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บทคดัย่อ 
 หลักนิติธรรมนั้น โดยทัว่ไปมกัถูกกล่าวอ้างและยอมรับว่า “เป็นหัวใจท่ีส าคญัของ 
การปกครองและการบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐาธิปัตย์ ในสังคมประชาธิปไตย” โดยหลกันิติธรรมน้ี
มีท่ีมาจากในประเทศอังกฤษ โดยศาสตราจารย์ เอวี ไดซ่ี เป็นบุคคลแรกท่ีให้ค  านิยามและ
ความหมายของค าว่า “หลกันิติธรรม” ในปี ค.ศ. 1885 กล่าวคือ ไดซ่ี ได้เน้นย  ้าหลกัการท่ีส าคญั 
สามประการของหลกันิติธรรม ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ย 1. บุคคลตอ้งไม่ถูกลงโทษหรือกระท าย  ่าย ี
ต่อร่างกายหรือทรัพยสิ์นของตน เวน้แต่ ไดก้ระท าการอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย 2. ไม่มีผูใ้ด 
อยู่เหนือกฎหมายของแผ่นดิน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีชาติก าเนิดหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ระดบัใด ย่อมถูกบงัคบัโดยกฎหมายและโทษอยา่งเดียวกนั และ 3. รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั้น 
มาจากกฎมายปกติธรรมดา ท่ีศาลยติุธรรมใชต้ดัสินคดีในชีวติประจ าวนั ปัจจุบนั หลกันิติธรรมไดมี้
นิยามท่ีกว้างกว่าในสมัยของไดซ่ีมากและได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยนักการเมือง 
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น ผูพ้ิพากษาและนกัวชิาการทางนิติศาสตร์ต่างๆ  
 ดงันั้น เม่ือหลกันิติธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัและมีอิทธิพล ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
บทความวิจยัน้ี จึงมีความมุ่งหมายอย่างส าคญั ท่ีจะศึกษาและวิเคราะห์ถึงความหมายและองค์ประกอบ 
ของหลกันิติธรรม ทั้งน้ี เพื่อการพฒันากระบวนการยติุธรรมอยา่งแทจ้ริง ต่อไป 

Abstract 
 In general, “The Rule of Law” refers to the “authority and influence of law 

in the democracy society,” especially as a constraint upon behavior, including 

behavior of rulers or government officials. The rule of law is originally commenced 

from British. With this regard, the phrase was primarily described in 1885 and 

popularized in the 19
th

 century by British Professor A.V. Dicey. Dicey emphasized 

three aspects of the rule of law : 1. No one can be punished or made to suffer except 

for a breach of law proved in an ordinary court. 2. No one is above the law and 

everyone is equal before the law regardless of social, economic, or political status.  

3. The rule of law includes the results of judicial decisions determining the rights of 

private persons. In this present time, its phase and definition are much broader than 

the Dicey’s time and are widely used by politicians, judges, and legal scholars as a 

whole. 

 For the above reasons, the rule of law is especially important as an 

influence on the democracy development. Many important aspects of the rule-of-law 

article and initiatives are the crucial study and superior analysis of the rule of law’s 

meaning and impact on future judiciary development. 

ค าส าคญั 
1. หลกันิติธรรม 2. หลกันิติรัฐ 3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

1. The Rule of Law 2. The Legal State 3. The Liberal Democracy Society 
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บทน า 
 หลกันิติธรรม เป็นหลกัปรัชญาทางกฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีนกักฎหมายทุกคน ไดรู้้จกัและ
คุน้เคยจากการศึกษากนัมาตั้งแต่ชั้นเรียนในมหาวทิยาลยัแลว้ และในปัจจุบนั ก็มีบทความท่ีถูกเขียน
เพื่ออธิบายค าวา่ “หลกันิติธรรม” โดยนกัวิชาการและนกักฎหมาย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2490 แลว้ หรือ
แมก้ระทัง่ ไดมี้การอธิบายความหมายของหลกันิติธรรมว่า หมายถึง “หลกัพื้นฐานของกฎหมาย” 
ไวใ้นพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 แล้ว ทั้งน้ี เพราะหลกันิติธรรม เป็นหลัก 
นิติปรัชญาทางกฎหมายท่ีส าคญัยิง่ของรัฐาธิปัตย ์ส าหรับการปกครองและบงัคบัใชก้ฎหมายภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อประกนัให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
แก่ประชาชนผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง อยา่งแทจ้ริง  

