็นกฎหมายท่ีมีความชอบธรรม และไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ  มิฉะนั้น กฎหมายฉบบันั้น ๆ จะใชบ้งัคบัไม่ได ้
 

  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามหลักนิติธรรม  คณะรัฐมนตรี คือ           
กลุ่มผูบ้ริหารสูงสุดของประเทศมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญ และตามบทบญัญติัของกฎหมายในทางบริหาร โดยผ่านกระทรวง ทบวง กรม  
และส่วนราชการในสังกดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชน โดยมีงบประมาณท่ีมาจากภาษีอากร   
ท่ีเรียกเก็บจากประชาชนเป็นปัจจยัในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีจะต้องบริหาร
ราชการแผน่ดินตามท่ีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซ่ึงเรียกว่านโยบายของรัฐบาล และตอ้งด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 75 ซ่ึงเป็นเจตจ านงให้รัฐบาลด าเนินการ  
ตรากฎหมาย และก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผน่ดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ถึงมาตรา 87 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน มาตรา 78 อนุมาตรา 6        
ซ่ึงบญัญติัว่า “ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของรัฐตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระ เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” นั้น เป็นแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ด้านการ
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บริหารราชการแผน่ดินท่ีเก่ียวกบัหน่วยงานทางกฎหมาย  ซ่ึงน่าจะหมายถึงคณะกรรมการกฤษฎีกา        
องค์กรอยัการ หน่วยงานทางกฎหมายท่ีสังกดักระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ      
ท่ี มีหน้า ท่ีให้ความเห็นและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ซ่ึงมีทั้ งพระราชก าหนด                 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบข้อบังคับของทางราชการต่าง ๆ            
ไดด้ าเนินงานตามหน้าท่ีดว้ยความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง หรือช้ีน าโดยผูบ้งัคบับญัชา    
ท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีสูงข้ึนไป อันเป็นผลให้การท าหน้าท่ีให้ความเห็นและการตรวจสอบการ          
ตรากฎหมายของรัฐไม่เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม ตามหลกัความชอบธรรมตามกฎหมาย 
หรือหลกันิติธรรมนัน่เอง 
  กล่าวโดยสรุปก็คือ การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีจะตอ้งเป็นไป
ตามหลกันิติธรรม คือ การบริหารราชการภายใตก้ฎหมายดว้ยความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนกฎหมาย
ด้วยอ านาจรัฐท่ีไม่เป็นธรรม การใช้อ านาจเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด การกระท าผิดกฎหมาย        
การปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยทุจริต หรือละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีราชการโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย   
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ทั้ งการท่ี
คณะรัฐมนตรีกระท าโดยตรงหรือโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูใ่นอ านาจบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีผูใ้ช้อ  านาจบริหารราชการแผ่นดิน ฉะนั้ น การกระท าของฝ่ายบริหารท่ีละเมิด           
ต่อกฎหมาย  เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยหลกันิติธรรม  จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารตรวจสอบของสมาชิก
รัฐสภา ประชาชน และองค์กรตุลาการ บุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าท่ี มิชอบด้วย
กฎหมายของฝ่ายบริหารสมควรได้รับการเยียวยา โดยการด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล เพื่อให้ฝ่าย   
ตุลาการเข้ามาควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารได้ในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ               
ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของหลกันิติธรรมตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลกัประกนัของประชาชนวา่ การกระท า
ของฝ่ายบริหารจะตอ้งไม่ท าให้ประชาชนไดรั้บความเสียหาย เพราะประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจบริหาร
ท่ีไดม้อบให้คณะรัฐมนตรีมาเป็นผูท้  าหน้าท่ีแทน  ฝ่ายบริหารจะใช้อ านาจนั้นท าความเสียหายให้
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจนั้นไม่ได ้แมก้ารใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารหากท าไปโดยไม่ชอบ 
ดว้ยกฎหมาย หรือหลกันิติธรรม ศาลก็มีอ านาจในการตรวจสอบว่าการใช้ดุลพินิจนั้นชอบธรรม
หรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกตอ้งชอบธรรมก็ต้องวินิจฉัยมิให้ฝ่ายบริหารมีดุลพินิจท่ีไม่ชอบนั้นได ้  
ท่านศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ ได้กล่าวถึงกลไกเพื่อให้เกิดหลกันิติธรรมในการใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารวา่ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Participation)  

  2. มีการถ่วงดุลคานการใชอ้  านาจรัฐ (Cheek and Balance) 
  3. มีความรับผดิและสามารถถูกตรวจสอบได ้(Accountability) 
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  การปฏิบัติหน้าที่ของศาลตามหลักนิติธรรม  การพิจารณาคดีของศาลต่างๆ          
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปดว้ยความ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ค  าว่า “ศาล” นั้น 
โดยทัว่ไปหมายถึงสถาบนัศาล ซ่ึงมีอยูห่ลายประเภท เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court)  
ศาลยติุธรรม (Courts of Justice) ศาลปกครอง (Administrative Court) ศาลทหาร (Military Court) 
  ส าหรับศาลยุติธรรม ประกอบด้วยชั้ นของศาล คือ ศาลชั้ นต้น ศาลอุทธรณ์         
และศาลฎีกา ในศาลชั้นต้นก็มีศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวดั ซ่ึงมีอยู่ทุกจังหวดัในประเทศ          
และศาลแขวง  นอกจากน้ี ยงัมีศาลช านญัพิเศษ ซ่ึงก่อตั้งขั้นตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการจดัตั้งศาล
และวิธีพิจารณาของศาลช านญัพิเศษนั้น เช่น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน       
ศาลภาษี และศาลลม้ละลาย ซ่ึงรวมอยูใ่นสถาบนัศาลยติุธรรม (Courts of Justice) ของประเทศ 
  ในเร่ืองหลกันิติธรรม Rule of Law ของศาลนั้น ขอกล่าวถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศ คือ เนติบณัฑิตยสภาระหว่างประเทศไดมี้ขอ้มติเม่ือปี ค.ศ.2009 ให้ความหมายของค าว่า  
The Rule of Law วา่ ผูพ้ิพากษาและตุลาการจะตอ้งมีอิสระในการพิจารณาคดี หลกัในขอ้น้ีไดถู้ก
บญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 197 วรรค 2 วา่ “ผูพ้ิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ความอิสระนั้นเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดของผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย   
ทุกระดบั เป็นความเขม้แข็ง และเป็นหลกัประกนัในความชอบธรรม (Rule of Law) ของบุคลากร 
(นกักฎหมาย) ในกระบวนการยติุธรรม  การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นธรรม
ตามกฎหมาย  
  ความรวดเร็วนั้นเป็นความยุติธรรมส่วนหน่ึงของกระบวนการทางกฎหมาย         
แม้การพิจารณาพิพากษาคดีนั้นจะถูกต้องเป็นธรรม แต่หากไม่ได้กระท าไปด้วยความรวดเร็ว
เหมาะสมกบักาลเวลาแลว้ (Reasonable Time) ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมนั้นอาจไม่เป็น
ประโยชน์กบัประชาชนเลยก็ได้ หรือท่ีมีค ากล่าวว่า “ความล่าช้าเป็นการปฏิเสธความยุติธรรม 
(Justice Delayed is Justice Denied) ฉะนั้น นอกจากความอิสระของผูพ้ิพากษาตุลาการจะเป็น
หลกันิติธรรมท่ีนานาอารยประเทศรับรองแลว้ การพิจารณาคดีโดยถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม     
ก็เป็นหลกันิติธรรมของผูพ้ิพากษาตุลาการในทุกศาล และทุกชั้นศาลอีกดว้ย  ซ่ึงตรงกบัรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 40 (3) ท่ีบญัญติัว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม” ซ่ึงเป็นหลกันิติธรรมท่ีสอดคลอ้งตอ้งกนักบั มาตรา 197 วรรค 2 ท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 
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  หลกันิติธรรมในขอ้น้ีไดข้ยายไปถึง มาตรา 40 (3) เพื่อให้ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์
จ าเลย คู่กรณีผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดี มีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการด าเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรั้บการสอบสวนอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม 
และการไม่ให้ถอ้ยค าท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง ซ่ึงเป็นหลกันิติธรรมตามธรรมชาติท่ีจะไม่ให้ผูใ้ด    
บีบบงัคบัให้บุคคลท าร้ายตนเองในกระบวนการยุติธรรม  เพราะการกระท าเช่นวา่นั้นไม่เป็นความ
ยติุธรรมตามธรรมชาติของมนุษย ์
  หลกันิติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศองักฤษนั้น เป็นท่ียอมรับกนั
อยา่งกวา้งขวางวา่ มีความมัน่คงในเกียรติประวติัมายาวนาน เน่ืองจากศาลประเทศองักฤษใชร้ะบบ 
Common Law ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีปฏิบติัตามจารีตประเพณี และมีการพฒันาโดยรัฐสภาและ      
ศาลยุติธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ค าพิพากษาของศาล Common Law ถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณี
ท่ีรัฐและประชาชนตอ้งปฏิบติัตาม ฉะนั้น หลกันิติธรรม หรือ Rule of Law ของศาล Common Law 

จึงถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือว่าศาลเป็นผูส้ร้างกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศ 
(Judge makes the Law) ฉะนั้น หลกันิติธรรมจึงเกิดจากแนวค าพิพากษาของศาล ดว้ยคุณภาพ
ของระบบศาล และความมั่นคงของวิชาชีพกฎหมายในประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีดี          
ในระบบกฎหมาย Common Law ท่ีใช้หลกันิติธรรม Rule of Law เป็นองค์ประกอบส าคญั       
ในกระบวนการยุติธรรมของอังกฤษ  ผู ้ท่ีประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่ว่าจะเป็น Solicitor             
หรือ Barrister มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสูง และได้รับคัดเลือกไปเป็นผูพ้ิพากษา 
ทนายความอาวุโสผูเ้คยเป็นผูพ้ิพากษา หรือเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์         
ในวชิาชีพท่ีดี พระมหากษตัริยข์ององักฤษจะโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น King Counsel หรือ Queen Counsel 

แล้วแต่ว่าในขณะนั้นประเทศองักฤษมี King หรือ Queen เป็นประมุขของประเทศ ฉะนั้น 
กระบวนการยุติธรรมขององักฤษท่ีมีระบบท่ีเขม้แข็งมายาวนาน และมีนักกฎหมายท่ีมีมาตรฐาน     
ในการประกอบวิชาชีพอยา่งสูงยิ่ง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้หลกันิติธรรม Rule of Law มีบทบาท 
ในระบบกฎหมายและศาลยติุธรรมขององักฤษอยา่งมัน่คง และเป็นประโยชน์กบัประเทศชาติมาก   
 

  หลกักฎหมายทีถ่ือว่าเป็นหลกันิติธรรมมีดังนี ้คือ  
  หลักการคุ้มครองความลับระหว่างทนายความและลูกความ ความขอ้น้ีเป็นหลกั      
นิติธรรมท่ีนักกฎหมายทั่วโลกยึดถือและปฏิบัติตามจนเป็นจารีตประเพณี เป็นจริยธรรมของ         
นกักฎหมาย และเนติบณัฑิตยสภาระหวา่งประเทศถือวา่เป็นหลกันิติธรรม  ทั้งน้ี เน่ืองจากการรักษา
ประโยชน์ของลูกความตามกฎหมาย  ลูกความจะตอ้งเปิดเผยความลบัทั้งปวงของตนให้ทนายความทราบ 
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพิจารณาในคดีแพ่ง หรือคดีอาญาก็ตาม ทั้งน้ี เพื่อทนายความจะได้น า
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ขอ้ความจริงท่ีลูกความเปิดเผยนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือการต่อสู้คดี ถา้ไม่มี
หลกันิติธรรมในเร่ืองการคุม้ครองความลบัระหว่างทนายความและลูกความแล้ว  การด าเนินคดี 
หรือการต่อสู้คดีของทนายความจะไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ไม่เป็นผลดีกบัลูกความของตน 
เพราะประชาชน (พยาน) และลูกความจะไม่กลา้พูดความจริง เพื่อให้ทนายความน าขอ้ความจริง
เหล่านั้นไปเสนอศาลได้ ฉะนั้น การคุม้ครองความลบัระหว่างทนายความและลูกความน้ี จึงเป็น
หลักใหญ่และเป็นหลักนิติธรรมท่ีผูใ้ดจะล่วงละเมิดไม่ได้ และทนายความทุกคนจะต้องรักษา
ความลับของลูกความไวต้ลอดไป (ตลอดชีวิต) ไม่ว่าคดีได้เสร็จไปนานเพียงใด แม้ลูกความ          
ตายไปแลว้ ทนายความก็ไม่สามารถเปิดเผยความลบัท่ีลูกความไดเ้คยกล่าวไวก้บัตนให้ผูใ้ดทราบได ้
และการท่ีทนายความเปิดเผยความลบัของลูกความก็จะถูกลงโทษทางวิชาชีพ และจารีตประเพณี
ของการด ารงตนในฐานะทนายความของประชาชนอีกดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ การคุม้ครองความลบั
เป็นหลกัประกนัท่ีมีประสิทธิภาพของการคน้หาความจริงในกระบวนการยติุธรรม 
 

