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หลักนิติธรรมกับสังคมไทย 

 

ความนํา 

 สงัคมไทยในช่วงหลายปีทีผา่นมามีความขดัแยง้ทางความคิดและทางการเมืองอย่างรุนแรง  

ทาํใหเ้กิดผลเสียหายอยา่งมากแก่ประเทศชาติ  หลายฝ่ายพยายามหาทางแกไ้ขปัญหานี  และหลกันิติ

ธรรมถกูหยบิยกขึนมาพูดถึงบ่อยครัง และเสนอเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และ

การบริหารประเทศใหเ้ดินไปขา้งหน้า  หลกันิติธรรมโดยทวัไปมกัมีความเขา้ใจว่าเป็นการบริหาร

จดัการบา้นเมืองตามตวับทกฎหมาย  และใชก้ฎหมายเป็นหลกัในการตดัสินคดีความหรือกรณีพิพาท

ต่างๆ เท่านนั  แต่ในสภาพความเป็นจริงสังคมในระบอบประชาธิปไตยตามหลกันิติธรรมทีดี มีมิติ

ในแง่มุมอืนๆ นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  อาทิ  ความชอบธรรมและความ

เป็นธรรมในสังคม  การลดปัญหาการคอร์รัปชนั  การลดความเหลือมลาํระหว่างคนรวยและคน

ยากจนในสังคม  มีกลไกและกระบวนการในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย  การบริหารบา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาลเพือให้เกิดความโปร่งใสและ

ความเชือมนัจากนกัลงทุนทงัในประเทศและต่างประเทศ  เพือให้เกิดเติบโตกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ

และสงัคม  ดงันนัหลกันิติธรรมจึงเสมือนเป็นเสาหลกัสาํคญัของระบอบประชาธิปไตยทีจะเชือมโยง

กระบวนการต่างๆ ทงัดา้นกฎหมาย  ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจสังคม  และดา้นสิทธิ

เสรีภาพ  เพือใหส้งัคมไทยมีความผาสุกและเจริญกา้วหนา้ 

 

หลกันิตธิรรม 

 หลกันิติธรรมมาจากคาํในภาษาองักฤษว่า Rule of Law ซึงมีผูใ้ห้คาํแปลไวห้ลายอย่างอาทิ 

หลกัพืนฐานแห่งกฎหมาย หลกัการปกครองดา้นกฎหมาย หลกัแห่งกฎหมาย หลกัยุติธรรมตาม



2 

 

กฎหมาย รวมทงัคาํแปลอืนๆ ทีมีความหมายใกลเ้คียงกนันี แต่คาํแปลทีเป็นทีนิยมและใชก้นัอย่าง

แพร่หลายในสงัคมไทยในปัจจุบนัคือ หลกันิติธรรม1 

 ประเทศไทยใหค้วามสาํคญัของหลกันิติธรรมเป็นอยา่งมาก  โดยกาํหนดว่าการบริหารงาน

ของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานทีสาํคัญจะต้องเป็นไปตามหลกันิติธรรม โดยได้บญัญติัไวใ้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ดงันี 

มาตรา 3 อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทย พระมหากษตัริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใชอ้าํนาจนัน

ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนี 

การปฏิบติัหนา้ทีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลร่วมทงัองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐตอ้ง

เป็นไปตามหลกันิติธรรม 

 นอกจากนีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัมีการกล่าวถึงหลกันิติ

ธรรมอีกในหมวดที 5 แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐส่วนที 3 แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการ

แผน่ดิน 

 มาตรา 78  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ดงัต่อไปนี 

 (6) ดาํเนินการใหห้น่วยงานทางกฎหมายทีมีหนา้ทีให้ความเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของรัฐ

ตามกฎหมาย  และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ  ดาํเนินการอย่างเป็นอิสระ  เพือให้การบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม 

แมว้่าจะมีการระบุคาํว่า หลกันิติธรรม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแต่ก็ยงัไม่มี

การกาํหนดรายละเอียดหรือแนวทางการปฏิบัติของหลกันิติธรรมทีชดัเจนตามบริบทของสังคม

ประเทศไทย  ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารประเทศ นกัการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ก็มีการกล่าวอา้งถึง