 แต่ในทางปฏิบติั ก็ยงัพบว่า มกัเกิดขอ้ขดัแยง้ในการตีความหรือการบงัคบัใช้กฎหมาย 
ภายใตห้ลกันิติธรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัอยู่บา้ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
แม้การแปลความหรือการตีความจะแตกต่างกันอย่างไร แต่นักวิชาการและนักกฎหมาย 
ต่างก็ยอมรับถึงความส าคญัของหลกันิติธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งมีและด ารงไวใ้นทุกสังคม ดงัจะเห็นได้
จากมีการน าหลกันิติธรรม แทรกบญัญติัอยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยไวแ้ลว้ เช่น  
 1.  ความเสมอภาคกนัตามกฎหมายและการไม่เลือกปฏิบติั (มาตรา 30) 
 2.  ความมีอ านาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 3.  หลกัการสันนิษฐานวา่บุคคลเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ (มาตรา 39)  
 4.  หลกัการท่ีวา่บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ ไดก้ระท าการอนักฎหมายบญัญติั 
                         เป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้(มาตรา 39) 
 5.  สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง (มาตรา 40(1)) 
 6.  สิทธิท่ีจะใหค้ดีของตนไดรั้บการพิจารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นธรรม  
                        (มาตรา 40(1)) 
 7.  การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัต่างๆ (มาตรา 58) 
 8.  หลกัความเป็นอิสระของตุลาการ (มาตรา 197) เป็นตน้ 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 3 
วรรคสอง บัญญัติว่า  “การปฏิบัติหน้า ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ งองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” 