  หลักความเสมอภาคกันตามกฎหมาย  เป็นหลักนิติธรรมอีกประการหน่ึง              
ในกระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ โจทก์และจ าเลยมีความเสมอกันทั้งในกฎหมายวิธีสบญัญติั      
และกฎหมายสาระบญัญติั ไม่มีผูใ้ดอยู่เหนือกฎหมาย หรือไดรั้บสิทธิพิเศษตามกฎหมายในฐานะ
ทางเศรษฐกิจ  ฐานะทางสังคม  ฐานะทางชาติตระกูล หรือระดบัของการศึกษา ทุกคนมีศกัด์ิศรี      
ของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาพเท่าเทียมกนั และได้รับการ
คุม้ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 ซ่ึงบญัญติัว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาพของบุคคลย่อมไดรั้บความคุม้ครอง” หลกัความเสมอภาพกนัตามกฎหมายน้ี       
มีปัญหาในต่างประเทศ เร่ืองเช้ือชาติ และสีผิว ซ่ึงเป็นปัญหาในระดับประเทศ จนรัฐต้องออก
กฎหมายมาคุม้ครองความเสมอภาพของประชาชนอย่างชดัแจง้ และขยายกรอบความคิดน้ีไปยงั
องค์การสหประชาชาติท่ีจะปกป้องการเหยียดผิวอย่างรุนแรง การไม่เสมอภาคในทางกฎหมาย     
และกระบวนพิจารณาของศาลในข้อพิพาทต่าง ๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาเก่ียวกับสิทธิของ        
คนผิวขาว ในกระบวนยุติธรรมซ่ึงดีกว่า หรือเหนือกว่าคนผิวด า เป็นปัจจยัในการขัดแยง้ของ
ประชาชน จนลุกลามเป็นความเสียหายของประเทศชาติ ฉะนั้น แมว้่าในประเทศไทยไม่มีปัญหา
ความแตกต่างของสีผิว เช้ือชาติ และชนชั้นมากนกั  แต่ก็ยงัมีความแตกต่างและความไม่เท่าเทียม
ในทางสังคม  เศรษฐกิจ  และในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้าง ซ่ึงตามหลักนิติธรรมแล้วทุกคน
จะตอ้งเท่าเทียมกนั และมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั ทั้งในความเป็นจริงและตามกฎหมาย 
ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างสันติสุขใหก้บัชุมชน และประชาชนในชาติได ้
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  หลักสันนิษฐานความบริสุทธ์ิของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐาน
ไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด จนกว่าจะพิสูจน์ความผิดของจ าเลยไดช้ดัแจง้ (ยิ่งกว่า
แสงตะวนั) หลกัการสันนิษฐานความบริสุทธ์ิของผูต้อ้งหา หรือจ าเลยในคดีอาญาน้ี เป็นเร่ืองท่ีศาล
จะตอ้งวางตวัเป็นกลางในการพิจารณาคดี ศาลจะยงัไม่เช่ือว่าจ  าเลยกระท าความผิด จนกว่าศาล      
จะไดรั้บฟังการน าสืบพยานหลกัฐานของโจทก์และจ าเลยทั้งสองฝ่ายอยา่งครบถว้น โจทก์ในฐานะ
เป็นผูก้ล่าวหาว่าจ าเลยกระท าความผิดต่อกฎหมายตอ้งพิสูจน์ให้ได้ว่าจ  าเลยกระท าความผิดตาม    
ข้อกล่าวหาจริง  หากโจทก์น าสืบพิสูจน์ไม่ได้  ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องปล่อยตวัจ าเลยไป      
หลกันิติธรรมขอ้น้ีสอดคลอ้งกบัสิทธิของผูถู้กกล่าวหาท่ีจะต่อสู้คดีไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัทางกฎหมาย 
หรือมีขอ้จ ากดัน้อยท่ีสุด เน่ืองจากผูถู้กกล่าวหานั้นตกอยู่ในภาวะท่ีเสียเปรียบในการต่อสู้คดีดว้ย 
เหตุผลท่ีว่าในคดีอาญาศาลจะต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจ าเลย  จึงจ าเป็นจะต้องควบคุมผูต้อ้งหา      
หรือจ าเลยไวใ้ห้อยูใ่นความดูแลของเจา้พนกังาน เพื่อจะไดน้ าตวัมาศาลในวนัพิจารณาคดี  เวน้แต่
ศาลจะมีค าสั่งปล่อยตวัชั่วคราว หรือในบางคดีท่ีมีโทษไม่สูง และจ าเลยมีทนายความ ศาลอาจจะ
อนุญาตใหพ้ิจารณาคดีลบัหลงัจ าเลยได ้ จ  าเลยไม่ตอ้งมาศาลในวนัพิจารณาคดีของศาล  การท่ีจ าเลย
ตอ้งถูกควบคุมตวัโดยเจา้พนกังาน  ยอ่มขาดโอกาสในการเสาะแสวงหาพยานหลกัฐาน หรือบุคคล
ท่ีจะมาช่วยเหลือในการด าเนินคดีไดอ้ยา่งอิสระ  กฎหมายจึงตอ้งเปิดโอกาสให้ผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
ได้มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี และในทางปฏิบติัศาลจะเปิดโอกาสให้จ  าเลยได้สู้คดีได้ตามท่ี
จ าเลยต้องการหรือร้องขอ  ฉะนั้ น ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรค 3 จึงบัญญัติว่า “ก่อนมี               
ค  าพิพากษาอนัถึงท่ีสุด แสดงว่า บุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น
ผูก้ระท าความผิดไม่ได”้ เช่น การให้ประกนัตวัผูต้อ้งหา หรือจ าเลยในคดีอาญานั้น  ตอ้งพิจารณา   
ในหลกัว่า ผูต้อ้งหา หรือจ าเลยนั้น ยงัไม่ใช่ผูก้ระท าความผิดตามขอ้กล่าวหา ฉะนั้น การพิจารณา   
ให้ประกนัตวัผูท่ี้ไม่ได้กระท าความผิดนั้น  ดูจะง่ายกว่าบุคคลท่ีศาลเห็นว่าเป็นผูก้ระท าความผิด 
หากปล่อยตวัชัว่คราวไปตามค าร้องขอปล่อยตวัชัว่คราวแลว้เขาจะหลบหนี หรือท าใจวา่จ าเลยไม่ได้
ท าผิดจะหลบหนีไม่มาต่อสู้คดี ท าไม ?  เพราะการหลบหนีการต่อสู้คดีเท่ากบัการรับสารภาพว่า  
เป็นผูก้ระท าความผิด ซ่ึงดุลพินิจของศาลในกรณีน้ีจะท าให้จ  าเลยมีโอกาสต่อสู้คดีของศาล             
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  สุดท้ายเม่ือการพิจารณาคดีอาญาส้ินสุดลง ก่อนท่ีศาลจะวินิจฉัยตัดสินคดีนั้น 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ได้บญัญติัไวว้่า “ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัย      
ชัง่น ้ าหนกัพยานหลกัฐานทั้งปวง อยา่พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจวา่มีการกระท าความผิดจริง 
และจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผดินั้น 
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  เม่ือมีความสงสัยตามสมควรวา่ จ  าเลยไดก้ระท าความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์
แห่งความสงสัยนั้นใหจ้  าเลย” 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 น้ี เป็นหลักนิติธรรม            
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาล ในวรรคแรกนั้น ศาลจะตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงท่ีได ้  
จากการสืบพยานโจทก์และจ าเลยอยา่งละเอียดรอบคอบท่ีกฎหมายใชค้  าวา่ “ให้ศาลใชดุ้ลยพินิจวินิจฉัย 
ชั่งน ้ าหนักพยานหลักฐานทั้ งปวงนั้น หมายความว่า ศาลจะต้องพินิจพิจารณาพยานหลักฐาน        
ของโจทก์และจ าเลยทั้ งหมดท่ีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล      
พยานเอกสาร พยานวตัถุ ทั้ งประจักษ์พยาน พยานผู ้เช่ียวชาญ พยานแวดล้อมกรณี และพยาน             
เหตุผลต่าง ๆ ดว้ยความรอบคอบ รอบรู้ และรอบดา้น ดว้ยความเป็นกลางและปราศจากอคติทั้งปวง 
ส่วนค าว่า  “ชั่งน ้ าหนักพยานหลักฐานทั้ งปวง” นั้ น หมายถึง การน าข้อเท็จจริงท่ีได้จาก
พยานหลกัฐานของโจทก์มาเปรียบเทียบกบัพยานหลกัฐานของจ าเลยวา่พยานหลกัฐานของฝ่ายใด    
มีน ้าหนกัมากกวา่กนั ถา้ไดพ้ิจารณาแลว้ยงัไม่สามารถตดัสินใจไดว้า่ พยานฝ่ายใดมีน ้ าหนกัมากกวา่กนั 
จะเช่ือพยานโจทก์ก็ยงัไม่แน่ใจนัก จะให้เช่ือพยานจ าเลยก็ยงัไม่สนิทใจ เป็นกรณีสงสัยเช่นน้ี 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรค 2 ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จ  าเลย 
คือ ในกรณีสงสัยว่าจ  าเลยกระท าความผิดหรือไม่ ต้องยกฟ้องปล่อยตวัจ าเลยไป ตามสุภาษิต 
กฎหมายท่ีว่า ปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าเอาคนบริสุทธ์ิเพียงคนเดียวมาลงโทษ” หลกักฎหมายและ    
วิ ธีปฏิบัติของศาลเช่นน้ี ถือว่า เป็นความยุติธรรมตามกฎหมายและถือเป็นหลักนิติธรรม                  
ในกระบวนการยติุธรรมอนัส าคญัอยา่งยิง่ 
  แต่ถ้าพยานหลักฐานของโจทก์หนักแน่น สอดคล้องต้องกันในเหตุผลของ
ขอ้เท็จจริง เช่ือมโยงกนัโดยปราศจากขอ้พิรุธ พยานหลกัฐานจ าเลยไม่สามารถหักล้างให้ฟังเป็น
อย่างอ่ืนได้ ข้อเท็จจริงจากพยานโจทก์รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ ว่ามีการกระท า      
ความผิดจริง และจ าเลยเป็นผูก้ระท าความผิดนั้น  ศาลก็จะพิจารณาพิพากษาลงโทษจ าเลยตามเหตุ
ของการกระท าผิด และผลร้ายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าความผิดนั้น ดงัสุภาษิตกฎหมายท่ีกล่าวว่า 
“การพิสูจน์ความผดิของจ าเลยนั้น ตอ้งชดัแจง้ยิง่กวา่แสงตะวนั” 
 