หลกันิติธรรมกนัอย่างแพร่หลาย  ดงันันการศึกษาเผยแพร่ความรู้เกียวกับหลกันิติธรรม  รวมถึง

แนวคิดเกียวกบัหลกันิติธรรมในมิติดา้นต่างๆ แก่ประชาชนจะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ และเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

                                                             
1.ศ.ดร.กาํชยั  จงจกัรพนัธ์ การบรรยาย “หลกันิติธรรม ความหมาย สาระสาํคญั และผลของการฝ่าฝืน” 21 

กุมภาพนัธ์ 2556 โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ 
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ความหมายของหลกันิตธิรรม 

 หลกันิติธรรมถือกาํเนิดจากกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศองักฤษทีถือปฏิบติักนัมา

ตงัแต่ศตวรรษที 16  ต่อมาใน ค.ศ.1885 ศาสตราจารย ์เอ.วี.ไคซีย ์(A.V.Dicey) ไดใ้ห้ความหมายที

ชดัเจนของหลกันิติธรรมไว ้3 ประการคือ2 

 1.  ความสูงสุดของกฎหมาย 

 บุคคลจะตอ้งถกูลงโทษก็ต่อเมือบุคคลนนัทาํผดิตามกฎหมายซึงกฎหมายนันจะตอ้งถูกตรา

ขึนก่อนการกระทาํผดิ  โดยผูก้ระทาํผดิจะตอ้งถกูฟ้องร้องใหศ้าลยติุธรรมมาเป็นผูพิ้พากษา 

 2.  ความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย 

 บุคคลทุกคนภายในประเทศย่อมเสมอกนัภายใตก้ฎหมายเดียวกนั ไม่บุคคลนันจะมียศฐา 

บรรดาศกัดิเป็นนกัการเมืองชนัสูง เป็นขา้ราชการ นกัธุรกิจ หรือประชานบุคคลทวัไป  หากกระทาํ

ความผดิจะตอ้งถกูพิจารณาและลงโทษภายใตก้ฎหมายเดียวกนั  โดยมาตรฐานเดียวกนั 

 3.  ความมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย ์

 บุคคลทุกคนยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในสิทธิเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมาย และจารีต

ประเพณีของสงัคม  มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือการประชุมหารือกนั  รวมทงัมีศกัดิศรี

แห่งความเป็นมนุษย ์

 นอกจากนียงัมีนกัวิชาการทีสาํคญัในต่างประเทศอีกหลายคนทีให้ความหมายของหลกันิติ

ธรรม  โดย แอล. ฟลูเล่อร์ (L.Fuller) ไดใ้หห้ลกัการทีสาํคญัของหลกันิติธรรมได ้8 หลกัคือ3 

                                                             
2.  ศาตราจารย(์พเิศษ) ประสพสุข  บุญเดช  การบรรยาย “หลกันิติธรรมกบัการควบคุมการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ

รัฐโดยฝ่ายนิติบญัญติั” 21 มีนาคม 2556 สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 

3.  ศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัดิ  อุวรรณโณ  การบรรยาย “ดุลยภาพระหว่างการเมืองภาคนกัการเมือง และการเมือง

ภาคพลเมืองกบัหลกันิติธรรมเพือประชาธิปไตย” 23 พฤษภาคม 2556 สาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ 
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 1.  ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายทีมีอยู ่      

 2.  กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบโดยทวัไป     

 3.  กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั       

 4.  กฎหมายตอ้งบญัญติัใหช้ดัเจนเพือเลียงการบงัคบัใชที้มิชอบ   

 5.  กฎหมายตอ้งเลียงความขดัแยง้กนัเอง      

 6.  กฎหมายตอ้งไม่บงัคบัในสิงทีเป็นไปไม่ได ้     

 7.  กฎหมายตอ้งยนืยงคงอยูเ่พือใหห้ยงั..... แต่ตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัสภาพความเปลียนแปลงได้

 8.  การดาํเนินการทุกอยา่งของรัฐตอ้งสอดคลอ้งทุกประการกบักฎเกณฑที์ประกาศไว ้

 

 สาํหรับในประเทศไทยไดมี้คณะนกัวิชาการทีพยายามจะรวบรวมและสร้างความชดัเจนของ

หลกันิติธรรมให้เป็นรูปธรรมเพือจะไดร้ะบุไวใ้นระบบกฎหมายของไทย และใชเ้ป็นหลกัการใน

การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าทีขององค์กรอาํนาจหลกัทัง 3  ด้านระบอบประชาธิปไตย  โดย