3 
 

 นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช นอกจาก ท่านจะทรงเป็นกษตัริย์
นกัปราชญแ์ละกษตัริยน์กัปกครองแลว้ ท่านยงัคงไวซ่ึ้งหลกัทศพิศราชธรรม ในการปกครองอาณาราษฎร์
ของพระองค ์ดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเต็มเป่ียม ก็ทรงเห็นถึงความส าคญัของหลกันิติธรรม เช่นเดียวกนั 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีพระราชด ารัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม เม่ือวนัจนัทร์ 
ท่ี 10 กรกฎาคม 2538 โดยมีขอ้ความตอนหน่ึง ดงัน้ี 
 “ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสมาชิกแห่งรัฐสภาน้ี ขอให้ทุกคนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้มาก เพราะการกระท าทุกอยา่งของแต่ละบุคคลจะมีผลโดยตรง
ปรองดองกนัในการปฏิบติัภารกิจทั้งปวง โดยเติมสติก าลงัปัญญา ความสามารถ ดว้ยความสุจริต เท่ียงตรง 
และความพิจารณาอนัสุขุมรอบคอบ ประกอบดว้ยเหตุผลอนัถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม และคุณธรรม 
เพื่อใหง้านของประเทศชาติด าเนินกา้วไปจนบรรลุผลบงัเกิดประโยชน์อนัสมบูรณ์ทุกดา้น” 
 รวมทั้ง ยงัมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีเก่ียวกบัการใชค้  าว่า 
“หลกันิติธรรม” โดยตรง ท่ีทรงพระราชทานแก่นกักฎหมายในวาระต่างๆ ดงัน้ี  
 “กฎหมายนั้นไม่ใช่ตวัความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงส าหรับใชใ้นการ
รักษา และอ านวยความยุติธรรมเท่านั้น การใชก้ฎหมายจึงตอ้งมุ่งหมายใชเ้พื่อรักษาความยุติธรรม 
ไม่ใช่เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาบทกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรม 
ในแผ่นดิน ก็มิไดมี้วงแคบอยู่เพียงแต่ขอบเขตของกฎหมาย หากตอ้งขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม
จรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงดว้ย”  
 (พระบรมราโชวาท ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ ทรงพระราชทานแก่นกัศึกษาในพิธี
พระราชทานประกาศนียบตัรแก่ผูส้อบไล่ไดว้ชิาความรู้ชั้นเนติบณัฑิต สมยัท่ี 33 ปีการศึกษา 2523) 
 “กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ หรือปัจจัยท่ีตราไว ้
เพื่อรักษาความยุติธรรม ผูใ้ดก็ตาม แมไ้ม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบติัด้วยความสุจริตแล้ว  
ควรไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายเต็มท่ี ตรงกนัขา้มคนท่ีรู้จกักฎหมาย แต่ใชก้ฎหมายไปในทาง
ทุจริต ควรตอ้งถือวา่ทุจริตและกฎหมายไม่ควรคุม้ครองจนเกินเลยไป” 
 “กฎหมายทั้ งปวงจะธ ารงความยุติธรรมและถูกต้องเท่ียงตรง หรือจะธ ารงความ
ศักด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพเต็มเป่ียมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น ข้ึนอยู่กับการใช้ คือ ถ้าใช้ถูก
วตัถุประสงคห์รือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆ จริงแลว้ ก็จะทรงความศกัด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพ
อนัสมบูรณ์ไวไ้ด ้แต่ถา้หากน าไปใช้ผิดวตัถุประสงค์และเจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพล้ิว 
ให้ผ ันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ  หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เส่ือม 
ความศกัด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพลงทนัที และกลบักลายเป็นพิษเป็นภยัแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง  
ผูท่ี้ตอ้งการจะใชก้ฎหมายสร้างสรรคค์วามผาสุก สงบ และความเป็นปึกแผน่กา้วหนา้ของประชาชน
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และบา้นเมือง จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรักษาวตัถุประสงคอ์นัแมจ้ริงของกฎหมายแต่ละฉบบัไวใ้ห้
แน่วแน่เสมอไป อย่างไม่มีขอ้แมป้ระการใด พร้อมทั้งตอ้งรักษาอุดมคติ จรรยาความสุจริต และ 
มโนธรรมของนกักฎหมายไวโ้ดยรอบคอบเคร่งครัด เสมอดว้ยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทย
จึงจะทรงคุณค่าอนัสมบูรณ์บริบูรณ์” 
 (พระบรมราโชวาทแก่ผูส้อบไล่ไดต้ามหลกัสูตรของส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตสภา ณ อาคารใหม่สวนอมัพร วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2550) 
 “การท่ีอยู่กับกฎหมายและใช้กฎหมายมาก ๆ นั้น อาจท าให้ติดในตัวบทกฎหมาย 