  หลักบุคคลจะถูกลงโทษโดยไม่มีกฎหมายไม่ได้ เป็นหลกันิติธรรมตามกฎหมาย                
อีกประการหน่ึง ซ่ึงมีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39              
ซ่ึงบญัญติัว่า “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใชอ้ยู่ในเวลากระท านั้น 
บญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว.้..” ความผิดอาญาส่วนใหญ่เป็นความผิดต่อรัฐท่ีกระทบ     
ต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง รัฐเป็นผูเ้สียหายท่ีจะจดัการกบับุคคลท่ีกระท าผิดทางอาญา  
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และท าให้ผูอ่ื้น หรือประชาชนได้รับความเสียหายโดยไม่มีอ านาจจะท าได้ และถือว่าเป็นการ
ควบคุมอาชญากรรมของรัฐ (Crime Control) โดยมีกฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือในการจดัระเบียบ
สังคม ฉะนั้ น รัฐจะต้องบัญญัติกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ทั้ งประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญาข้ึนมาคุม้ครองสังคม โดยการประกาศใชก้ฎหมายนั้นทางหนงัสือ
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงัคบัได้ บุคคลทัว่ไปจะปฏิเสธว่า ไม่ทราบว่ามีกฎหมายท่ีมีโทษ       
ทางอาญาเหล่านั้นไม่ได้ ฉะนั้น การท่ีจะลงโทษบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรม หรือส่วน
ราชการท่ีกฎหมายใหอ้ านาจเปรียบเทียบปรับในความผดิท่ีมีโทษปรับ หรือริบทรัพยสิ์นได ้ โทษนั้น
จะตอ้งเป็นโทษท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายในขณะกระท าความผิด หรืออาจกล่าวไดว้า่ “ไม่มีกฎหมาย
ไม่มีความผิด” เน่ืองจากความผิดอาญาเป็นความผิดท่ีกระทบต่อเสรีภาพ และทรัพยสิ์นของบุคคล 
หากรัฐจะกระท าการใด ๆ อนัเป็นการบงัคบัโทษทางอาญา รัฐจะต้องบญัญติักฎหมายไวอ้ย่าง        
ชัดแจง้ว่า รัฐตอ้งการให้ประชาชนกระท าการใด หรือไม่กระท าการใดเป็นการเฉพาะ หากไม่มี      
ขอ้หา้มเช่นวา่นั้น แสดงวา่รัฐไม่ประสงคจ์ะหา้ม  เม่ือประชาชนกระท าการนั้น ๆ ไปจะถือวา่ กระท า
ความผิดไม่ได ้การท่ีจะลงโทษบุคคลใดโดยอาศยับทกฎหมายใกลเ้คียงอย่างยิ่ง หรือบทกฎหมาย
ทัว่ไปนั้น เป็นส่ิงท่ีท าไม่ได ้
 

  หลกักฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 39 วรรคแรกท่ีบญัญติัวา่ “บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการ          
อนักฎหมายทีใ่ช้อยู่ในเวลาที่กระท าน้ัน บญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษท่ีจะลงแก่
บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได”้ ได้วาง
หลักนิติธรรมในกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายท่ีใช้อยู่ในขณะท า
ความผิด ซ่ึงหมายถึงหลกันิติธรรมซ่ึงเก่ียวกบั “กฎหมายอาญาไม่มีผลยอ้นหลงั” กล่าวคือ ถา้การ
กระท าความผิดในขณะหน่ึงไม่มีกฎหมายบญัญติัเป็นความผิด ต่อมาจะออกกฎหมายภายหลงัว่า 
การกระท าดังกล่าวนั้นเป็นความผิดไม่ได้ต้องถือว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด”  รัฐจะออก
กฎหมายยอ้นหลังให้ถือว่า การกระท านั้นเป็นความผิด แม้จะได้กระท ามาก่อนหน้านั้นไม่ได ้      
และในหลกัเดียวกนัน้ี รัฐจะออกกฎหมาย ให้ความผิดใดมีโทษหนักข้ึน เช่น ความผิดเก่ียวกับ        
ยาเสพติดให้โทษ ให้ใชบ้งัคบัโทษท่ีหนกัข้ึนกบัการกระท าความผิดก่อนหนา้ท่ีมีกฎหมายบทหนกั
ข้ึนไม่ได้ เช่น ในความผิดเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษท่ีมีอยู่ในขณะท่ีนาย ก. กระท าความผิด                
ไม่มีโทษถึงประหารชีวิต ต่อมาปรากฏว่ามีผูผ้ลิตและจ าหน่ายยาเสพติดมากข้ึน รัฐต้องการจะ
ปราบปรามผูผ้ลิตและจ าหน่ายยาเสพติดให้หมดไปจากบา้นเมือง จึงออกกฎหมายเพิ่มโทษผูผ้ลิต
และจ าหน่ายยาเสพติด จากเดิมท่ีมีแต่โทษจ าคุกตลอดชีวิต เป็นโทษประหารชีวิต นาย ก.                
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ถูกกล่าวหาว่าเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายยาเสพติดในปี 2550 ถูกจบัได้ใน ปี 2552  ซ่ึงในขณะนั้น      
โทษส าหรับการเป็นผูผ้ลิต และจ าหน่ายยาเสพติดยงัไม่มีโทษประหารชีวิต ต่อมาในปี 2553           
รัฐเพิ่มโทษผูผ้ลิตและจ าหน่ายยาเสพติดใหมี้โทษถึงประหารชีวติ นาย ก. ถูกด าเนินคดีตั้งแต่ปี 2552 
และศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในปี พ.ศ.2555  ศาลจะลงโทษประหารชีวิตนาย ก. ไม่ได ้             
เพราะกฎหมายในปีท่ีนาย ก. กระท าความผดิยงัไม่มีโทษประหารชีวติ  
 

  หลักความเป็นอิสระของวิชาชีพกฎหมาย   นักกฎหมายทุกคนจะต้องสงวนไว ้          
ซ่ึงความอิสระในวิชาชีพกฎหมายของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูพ้ิพากษาตุลาการ เป็นผูใ้ช้อ  านาจ
สูงสุดของประเทศ  การปฏิบัติหน้าท่ีของศาลต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม ต้องด าเนินการ            
ให้เป็นไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์     
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 3 และมาตรา 197   
 

  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา  การท่ีศาลจะพิจารณาพิพากษาอรรถคดี       
โดยความยุติธรรมได้  ผูพ้ิพากษาและตุลาการจะต้องมีอิสระในการพิจารณาและพิพากษาคดี      
ความอิสระของผูพ้ิพากษาและตุลาการนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ   
  1. ความอิสระภายในใจของผูพ้ิพากษาท่ีจะวางตวัเป็นกลาง ปราศจากอคติต่าง ๆ 
เช่น ความรัก ความพอใจในฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ความโลภท่ีจะไดป้ระโยชน์ตอบแทนจากการกระท า
ของตน ความโกรธท่ีมีอยู่ในจิตใจ และตดัสินใจไปดว้ยความโกรธแคน้ ความกลัวไม่กลา้กระท า    
ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม  เน่ืองจากหวาดกลวัภยัท่ีจะมาถึงตน เพราะกระท าไปโดยขดัใจผูใ้ดผูห้น่ึง 
หรืออ านาจท่ีมีเหนือตน  ความหลงผดิในส่ิงท่ีตนมีความเขลาเบาปัญญา  ไม่สามารถเขา้ใจความจริง  
หรือถูกชักจูงให้หลงผิดในส่ิงท่ีตนไม่มีความรู้และเป็นอวิชชา  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคในการ
พิจารณาพิพากษาคดีดว้ยความอิสระ เป็นความบกพร่องภายในจิตใจของผูพ้ิพากษาและตุลาการ  
เป็นส่วนตวั  แต่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก  ตราบใดท่ีผูพ้ิพากษาและตุลาการ   
ยงัมีอคติในขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือหลายขอ้ จะเป็นผลร้ายต่อหลกันิติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
ของบ้านเมือง เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสังคมและประเทศชาติ ฉะนั้น ความอิสระทางใจ      
และความเป็นกลางของศาลนั้น จึงเป็นหลกันิติธรรมท่ีผูพ้ิพากษาตุลาการทุกคนจะตอ้งตระหนกัถึง
ภาระหน้าท่ีอนัมีเกียรติ และในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย ์ซ่ึงเป็นภาระกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ประเทศชาติ 
  2. ความอิสระท่ีปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหาร 
ซ่ึงเป็นอ านาจอธิปไตยเช่นเดียวกบัอ านาจศาล ซ่ึงหมายถึงการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยอ่ืนออกจาก
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อ านาจศาลอย่างเด็ดขาด อ านาจนิติบัญญัติโดยรัฐสภาก็ดี อ านาจบริหารโดยคณะรัฐมนตรีก็ดี         
ไม่สามารถมาเก่ียวข้องกับการใช้อ านาจศาลได้ในทุกกรณี ศาลจะตอ้งเป็นอิสระปราศจากการ
แทรกแซงใด ๆ จากอ านาจนิติบัญญติั หรืออ านาจบริหาร ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม        
และศาลจะต้องมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด การออกกฎหมายท่ีขดัต่อรัฐธรรมนูญของรัฐสภา  และมี
อ านาจวินิจฉัยช้ีขาดการกระท า หรือการออกค าสั่งในทางบริหารท่ีขดัต่อกฎหมายก าหนด หรือใช้
อ านาจเกินไปกวา่ท่ีกฎหมายบญัญติั หรือนอกเหนือท่ีกฎหมาย (Abused of Power) ศาลมีอ านาจ
วินิจฉัยให้ฝ่ายบริหาร หรือส่วนราชการท่ีท าความเสียหายให้กบัประชาชนด้วยการกระท าหรือ       
ละเวน้การกระท าตามกฎหมายท่ีมีไวเ้พื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัประชาชน ให้ฝ่าย
บริหาร หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตอ้งชดใช้ค่าเสียหายให้กบัประชาชนไดต้ามกฎหมาย เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 