ศาสตราจารย ์ดร.กาํชยั  จงจกัรพนัธ ์ ไดใ้ห้ความหมายของหลกันิติธรรมว่า  หมายถึงหลกัพืนบาน

ทางกฎหมายทีกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมจะตอ้งไม่ฝ่าฝืนหรือขดัแยง้

ต่อหลกันิติธรรมนี  หากกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรมความขดัแยง้ต่อหลกันิติธรรมผลก็จะใช้

บงัคบัไม่ไดห้รือกล่าวอีกนยัหนึงคือ หลกันิติธรรมคือ หลกัทีอยูเ่หนือกฎหมายทงัปวง 

 หลกันิติธรรมมีสาระสาํคญั 6 องคป์ระกอบคือ4      

 1.  กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทวัไป      

 หลกัการสาํคัญประการหนึงของหลกันิติธรรมคือ กฎหมายตอ้งมุ่งหมายให้ใช้บงัคับกับ

บุคคลทุกคนโดยทวัไปเสมอภาคกนั กฎหมายตอ้งไม่มุ่งใชบ้งัคบักรณีใดกรณีหนึงหรือกบับุคคลใด

บุคคลหนึงโดยเฉพาะเจาะจง 

 2.  กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงัหรือทีเป็นโทษ     

 กฎหมายจะบัญญติัให้การกระทาํใดเป็นความผิดอายาและลงโทษยอ้นหลงัไม่ได้  การ

                                                             
4.  ศาสตราจารย ์ดร.กาํชยั  จงจกัรพนัธ์  “หลกันิติธรรม” 
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กระทาํใดๆ ทีไม่มีกฎหมายกาํหนดใหก้ารกระทาํนนัเป็นความผิดอาญา กฎหมายทีออกในภายหลงั

จะบญัญติัใหก้ารกระทาํนนัเป็นความผดิและมีโทษอายายอ้นหลงัไม่ได ้

 3.  การสันนิษฐานว่าผูต้อ้งหาคดีอาญาบริสุทธิอยู่จนกว่าศาลจะมีคาํพิพากษาเด็ดขาดว่ามี

ความผดิ          

 ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหา หรือจาํเลยยงัไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคาํพิพากษา

เด็ดขาดว่ามีความผดิ  หลกัการนีเพือประกนัสิทธิเสรีภาพขนัพืนบานในกระบวนการยุติธรรมของ

ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยในคดีอาญาเพือจะไดรั้บโอกาสต่างๆ เพือประโยชน์ในการต่อสู้คดีของตนอย่าง

เต็มที 

 4.  หลกัความเป็นอิสระและเป็นกลางของผูพิ้พากษา    

 ผูพิ้พากษาตุลาการเป็นกลไกในการอาํนวยความยุติธรรมขันสุดท้ายทีสําคัญ ดังนันผู ้

พิพากษาจะตอ้งมีความเป็นอิสระ  ไม่ถกูแทรกแซงทงัจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั หรือแมแ้ต่ฝ่าย

ตุลาการดว้ยกนัเอง  รวมทงัผูพิ้พากษาตอ้งมีความเป็นกลางไม่มีอคติใดๆ 

 5.  เจา้หนา้ทีรัฐจะใชอ้าํนาจไดภ้ายใตก้ฎหมายทีกาํหนดไว ้    

 องคก์รของรัฐ และเจา้หนา้ทีของรัฐตอ้งใชอ้าํนาจตามทีกฎหมายให้ไวเ้ท่านันจะใชอ้าํนาจ

เกินกว่าขอบเขตทีกฎหมายกาํหนดไม่ได ้ หลกัการขอ้นีจะช่วยคุม้ครองสิทธิเสรีของประชาชนทวัไป 

 6.  กฎหมายตอ้งไม่ยกเวน้ความผดิใหแ้ก่การกระทาํในอนาคต   

 การออกกฎหมายเพือรองรับการยกเวน้การรกระทาํผิดทีอาจเกิดขึนในอนาคตไม่สามารถ

กระทาํได ้ หลกัการนีช่วยป้องกนัผูมี้อาํนาจทีอาจ ฉ้อ ฉล ใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือในการป้องกนั