มากไปและท าให้เห็นว่า ล าพงัตัวบทกฎหมายจะให้ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์ ความจริง
กฎหมายเป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับก าหนดความถูกผิด  เพื่ออาศยัเป็นหลกัวินิจฉัยในการอ านวย 
ความยติุธรรม หาใช่ปัจจยัส าคญัส่ิงเดียว ในการใหค้วามยติุธรรมไม่ ดงันั้น จะอาศยั ตวับทกฎหมาย
กบัค าใหก้ารในศาลเท่านั้นไม่ได ้ทั้งน้ี เพราะตวับทกฎหมาย รวมทั้งขอ้เท็จจริงท่ีน ามากล่าวแก่ศาล 
เป็นส่ิงท่ีอาจน ามาพลิกแพลง ให้ผิดเพี้ยนไปไดต่้าง ๆ ดว้ยความหลงดว้ยอคติหรือดว้ยเจตนาอนัไม่
สุจริต ท าให้ความเท่ียงธรรม ต้องถูกลิดรอนท าลายไป การอ านวยความยุติธรรม จึงตอ้งอาศยั 
ตวัผูใ้ชก้ฎหมายเป็นปัจจยัส าคญัดว้ยเท่า ๆ กนักบัตวับทกฎหมาย” 
 “ขา้พเจา้ปรารถนาเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหดัตนใหเ้ป็นคนกลา้ คือ กลา้ท่ี
จะปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามความถูกตอ้ง เท่ียงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไม่หว ัน่ไหว
ต่ออิทธิพลหรือคติใด ๆ ทั้งหมด ให้เป็นคนท่ีมัน่คงในสัตยสุ์จริต และความถูกตอ้งตามท านอง
คลองธรรม ไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกย  ่ายีให้มวัหมองได้ ทั้งน้ี เพื่อท่านจกัได้สามารถ
ก าจดัส่ิงท่ีเรียกวา่ช่องโหวในกฎหมาย ใหบ้รรเทาเบาบางและหมดส้ินไป และท าใหก้ฎหมายเป็นไป
ตามวตัถุประสงคอ์นัสูงส่งตามท่ีมุ่งหมายไว”้ 
 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบตัรแก่ผูส้อบไล่ได้ตามหลกัสูตรของ
ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา ณ อาคารใหม่สวนอมัพร วนัท่ี 16 ตุลาคม 2521) 
 นอกจากน้ี พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
เอกทางกฎหมายโดยตรงจาก Cornell University ก็ทรงตระหนกัถึงความส าคญัของหลกันิติธรรม
ด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากทรงมีพระราชด ารัสในการประชุม “ระดับสูงของสมัชชา
สหประชาชาติวา่ดว้ยหลกันิติธรรมในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ” ของการประชุมสมชัชา
สหประชาชาติ สมยัท่ี 67 ความวา่ 
 “ส าหรับประเทศไทย หลกันิติธรรม เป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท่ีจะน ามาซ่ึงความสงบสุข 
ความมัง่คัง่ และสันติสุขของโลก เน่ืองจากเป็นกรอบการท างานส าคญัสังคมของเรา ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน รวมถึงความ 
เท่าเทียมกนั เพื่อเป็นเกราะป้องกนั และเป็นการให้สิทธิตามหลกักฎหมายอย่างเท่าเทียม โดยไม่
ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ หรือศาสนา ในปี 2554 รัฐบาลไทยได้จดัตั้ งคณะกรรมการอิสระว่าด้วย 
หลักนิติธรรมแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทุกหน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้
ขอบเขตของหลกันิติธรรม” 
 ดังนั้ น จึงสามารถท่ีจะกล่าวได้ว่า ทั้ งสองพระองค์ท่าน ต่างก็ทรงตระหนักถึง
ความส าคัญของหลักนิติธรรมว่า เป็นหัวใจพื้นฐานของการน ามาซ่ึงความสงบสุขของสังคม  
อยา่งแทจ้ริง จึงอาจกล่าวไดว้า่ หากนอ้มน าพระบรมราโชวาทมาใส่เกลา้ใส่กระหม่อม ให้ตระหนกั
และยึดมั่นในความส าคัญของหลักนิติธรรมแล้ว ย่อมส่งผลให้การบังคับใช้หรือการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ยความเป็นธรรม สมดงัเจตนารมณ์
หรือหลกัการของรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง รวมไปถึงส่งผล 
ให้เกิดการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและเพิ่มศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี บุคลากรภาครัฐ 
รวมไปถึงผูใ้ชอ้  านาจรัฐทุกระดบัทุกฝ่าย ให้เกิดทศันคติและเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบั
หลกันิติธรรม ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดสังคมท่ีปกครองโดยกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตห้ลกันิติธรรม 
ซ่ึงสามารถสร้างความยติุธรรมอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ทัว่ถึง และอยา่งแทจ้ริง ต่อไป 
 ความหมายของหลกันิติธรรม 
 1.  ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์ เพลโต้ (Plato 429-348 B.C.) 
 นกัปราชญ์ชาวกรีก ผูเ้คยเสนอว่า “การปกครองท่ีดีท่ีสุด คือ การปกครอง โดยราชา
ปราชญ ์(Philosopher King)