  ความเป็นอสิระขององค์กรอยัการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 255 วรรค 2 บญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม” ความอิสระในการสั่งคดีนั้น หมายถึง พนกังานอยัการมีอ านาจ
หน้าท่ีในการตรวจส านวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา     
ความอาญา เพื่อมีค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น ในกรณีท่ีเห็นว่าส านวนสอบสวนยงัไม่สมบูรณ์           
ก็มีอ านาจสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม ในกรณีท่ีเห็นว่า แมจ้ะสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ยงัไม่สมบูรณ์ 
เน่ืองจากขาดพยานหลักฐานอันส าคัญ เช่น ประจักษ์พยาน หรือหลักฐานท่ียืนยนัการกระท า
ความผดิของผูต้อ้งหาตามองคป์ระกอบความผิดอาญา พนกังานอยัการก็จะมีค าสั่งไม่ฟ้องคดีต่อศาล 
แต่ถา้พนกังานอยัการไดต้รวจสอบส านวนสอบสวนแลว้เห็นวา่สมบูรณ์ มีพยานหลกัฐานหนกัแน่น 
สมควรฟ้องคดีต่อศาลได ้พนกังานอยัการก็จะมีค าสั่งฟ้องคดีต่อศาล การออกค าสั่งฟ้องคดี หรือไม่
ฟ้องคดี หรือให้ท าการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสอบสวนใหม่นั้น เป็นดุลยพินิจโดยอิสระของ
พนกังานอยัการเป็นส่วนตวั  ฉะนั้น การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการในการสั่งคดีนั้น จึงตอ้งท า
โดยอิสระไม่มีการแทรกแซงจากผูบ้งัคบับญัชาหรืออ านาจในทางราชการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย    
นิติบญัญติั หรือในทางบริหารเช่นเดียวกบัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษาตุลาการ  แต่การสั่งคดีนั้น
ควรจ ากดัอยู่เฉพาะพยานหลกัฐานจากการสอบสวนเท่านั้น ไม่ควรกา้วล่วงไปวินิจฉยัว่า ผูต้อ้งหา
กระท าผิดกฎหมายหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ได้กระท าความผิดก็สั่งไม่ฟ้อง อนัเป็นการวินิจฉัยคดี     
แทนศาล ซ่ึงไม่ใช่การสั่งคดีตามอ านาจหน้าท่ี พนักงานอยัการจะต้องเป็นกลาง ปฏิบัติหน้าท่ี          
ให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรมตามวิชาชีพกฎหมายของตน ในความเป็นกลางนั้นพนกังานอยัการจะตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอคติใด ๆ เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาตุลาการดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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  ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมาย เช่น การไปวา่ความท่ีศาลในคดีอาญาท่ีรัฐ
เป็นผูเ้สียหาย หรือท่ีเรียกว่าคดีอาญาแผ่นดินนั้น พนักงานอยัการท าหน้าท่ีแทนรัฐในการฟ้อง
คดีอาญาแผ่นดินต่อศาล  ทั้งศาลยุติธรรมและศาลอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานอยัการ การว่าความในศาลในฐานะโจทก์ พนักงานอยัการจะตอ้งมีอิสระในการปฏิบติั
หน้าท่ี ตามวิชาชีพกฎหมายของตน เช่น ตอ้งรักษาความลบัในคดี รักษาประโยชน์ราชการยิ่งกว่า
ประโยชน์ส่วนตน วา่ความตามขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏในส านวนสอบสวน ซ่ึงตนไดมี้ความเห็นสั่งฟ้อง
โดยชอบแลว้ ฯลฯ ทั้งน้ี เพื่อรักษาความยุติธรรมของบา้นเมือง ท ากฎหมายให้ศกัด์ิสิทธิและบงัคบั
ได้จริง ปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของประชาชนผู้บริสุทธ์ิ และเสียหาย ควบคุม
อาชญากรรมดว้ยกฎหมายบา้นเมือง (Crime Control)  
  หน้าท่ีในการตรวจสัญญาและให้ค  าปรึกษากฎหมายแก่ส่วนราชการ หน้าท่ีอนั
ส าคญัของพนักงานอยัการอีกประการหน่ึงก็คือ การท าหน้าท่ีเป็นทนายความของรัฐ ไม่ใช่ของ
รัฐบาล การท าหน้าท่ีทนายความของรัฐอีกอย่างหน่ึงก็คือการตรวจร่างสัญญาในทางแพ่ง             
หรือในทางปกครองท่ีส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ท าข้ึนระหว่างหน่วยราชการดว้ยกนั 
หรือท าข้ึนระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท าข้ึนกบัเอกชน พนกังานอยัการมีหน้าท่ีตรวจสอบ 
แก้ไข และให้ความเห็นเก่ียวกับสัญญานั้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐ      
และส่วนราชการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจด้วย หากการท าสัญญาต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เสียเปรียบ หรือใช้บงัคบัไม่ได้ตามเจตนารมณ์ของสัญญา ย่อมท าให้ประโยชน์ของทางราชการ
เสียหาย  พนกังานอยัการจะตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถในทางกฎหมายตรวจสอบแกไ้ข และให้
ค  าปรึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของรัฐอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี รวมถึงส่วนราชการได้ขอ
ค าปรึกษาในปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักฎหมายต่าง ๆ พนกังาน
อยัการจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมายให้ค  าแนะน า หรือให้ค  าปรึกษาเพื่อให้การด าเนินงาน
ทางกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  การท าหน้าท่ีในฐานะท่ีปรึกษากฎหมายให้กับ         
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของพนักงานอยัการนั้น จะตอ้งมีหลกันิติธรรมเช่นเดียวกับ
หน้าท่ีในการสั่งคดี และว่าความในศาลดงักล่าวมาแล้วขา้งตน้ กล่าวคือ จะตอ้งวางตวัเป็นกลาง       
ไม่มีอคติ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของฝ่ายใด ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการท าตวัเป็นกลาง
ตามหลักนิติธรรมน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงบญัญติัหลักการ   
ปฏิบัติตนไวใ้น มาตรา 255 วรรค 6 ว่า “พนักงานอยัการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ        
หรือกิจการอ่ืนของรัฐในท านองเดียวกัน เวน้แต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ...”          
การเป็นกรรมการในรัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ พนกังานอยัการจะไดผ้ลประโยชน์ตอบแทน
จากรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐเป็นค่าตอบแทน พนักงานอยัการย่อมมีความผูกพนักับ      
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การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐท่ีตนมีต าแหน่งหน้าท่ีอยู่เป็นธรรมดา ต่อมา   
ถา้ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวงหรือกรม มีปัญหาขอ้กฎหมายท่ีขดัแยง้กบัรัฐวสิาหกิจ หรือกิจการอ่ืน
ของรัฐท่ีมีพนกังานอยัการเป็นกรรมการอยูน่ั้น ก็จะเกิดการขดัแยง้ในผลประโยชน์ในการท าหนา้ท่ี
ของพนกังานอยัการดงัท่ีไดเ้คยปรากฏในรัฐวิสาหกิจใหญ่ ๆ ซ่ึงมีพนกังานอยัการเป็นกรรมการ  
ฉะนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการอยัการจะตอ้งยึดหลกันิติธรรม
ในการพิจารณาอนุมติัให้พนักงานอยัการไปเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงัในความเป็นกลางของพนกังานอยัการตามรัฐธรรมนูญอยา่งเคร่งครัด การพิจารณาอนุมติั
หรือไม่อนุมติัตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม คือ “ไม่อนุมติั” ยิง่กวา่ขอ้ยกเวน้ท่ี “อนุมติั” ตามเสนอ 
 

  ความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ทนายความเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพกฎหมาย มีหน้าท่ีปฏิบติัตนตามหลกันิติธรรม คือ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ
ของตน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั ความอิสระของทนายความในการประกอบวิชาชีพ
กฎหมายนั้น หมายถึง ทนายความจะปฏิบติัหน้าท่ีของตนโดยปราศจากการแทรกแซง สั่งการ      
หรือบีบบงัคบัให้กระท าการในส่ิงท่ีทนายความไม่เห็นชอบดว้ย การประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้น 
ทนายความตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญในเร่ืองนั้นดว้ยความสุจริต 
เป็นธรรม เป็นกลาง และไม่มีอคติเช่นเดียวกบัศาลตุลาการและพนกังานอยัการ เพราะการท าหนา้ท่ี
ในศาล เช่น การวา่ความให้กบัลูกความทั้งในฐานะโจทก์ หรือจ าเลย หรือในฐานะท่ีปรึกษากฎหมาย 
ทนายความตอ้งมีความอิสระในความคิด ตดัสินใจ และกระท าตามท่ีตนไดต้ดัสินใจวา่ดีท่ีสุดส าหรับ
การรักษาประโยชน์ของลูกความตามกฎหมาย ความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ีเป็นเหตุผลให้
ทนายความไดใ้ชค้วามคิดของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่มีความกงัวลหรือขลาดกลวัวา่จะผดิพลาดเสียหาย 
หากมีวิธีการหลายวิธีท่ีจะเลือกตดัสินใจ ทนายความตอ้งเลือกวิธีท่ีไดป้ระโยชน์กบัลูกความมากท่ีสุด 
เช่น เสียเวลานอ้ยท่ีสุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ลูกความวิตกกงัวลน้อยท่ีสุดเป็นมาตรฐานในการ
ตดัสินใจ 
  การท าหน้าท่ีของทนายความนอกจากจะต้องรักษาประโยชน์ของลูกความ         
ตามกฎหมายแล้ว ทนายความยงัมีหน้าท่ีผดุงความยุติธรรมในฐานะท่ีทนายความเป็นบุคคลท่ีมี
หนา้ท่ีในกระบวนการยติุธรรมของศาล และเคร่ืองมือของความยติุธรรมอีกดว้ย  ทนายความมีหนา้ท่ี
น าขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งไปให้ศาลพิจารณาพิพากษาได้อย่างถูกตอ้งเท่ียงธรรม ทนายความจะตอ้ง
รักษาความลบัของลูกความในการด าเนินคดี  การกป้องประโยชน์ของลูกความตามกฎหมายในกรณีอ่ืน  
ทนายความจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กับลูกความของตน และทนายความมีอิสระในการ      
รับท าคดีใดคดีหน่ึง โดยปราศจากการแทรกแซง ขู่บังคบั จากบุคคลใดหรือจากลูกความของตน       
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หากทนายความรู้สึกว่าตนไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีความเห็นขัดแย้ง             
กบัลูกความในสาระส าคญั  ทนายความมีสิทธิถอนตวัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นได ้ การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยไม่อิสระ หรือมีความขดัแยง้กบัลูกความเกิดข้ึนนั้น  ทนายความไม่สามารถรักษาประโยชน์ของ
ลูกความไดเ้ต็มท่ี ฉะนั้น ความอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีของทนายความจึงเป็นปัจจยัส าคญัให้เกิด
งานกฎหมายท่ีดี มีคุณภาพ มีความเท่ียงธรรม และเกิดประโยชน์กบัสังคมและประชาชน 
  องค์กรของทนายความ ก็คือ สภาทนายความ ซ่ึงมีฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ 
ก่อตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.2528 มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ จ านวน 
25 ท่าน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ นายกสภา
ทนายความ และกรรมการบริหารสภาทนายความมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกสภาทนายความ    
ทัว่ประเทศ  จ านวน 23 ท่าน และมีกรรมการท่ีมาจากกระทรวงยุติธรรม และเนติบณัฑิตยสภาอีก
ฝ่ายละ 1 ท่าน คณะกรรมการสภาทนายความ มีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี นบัจากวนัไดรั้บเลือกตั้ง      
มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารกิจการของสภาทนายความตามพระราชบญัญติัทนายความ พ.ศ.2528 ปัจจุบนั
มีสมาชิกสภาทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ทัว่ประเทศประมาณ 
50,000 กวา่คน 
  อ านาจหน้าท่ีของสภาทนายความท่ีส าคัญประการหน่ึง คือ การควบคุมดูแล
จริยธรรมและมรรยาททนายความ มีคณะกรรมการมรรยาททนายความ ซ่ึงประกอบดว้ยประธาน
กรรมการมรรยาททนายความ 1 ท่าน และกรรมการมรรยาททนายความอีก 14 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการ
สภาทนายความแต่งตั้งข้ึนด้วยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความท าหนา้ท่ีควบคุม ดูแล วินิจฉยัค าร้องเรียนทนายความท่ีกระท า
ผิดมรรยาททนายความแล้วมีอ านาจวินิจฉัยลงโทษทนายความผูก้ระท าผิดมรรยาททนายความ     
ตามขอ้บงัคบัว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ซ่ึงเป็นโทษทางปกครองได้ 4 ประการ คือ         
ว่ากล่าวตกัเตือน ภาคทณัฑ์ งดการประกอบวิชาชีพได้ไม่เกิน 3 ปี และลบช่ือออกจากทะเบียน
ทนายความ การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการมรรยาททนายความให้ท า ในฐานะเจา้พนกังานตาม
กฎหมาย 
  ทนายความเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมาย ทั้งท่ีเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม คือ 
การไปวา่ความและด าเนินกระบวนพิจารณาทางศาลแทนลูกความท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  
จดัท านิติกรรมสัญญาและจดทะเบียนสิทธิต่าง ๆ ใหลู้กความ ลกัษณะของงานวชิาชีพกฎหมายเช่นน้ี 
มีความเป็นอิสระ และความรับผิดชอบต่อลูกความ และสังคมตามหลกัจริยธรรมของทนายความ 
ฉะนั้น ในภาพรวมทนายความจึงถูกควบคุมจริยธรรมโดยสังคม กล่าวคือ ทนายความคนใดไม่มี
จริยธรรม ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผูน้ั้นจะไม่ไดรั้บการยอมรับ
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นบัถือจากประชาชน และจะไม่สามารถด ารงตนเป็นทนายความอาชีพได้ต่อไป ส่วนการควบคุม
ความประพฤติโดยสภาทนายความตามขอ้บงัคบัว่าด้วยมรรยาททนายความนั้น เป็นการควบคุม
อย่างเฉพาะกิจ ข้ึนอยู่กับการกระท าเฉพาะเร่ืองท่ีท าผิดข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ          
และเฉพาะบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสภาทนายความผูไ้ดข้ึ้นทะเบียนและไดรั้บอนุญาตให้วา่ความได้
เท่านั้น ฉะนั้น การส่งเสริมใหท้นายความมีความอิสระในการประกอบวชิาชีพกฎหมาย ยอ่มเป็นการ
ส่งเสริมหลกันิติธรรมใหท้นายความไดมี้จิตวญิญาณในการรับใชป้ระชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  บุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีจะตอ้งมีหลกันิติธรรมในการประกอบ
วิชาชีพท่ีจะเวน้เสียมิได ้คือ พนกังานสอบสวน ซ่ึงส่วนใหญ่จะรู้จกัในฐานะเป็นเจา้หน้าท่ีต ารวจ   
ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีสอบสวนคดีอาญาท่ีไม่อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานอ่ืนตามกฎหมาย เช่น 
เจ้าพนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานศุลกากร เจ้าพนักงานป่าไม้ ซ่ึงมีอ านาจ
สอบสวนคดีอาญาท่ีอยูใ่นอ านาจตามกฎหมายเฉพาะ  พนกังานสอบสวน คือ ผูท่ี้พบเห็นการกระท า
ความผดิอาญาแลว้ท าการสอบสวนวา่ ผูใ้ดเป็นผูก้ระท าความผิดจะไดน้ าตวัมาลงโทษตามกฎหมาย  
ฉะนั้น พนักงานสอบสวนจึงเป็นบุคคลแรกท่ีพบการกระท าความผิด และผู ้กระท าความผิด             
เป็นผูเ้ร่ิมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหน่วยงานแรก จึงตอ้งถือว่าเป็น “ตน้ธารแห่งความ
ยุติธรรม”  การเร่ิมตน้งานยุติธรรมท่ีประกอบดว้ยหลกันิติธรรมยอ่มเป็นหลกัประกนัอนัส าคญัของ
ประชาชนผูถู้กกล่าวหาวา่ กระท าความผดิอาญาไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและชอบธรรม ซ่ึงจะท า
ใหก้ระบวนการในขั้นตอนต่อไปบรรลุถึงความยติุธรรมไดอ้ยา่งแน่นอน 
  พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับกลางลงมาถึงระดับล่าง               
มีผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนไปหลายชั้นหลายคน  ซ่ึงโดยต าแหน่งหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในระดบั
ต่าง ๆ นั้น ลว้นสามารถใหคุ้ณใหโ้ทษแก่พนกังานสอบสวนได ้หากพนกังานสอบสวนเหล่านั้นไม่มี
ความเป็นอิสระในการท างาน ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมายอ่มเป็นอุปสรรค  
ในการท างานท่ีเป็น “ตน้ธารแห่งความยุติธรรม” อย่างยิ่ง ฉะนั้น การสอบสวนในคดีท่ีผูต้อ้งหา        
มีอิทธิพลทางการเมือง มีความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ และมีพรรคพวกท่ีวิ่งเตน้ช่วยเหลือได้มาก     
การสอบสวนหาความจริง และน าผูต้ ้องหาท่ีมีอิทธิพลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของ
บ้านเมือง จึงท าได้ยาก หรือเกิดผลร้ายกับพนักงานสอบสวนผูมี้ความตั้ งใจท่ีจะท างานอย่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายอยู่เสมอ เป็นเหตุผลอนัส าคญัท่ีท าให้การสอบสวนล้มเหลว     ไม่
สามารถน าความจริงเข้าสู่การพิจารณาคดีของพนักงานอยัการและศาลได้ หรือท าให้ส านวน                 
ขาดพยานหลักฐานอนัส าคญั และในท่ีสุดศาลต้องยกฟ้องคดีปล่อยผูก้ระท าความผิดไป ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดจากหลกันิติธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพกฎหมายในฐานะพนกังานสอบสวน
ท่ีจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยรีบด่วน  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นตอ้งให้ความส าคญัของความเป็น
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อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ เจ้าพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าท่ี
กฎหมายเหล่านั้นปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยอิสระปราศจากอคติ คือ ความกลวั หรือความอยากไดย้ศฐาบนั
ดาศักด์ิจากการเป็นสมุนรับใช้เจ้านาย ท่ีแทรกแซงการท างานของพนักงานสอบสวน จนมี
ผลกระทบต่อการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ของประเทศชาติและประชาชนโดยตรง 
กล่าวคือ รัฐไม่สามารถน าผู ้กระท าความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าใหห้ลกัการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) ตอ้งอ่อนแอ ประชาชนตอ้งอยู่
ในภาวะขาดไร้ท่ีพึ่ง ในกระบวนการยุติธรรม เพราะเห็นความไม่ศกัด์ิสิทธิของกฎหมาย ไม่เช่ือมัน่
ในการรักษากฎหมายของเจา้พนกังาน ความไม่สงบเรียบร้อยย่อมเกิดข้ึนทุกพื้นท่ี ในท่ีสุดตอ้งไป
พึ่งพาเจ้าพ่อ หรือโจรก่อการร้าย เพื่อให้มีชีวิตรอดไปวนัหน่ึง ๆ ปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการใช้
กฎหมายโดยไม่มีหลกันิติธรรม  ฉะนั้น การให้พนกังานสอบสวนมีความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ และอุดมการณ์ของเจา้หน้าท่ีผูรั้กษากฎหมาย (Law Man) ให้ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลให้ความยุติธรรมได้เร่ิมต้นกบัประชาชนอย่างเหมาะสม      
และด าเนินต่อไปจนถึงท่ีสุด ดว้ยความเป็นธรรมตามกฎหมาย  
 