การกระทาํผดิของตนในภายหนา้ 

หลกันิตธิรรมกบัวถิีทางการเมอืงของไทยในปัจจุบัน 

 ความหมายและหลกัการสําคัญของหลกันิติธรรมทีมีการศึกษา และรวบรวมกันทังใน

ต่างประเทศและในประเทศไทย จะเกียวขอ้งกนักบัหลกัการพืนฐานของกฎหมาย ทีจะออกกฎหมาย

ต่างๆ จะละเมิดไม่ไดด้งัทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ดงันันการใชห้ลกันิติธรรมเพียงอย่างเดียวการออก
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กฎหมาย หรือในการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมอาจยงัไม่เพียงพอในการแกปั้ญหาความขดัแยง้

ทางความคิดและทางการเมืองของสงัคมไทยในปัจจุบนั 

 การปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มี

การแบ่งอาํนาจทีสาํคญัเป็น 3 ฝ่าย คือ  ฝ่ายนิติบญัญติั  ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการ  ซึงโดยหลกัการ

แลว้อาํนาจทงั 3 ฝ่ายตอ้งเป็นอิสระจากกนั  และเป็นการถ่วงดุลดา้นอาํนาจซึงกนัและกนัเพือให้การ

บริหารบา้นเมืองเป็นไปดว้ยความโปร่งใส  มีการพฒันาและเจริญกา้วหนา้ 

 ฝ่ายบริหารซึงเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ทีในการบริหารบา้นเมืองนนัมาจากพรรคการเมืองทีมีเสียง

ขา้งมากจากการเลือกตงั  และจดัตงัคณะรัฐบาลเขา้มาบริหารประเทศ  ขณะเดียวกนัพรรคการเมืองที

จดัตงัรัฐบาลก็มีทีนงัส่วนใหญ่ในฝ่ายนิติบญัญติัดว้ย  ทาํให้อาํนาจของฝ่ายบริหาร และอาํนาจของ

ฝ่ายนิติบญัญติัมีส่วนทีซอ้นทบักนั  ฝ่ายบริหารจึงสามารถทีจะควบคุมหรือกาํหนดทิศทางการทาํงาน

ของฝ่ายนิติบญัญติัได ้ เนืองจากฝ่ายบริหารจะเป็นหวัหนา้หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง

เสียงข้างมากและระบบพรรคการเมืองไทยนันหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคสามารถ

กาํหนดนโยบายพรรค  เพือใหส้มาชิกพรรคทีอยูใ่นฝ่ายนิติบญัญติัดอ้งปฏิบติัตามนโยบายทีกาํหนด

หากฝ่าฝืนก็อาจถกูขบัออกจากพรรคและพน้สภาพสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ได ้

ในกรณีเช่นนีฝ่ายบริหารซึงมีเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร์จึงสามารถออกกฎหมาย

หรือแก้ไขกฎหมายใดๆ ตามทีตนเองตอ้งการไดซึ้งกฎหมายบางฉบับอาจให้ประโยชน์กับพรรค

การเมืองของรัฐบาลหรือพวกพอ้งของรัฐบาลได ้ ตราบเท่าทีกฎหมายทีฝ่ายตนออกมาบงัคบัใชไ้ม่

ขดัต่อรัฐธรรมนูญ  แต่จะเป็นเรืองทีขดัต่อหลกันิติธรรมหรือไม่นันแทบจะไม่ไดรั้บการคาํนึงถึง  

ดงันนัการทีจะพยายามใชห้ลกันิติธรรมมากาํกบัการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั

ในกรณีเช่นนีสามารถทาํไดจ้าํกดัเฉพาะให้กฎหมายเป็นไปตามหลกัพืนฐานแห่งกฎหมาย (Rule of 

Law) เท่านนั  แต่หลกันิติธรรมก็ยงัไม่สามารถควบคุมการออกกฎหมายหรือการแกไ้ขกฎหมายให้มี

ความชอบอบรมไดท้งัหมด  ทงันีสาเหตุสาํคญัประการหนึงคือ การตรวจสอบความชอบดว้ยหลกันิติ