1 ซ่ึงเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรมประจ าใจ ปกครองบา้นเมือง
ดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม” แต่สุดทา้ยแลว้ เพลโตก้็ไม่สามารถหาคนท่ีสมบรูณ์แบบพอท่ีจะเป็น
ราชาปราชญ์ได้ ในป้ันปลายชีวิต เพลโตจึ้งหันมาให้ความส าคญักบั “กฎหมาย” โดยเสนอว่า 
“กฎหมายเป็นส่ิงสูงสุดและการปกครองจะตอ้งด าเนินตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบ
กฎหมายท่ีดีและเป็นธรรมข้ึนมาให้คนประพฤติปฏิบติัตามได้ แมแ้ต่คนชั่วก็ยงัอาจจะมีทางท า 
ความดีข้ึนมาไดเ้ช่นกนั”2 
 2.  ความหมายของหลักนิติธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์ อริสโตเติล (Aristotle 

384-322 B.C.)  

                                                 
1 ธานินทร์  กรัยวเิชียร, หลกันิติธรรม, (กรุงเทพ: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2553), หนา้ 1-2. 
2 Plato, The Law (Trans. T.J. Saunders, Penquin Classics, 1975), อา้งใน ปรีดี  เกษมทรัพย,์ นิติปรัชญา 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์ดือนตุลา,  2548), หนา้ 110-115. 
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 ศิษย์เอกของเพลโต้ ก็ได้น าความคิดน้ีมาขยายต่อ โดยเสนอว่า  “การปกครอง 
โดยกฎหมาย เป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนามากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู ้ใดก็ตาม  
(…the rule of law, …is preferable to that of any individual.) และการปกครองตอ้งเป็นไป 
ตามกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น (Rule of law implies that every citizen is subject to the law)”3 
 3.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  
 ใหค้  าแปลของค าวา่ “หลกันิติธรรม” ไวเ้พียงวา่ “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย” 
 อยา่งไรก็ดี  พจนานุกรมให้ค  าแปลไวเ้พียงเท่าน้ี มิไดใ้ห้ค  าอธิบายความหมาย แต่อยา่งใด 
จึงยงัไม่กระจ่างชัดว่า หลกันิติธรรมคืออะไร หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายท่ีว่ามีอะไรบา้ง แล้วการ
ปฏิบติัอยา่งไร จึงจะถือไดว้า่ถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกันิติธรรม4  
 4.  ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ “ไดซ่ี” 
 The Rule of Law ท่ีนกักฎหมายไทยเรียกวา่ “หลกันิติธรรม” เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐาน
มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบองักฤษ (Common Law) ปรากฏว่า มีนกันิติศาสตร์ 
ชาวองักฤษช่ือ Professor A.V. Dicey เป็นผูน้ าค  าน้ีมาใชใ้นระบบกฎหมายองักฤษ โดยอธิบาย
ความหมายในแง่มุมใหม่ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้องคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนอยา่งยิง่  
 ไดซ่ี กล่าววา่ “ความเป็นสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมาย คือ ลกัษณะ
ของรัฐธรรมนูญองักฤษ นัน่คือ หลกันิติธรรม”5 
 ดงันั้น ความหมายของหลกันิติธรรมในทศันะของไดซ่ี ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่
 หลักข้อที่ 1 บุคคลตอ้งไม่ถูกลงโทษหรือกระท าย  ่ายีต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของตน  
เวน้แต่ ได้กระท าการอนัเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ซ่ึงได้บญัญติัข้ึน โดยกระบวนการอนัชอบธรรม 
และพิพากษาโดยศาลยุติธรรมของแผ่นดิน หมายความว่า หลักนิติธรรม เป็นระบบการปกครอง  
ซ่ึงตรงขา้มกบัระบบใดๆ ท่ีปกครองโดยบุคคลท่ีมีอ านาจกวา้งขวาง ไม่จ  ากดัและใชอ้ านาจบงัคบัได้
โดยอ าเภอใจ แสดงวา่ภายใตก้ารปกครองโดยหลกันิติธรรม ประชาชนไม่อาจถูกลงโทษ เวน้แต่ 
จะกระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัวา่ เป็นความผดิและก าหนดโทษไวล่้วงหนา้ มิใช่ข้ึนอยูก่บัอ าเภอใจ
ของผูป้กครอง ท่ีอาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัไดทุ้กเม่ือ 
                                                 

3 Aristotle, Politics (Trans. Jowett, 1926), อา้งใน ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต,์ “หลกันิติธรรม”, รวบบทความทาง
วชิาการเน่ืองในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัด์ิ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2541), หนา้ 23. 