  บทสรุป 
  การท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรค 2 
บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ          
และหน่วยงานของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” นั้น  เป็นบทส าคญัท่ีสุดในการบญัญติักฎหมาย
ของรัฐสภา การบริหารกิจการของบา้นเมืองของคณะรัฐมนตรี และพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 
ซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดของประเทศตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม องคก์รตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีองคก์ร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีคณะกรรมการเลือกตั้งผูต้รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีภารกิจในการใช้กฎหมาย    
เพื่อประโยชนสุ์ขของประเทศชาติและประชาชนจะตอ้งปฏิบติัภาระกิจตามหลกันิติธรรม ซ่ึงมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคคลากรทางกฎหมาย (Law Man) ในทุกระดบังาน เพื่อเป็น
หลกัประกนัความชอบธรรมตามกฎหมาย  นอกจากน้ี ยงัมีองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ เช่น องคก์ร
อยัการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ       
ลว้นเป็นองคก์รท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระตามหลกันิติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญไดรั้บรองความเป็นอิสระ
ขององค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญไว้3 เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีขององค์กรเหล่านั้นเป็นไปตามหลกั    

                                                        
3
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 255 วรรค 2  มาตรา 256 วรรคทา้ย และมาตรา 258 วรรคทา้ย 



 
18 

 

 
 

นิติธรรมไดต้ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐทุกกระทรวงทบวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ ท่ีอยู่ในการควบคุมก ากับดูแลของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีไปตามหลักนิติธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทางกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของรัฐ    
ตามกฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐจะตอ้งด าเนินการโดยอิสระ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม4 ฉะนั้น ค าตอบของหลักนิติธรรมนั้นย่อมหมายถึง
ความชอบธรรมตามกฎหมายนัน่เอง  เพราะการมีกฎหมายอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอ จะตอ้งมี
การใช้กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎหมายด้วยความชอบธรรมตามกฎหมายนั้นด้วย บา้นเมือง    
จึงจะมีความสงบสุข ประชาชนจะมีความร่มเย็นทุกหย่อมหญา้ สมดัง่พระบรมราชปณิฐานของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชตลอดไป         
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