ธรรมต่อกฎหมายทีจะออกใชบ้งัคบันัน  ตอ้งขึนอยู่ว่าผูอ้อกกฎหมายนันเองทีจะมีจิตสาํนึกในการ

สร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่สงัคม  หรือจะสร้างความชอบธรรมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่พรรค

พวกฝ่ายตน   เพราะแนวคิดทฤษฏีเกียวกับการปกครองโดยหลกันิติธรรมนัน โดยหากถือตาม
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แนวคิดของอริสโตเติล (Aristotle) มองว่า หลกันิติธรรมเป็นหลกัการทีสร้างขึนเพือให้กฎหมายเป็น

ผูป้กครองมนุษย ์ เพราะหากใหม้นุษยป์กครองมนุษยด์ว้ยกนัเองยอ่มเป็นสิงทีไม่ดีเนืองจากมนุษยม์กั

มีอารมณ์มาเกียวขอ้ง   การปกครองโดยใชก้ฎหมายเป็นสิงสูงสุดจึงเป็นสิงทีพึงปารถนามากกว่าการ

ปกครองโดยมนุษย ์  เพือป้องกนัไม่ให้ผูป้กครองมีการใช้อาํนาจตามอาํเภอใจและทาํให้สังคมมี

ความมนัคง5 แต่สถานการทางการเมืองของไทยทีมีการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย  แบ่งความคิด

ทางการเมืองออกเป็นหลายกลุ่ม  และแต่ละฝ่ายพยายามมุ่งทีจะแย่งชิงอาํนาจทางการเมืองเพือ

แสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายตนและใชเ้ครืองมือทางกฎหมายเป็นตวัสิงกาํหนดความชอบธรรมของ

ตนเองโดยมิไดย้ดึถือหลกันิติธรรมเป็นหลกั ประเทศชาติยอ่มประสบปัญหาทางดา้นความแตกแยก

ทางความคิดอยูต่ลอดเวลา ฝ่ายบริหารอา้งหลกัความชอบดว้ยกฎหมายอยา่งหนึง ฝ่ายนิติบญัญติัอา้ง

หลกัความชอบดว้ยกฎหมายอีกอยา่งหนึง ฝ่ายตุลาการตดัสินโดยยดึถือหลกัความชอบดว้ยกฎหมาย

อีกอย่างหนึง  เมือเป็นเช่นนีประชาชนจะแสวงหาความชอบธรรมจากกฎหมายได้จากอาํนาจใด   

ดงันนัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางความคิดและทางการเมืองในปัจจุบนั  ภาคการเมืองทุกฝ่าย

และสงัคมทุกภาคส่วนจะตอ้งหนัหนา้เขา้หากนัและใชห้ลกันิติธรรมในการทาํงานและแกไ้ขปัญหา

ต่างๆดว้ยความเป็นธรรม โดยถือผลประโยชน์ของประเทศชาติสงัคมส่วนรวมเป็นทีตงั  

หลกันติธิรรมกบัปัญหาของสังคมไทย 

 ปัจจุบนัสงัคมไทยยงัมีปัญหาทีสาํคญัอีกหลายอยา่งทีตอ้งเร่งแกไ้ข  ไดแ้ก่ ปัญหาการบริหาร

บา้นเมืองอยา่งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ปัญหาการทุจริตคอรัปชนั  และปัญหาความเหลือมลาํ

ระหว่างคนรวยกบัคนจน  เป็นตน้  หลกันิติธรรมซึงถือว่าเป็นเสาหลกัทีสาํคญัและเป็นจุดเริมตน้ที

สําคัญในการทีจะส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชาติ  โดยในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  ยงัไดก้ล่าวถึงแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดินโดย

ใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ในมาตราที 78 วรรค 4 ดงันี 

 

 มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

 เจา้หนา้ทีของรัฐควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทาํงาน เพือใชก้ารบริหารราชการแผ่นดิน

                                                             
5.   การปกครองตามหลกันิติธรรม, [Online]. Available URL:  http//www.pol.cmu.ac.th/onlineDoc 

/learning/ruleoflaw.PDF, 2556 (กรกฎาคม, 1) 
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 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีเป็น

 แนวทางในการปฏิบติัราชการ 

  

 หลกัการบริหารบา้นเมืองทีดี (Good Governance) หรือหลกัธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทาง

ในการจัดระเบียบเพือให้สังคมของประเทศทังภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาชน 

สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข และตงัอยูใ่นความถกูตอ้งเป็นธรรม ตามหลกัพืนฐานทีสาํคญั คือ 

 1. หลกันิติธรรม หมายถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจ หรืออาํนาจของ ตวับุคคล จะตอ้งคาํนึงถึงความ

เป็นธรรม และความยติุธรรม รวมทงัมีความรัดกุมและรวดเร็วดว้ย 

      2. หลกัคุณธรรม หมายถึงการยดึมนัในความถกูตอ้ง ดีงาม การส่งเสริม ใหบุ้คลากรพฒันา

ตนเอง ไปพร้อมกนั เพือใหบุ้คลากรมีความซือสตัย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ วินยั ประกอบ

อาชีพสุจริต เป็นนิสยั ประจาํชาติ 

  3. หลกัความโปร่งใส หมายถึงความโปร่งใส ซึงตรงขา้มหรือเกือบตรงขา้ม กบัการทุจริต 

คอร์รัปชนั  ความโปร่งใสหมายความรวมถึงการทีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวก

และเขา้ใจง่าย และมีกระบวนการใหป้ระชาชนตรวจสอบความถกูตอ้ง 

        4. หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การใหโ้อกาสใหบุ้คลากรหรือผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมทางการบริหารจดัการ เกียวกบัการตดัสินใจในเรืองต่าง ๆ โดยใหข้อ้มลู ความคิดเห็น แนะนาํ 

ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบติั 

       5. หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิและหนา้ที ความสาํนึกในความรับ

ผดิ ชอบต่อสงัคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจดัการ การกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา และเคารพ

ในความคิดเห็นทีแตกต่าง รวมทงัความกลา้ทีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทาํของตนเอง 

          6. หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรทีมีจาํกดั เพือใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หบุ้คลากรมีความประหยดั ใชว้สัดุอุปกรณ์อยา่งคุม้ค่า 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ยงัยนื 

 

 จะพบว่าหลกันิติธรรมเป็นหลกัการอนัหนึงทีสาํคญัในการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี  ถา้

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานและเจา้หนา้ทีทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัอย่าง

เคร่งครัด และคาํนึงถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรม ก็จะทําให้กิจการบ้านเมืองมีการพฒันา

เจริญกา้วหนา้ และสงัคมอยูอ่ยา่งสงบสุข 
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 ปัญหาคอร์รัปชนัเป็นปัญหาทีสาํคญัของประเทศไทย  ทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน  

ปัญหานีสร้างความเสียหายให้กบังบประมาณของแผ่นดินและเศรษฐกิจของชาติเป็นจาํนวนมาก  

เป็นปัญหาทีเกิดอยา่งต่อเนืองมาเป็นเวลายาวนานและมีแนวโน้มจะเพิมมากยิงขึนต่อไป  โดยในปี 

พ.ศ. 2555 ประเทศไทยถกูจดัอนัดบัปัญหาคอร์รัปชนัในอนัดบัที 88 จากการจดัอนัดบั 176 ประเทศ

ทวัโลกโดยองคก์รความโปร่งใสระหว่างประเทศ6  ซึงประเทศไทยไดค้ะแนนความโปร่งใสเพียง 37 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  เทียบเท่าคะแนนของกลุ่มประเทศ แซมเบีย โคลมัเบีย เอลซลัวาดอร์ 

โมรอกโค และเปรู คะแนนดงักล่าวก็ไม่ไดส้ร้างความประหลาดใจใหก้บัประชาชนชาวไทย แต่ช่วย

ยนืยนัปัญหาการคอร์รัปชนัทีเกิดขึนอยา่งกวา้งขวางในสงัคมไทย 

 รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายลงทุนโครงการบริหารจดัการนาํมูลค่า 350,000  ลา้นบาท และ

โครงการลงทุนระบบสาธารณูปโภค (Mega Project) มลูค่ากว่า 2 ลา้นลา้นบาท  ซึงเป็นงบประมาณ

ของชาติทีมูลค่ามหาศาล  จากปัญหาคอร์รัปชนัในระดบัสูงในปัจจุบนัก็จะทาํให้ประเทศสูญเสีย

งบประมาณของชาติจาํนวนมากมายในแต่ละปี  แต่หากเจา้หน้าทีของรัฐทุกฝ่ายร่วมมือกนัแกไ้ข

ปัญหาคอร์รัปชนัโดยใชห้ลกันิติธรรม ปัญหาคอร์รัปชนัของชาติก็น่าจะลดลงโดยจะตอ้งมีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดแต่ผูที้กระทาํผิดคอร์รัปชนัไม่ว่าผูก้ระทาํผิดนันจะมียศฐาบรรดาศกัดิสูง

เพียงใดรวมทงันกัการเมือง ขา้ราชการระดบัสูง เจา้หน้าทีทุกระดบั และธุรกิจเอกชน  โดยใชห้ลกั

ทีว่าทุกคนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนั ผูก้ระทาํผิดจะตอ้งถูกนาํมาพิจารณาคดีลงโทษเท่าเทียม

เสมอกันตามหลักนิติธรรม  หากการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งผูก้ระทําผิดไม่ถูกลงโทษ   

ผูก้ระทาํผดิก็จะมีความเคยชินและกระทาํผดิมากขึนรวมทงับุคลอืนๆก็จะเอาเยียงอย่างบา้ง  ปัญหา

คอร์รัปชนัและปัญหาอืนๆ ของประเทศก็จะไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

  

 ปัญหาความเหลือมลาํในสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนเป็นอีกปัญหาหนึงทีสาํคญัของ

ประเทศ  และหลกันิติธรรมของชาติควรมีส่วนในการช่วยแกไ้ขปัญหานี  จากรายงานของสาํนักงาน

สถิติแห่งชาติพบว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมีมาอย่างต่อเนือง และรัฐบาลได้ให้

ความสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาความยากจนและการกระจายรายไดม้าตงัแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติฉบบัที 5 (พ.ศ.2525-2529) จนถึงแผนพฒันาฯฉบบัปัจจุบนั  ส่งผลให้จาํนวนคนจน

ลดลงจาก 22.1 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.3 ในปี พ.ศ. 2551 เหลือ 5.1 ลา้นคนหรือคิดเป็นร้อย

ละ 7.75 ในปี พ.ศ.25537  

                                                             
6.  หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ ฉบบัวนัที 6 ธนัวาคม 2555 

7.  สาํนกังานสถิติแห่งชาติ  http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news 
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 หากแบ่งประชากรไทยออกตามรายได้เป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กัน หรือกลุ่มละ 20 % ของ

ครัวเรือนทงัหมดจะพบว่าแต่ละกลุ่มมีรายไดเ้ฉลียแตกต่างกนัอยา่งมาก  โดยกลุ่มครัวเรือนทีมีรายได้

สูงสุดมีรายไดม้ากกว่ากลุ่มครัวเรือนทีมีรายไดต้าํสุดถึง 12.3 เท่า 

 

กลุ่มรายได ้ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน (บาท) 

กลุ่มที 5  (รายไดสู้งสุด) 63,011 

กลุ่มที 4 22,953 

กลุ่มที 3 14,817 

กลุ่มที 2 9,854 

กลุ่มที 1 (รายไดต้าํสุด) 5,141 

 

 เมือคิดเป็นรายไดร้วมของประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2543-2554  กลุ่มที 5 (กลุ่มผูมี้รายไดม้าก

ทีสุด) มีสดัส่วนรายได ้คิดเป็นร้อยละ 48-51 ของรายไดท้งัหมด  ขณะทีกลุ่มที 1 (กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย

ทีสุด) มีสดัส่วนรายไดเ้พียงร้อยละ 4-6 เท่านนั 

 จากสภาพปัจจุบนัพบว่า มีความไม่เสมอภาคและไม่ยุติธรรมในทางเศรษฐกิจระหว่างคน

รวยกบัคนจนอยูห่ลายดา้น  อาทิ คนรวยสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายกว่าในอตัราดอกเบียทีตาํ

กว่า  ขณะทีคนจนตอ้งกูเ้งินจากแหล่งเงินนอกระบบทีมีอตัราดอกเบียสูงมาก  หรือจากแหล่งเงินทีมี

อตัราดอกเบียสูง เช่น บตัรเงินสด  บตัรเครดิต  โรงรับจาํนาํ เป็นตน้  คนรวยสามารถลงทุนในตลาด

หุน้ไดก้าํไรเป็นร้อยเป็นพนัลา้นแต่กฎหมายใหไ้ม่ตอ้งเสียภาษีสกับาทเดียว  ในขณะทีคนจนทาํงาน

ประจาํมีเงินเดือนไม่มาก แต่ตอ้งชาํระภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายทุกเดือน    หรือในกรณีบริษทัขา้มชาติ

ประกอบกิจการมูลค่ามหาศาลแต่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงไม่ต้องเสียภาษีเลย  แต่กิจการ 

SMEs ขนาดเลก็ตอ้งเสียภาษีทุกปี 
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 จากตวัอยา่งทีกล่าวขา้งตน้จะพบว่า ระบบกฎหมายในปัจจุบนัเอือประโยชน์ใหค้นทีมีฐานะ

ดี มีความไดเ้ปรียบคนทีฐานะดอ้ยกว่า  ในดา้นการชาํระภาษีใหรั้ฐ  การตอบแทนใหส้งัคม  และการ

แข่งขนัทางธุรกิจ  ซึงจะทาํใหช่้องว่างรายไดร้ะหว่างคนรวยกบัคนจนกวา้งมากยงิขึน   ดงันนัภาครัฐ

และภาคสังคมจะตอ้งตระหนักถึงการลดปัญหาความเหลือมลาํในสังคม  และใชห้ลกันิติธรรมมา

พิจารณาในการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ให้ผูมี้ฐานะดีจะตอ้งจ่ายภาษีและตอบแทนสังคม

ใหม้ากขึน  ขณะทีตอ้งใหโ้อกาสและช่วยเหลือผูที้มีฐานะยากจนให้มีโอกาสในการเพิมรายไดห้รือ

สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจมากขึน  เพือลดความเหลือมลาํในสงัคม 

โดยสรุปแล้วผูเ้ขียนมีความคิดเห็นว่าหลักนิติธรรมเป็นเสาหลักทีสําคัญในระบอบ

ประชาธิปไตย  แมว้่าหลกันิติธรรมจะมีความหมายคือหลกัพืนฐานแห่งกฎหมาย  โดยทีกฎหมาย

หรือกระบวนการทางยติุธรรมจะขดัแยง้ต่อหลกันิติธรรมไม่ได ้  แต่ทงันีไม่ไดห้มายความว่าหลกันิติ

ธรรมจะจาํกดัอยูแ่ต่ในแง่การออกหรือแกไ้ขกฎหมาย  การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือกระบวนยุติธรรม

เท่านนั  แต่หลกันิติธรรมยงัเกียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในมิติอืนๆ อีกหลายดา้น  

นกัการเมืองและฝ่ายนิติบญัญติัอาจใชเ้สียงขา้งมากในการออกหรือแกไ้ขกฎหมายซึงสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑ์ของหลกันิติธรรมได้ แต่ก็อาจไม่เป็นไปด้วยความชอบธรรมและเป็นธรรม  การมี

กฎหมายทีดีแต่การบังคับใชห้รือกระบวนการยุติธรรมไม่เขม้แข็งก็สามารถทาํให้เกิดการทุจริต

คอร์รัปชนั สร้างความเสียหายจาํนวนมากแก่ประเทศชาติได ้ กรณีกฎหมายทีมุ่งเสริมเฉพาะดา้นเช่น

เพือการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็อาจส่งเสริมให้มีผูไ้ดเ้ปรียบและมีความไม่เสมอภาค ซึงอาจสร้าง

ปัญหาทีไม่ตงัใจใหส้งัคม เช่น  ความเหลือมลาํในสงัคมระหว่างคนรวยกบัคนจน 

 ดงันันสังคมไทยจึงไม่ควรพิจารณาหลกันิติธรรมเฉพาะในแง่หลกัพืนฐานแห่งกฎหมาย

เพียงมิติเดียว  แต่ควรพิจารณาหลกันิติธรรมให้เชือมโยงกับมิติอืนทังดา้นการเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจสงัคม และสิทธิมนุษยชน  เพือให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการพฒันาไปขา้งหน้า

อยา่งยงัยนื  เพือความเจริญกา้วหนา้และผาสุกของสงัคมไทย 
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