4 ธานินทร์  กรัยวเิชียร, หลกันิติธรรม, (กรุงเทพ : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2553), หนา้ 1-2. 
5 สรุปจากบทน าในการเขียนอารัมภบทของ Dicey, An Introduction to the Study of the Law of the 

Constitution (1985). 
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 หลกัข้อที ่2 ไม่มีผูใ้ดอยูเ่หนือกฎหมายของแผน่ดิน ไม่วา่บุคคลนั้น จะมีชาติก าเนิดหรือ
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดบัใด ยอ่มถูกบงัคบัโดยกฎหมายและโทษอยา่งเดียวกนั กล่าวอีก
นยัหน่ึง คือ หลกัความเสมอภาคของกฎหมาย 
 หลักข้อที่  3 รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั้ น มาจากกฎหมายปกติธรรมดา 
ท่ีศาลยติุธรรมใชต้ดัสินคดีในชีวติประจ าวนั ทั้งคดีแพง่และคดีอาญา6 
 จะเห็นไดว้่า Dicey ให้ความส าคญักบัความสูงสุดของกฎหมาย เหนือการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจของมนุษย ์Dicey ให้ความส าคญักบัความเท่าเทียมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ และรัฐกบั
พลเมือง และทา้ยท่ีสุด Dicey ให้ความส าคญักบัความยุติธรรม ซ่ึงเป็นผูคุ้ม้ครองสิทธิเสรีภาพของ
พลเมือง น้ีเองเป็นตน้ก าเนิดของค าวา่ “The Rule of Law” 
 5. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ Professor E.C.S. Wade 
 Professor E.C.S. Wade แห่งมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ซ่ึงเป็นบรรณาธิการแกไ้ขเพิ่มเติม
ต ารารัฐธรรมนูญ ท่ี Professor A.V. Dicey ได้แต่งไวน้ั้น ได้กล่าวไวใ้นต ารารัฐธรรมนูญ ท่ีท่าน
แต่งตั้งข้ึนเองอีกเล่มหน่ึงช่ือวา่ “The Supremacy of Law” วา่ “The Rule of Law” หมายความถึง 
“ความยิ่งใหญ่และสูงสุดของทุก ๆ ส่วนของกฎหมายของประเทศองักฤษ บรรดามีทั้งท่ีไดต้ราข้ึนไว ้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและทั้งท่ีมิไดต้ราข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีเก่ียวกบัขอ้กล่าวหาและท่ีเก่ียวกบั
ความประพฤติจากจ าเลย ในเม่ือปรากฏว่าความประพฤติตามหลกัฐานเช่นนั้น อาจท าให้ศาลเห็นไดว้่า 
เขามิไดก้ระท าความผดิท่ีถูกกล่าวหานั้น”7 
 6. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ Professor Joseph Raz 
 ในปี ค.ศ. 1977 นกัทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลทางความคิดอยา่งสูงช่ือ Professor 
Joseph Raz ได้ให้หลกัการส าคญั ๆ หลายประการ ซ่ึงสามารถเขา้กนัได้กับหลกันิติธรรม 
โดยหลกัการของ Raz ไดร้วมความตอ้งการท่ีจะให้แนวทางในการประพฤติปฏิบติัของบุคคลและ
ก าหนดระดับต ่าสุดของอันตราย อันเกิดจากการใช้ดุลพินิจตามอ าเภอใจและให้ความเคารพ 
ในพื้นฐานของทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญของไดซ่ี8 
 
 
 

                                                 
6 Dicey, Law of the Constitution (1948), หนา้ 187-195. 
7 E.C.S. Wade, Constitution Law, 4

th
 Ed, (1953), หนา้ 48-49. 

8 กลุพล  พลวนั, หลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา, หนา้ 5. 
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  หลกัการของ Raz
9 มีดังนี ้

 1.  กฎหมายทั้งหลายตอ้งเป็นไปเพื่อใหมี้ผลต่อการกระท าขา้งหนา้ มากกวา่มีผลยอ้นหลงั 
 2. กฎหมายมีความแน่นอน ไม่ควรแกไ้ขเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง การขจดัความไม่รู้   
     กฎหมาย สามารถป้องกนัไดโ้ดยการใหค้วามรู้แก่เขา 
 3.  ควรมีกฎเกณฑข์องกระบวนการตรากฎหมาย ท่ีมีความชดัเจน 
 4.  ความเป็นอิสระของอ านาจตุลาการ จะตอ้งไดรั้บความคุม้ครอง 
 5.  หลกัการยติุธรรมตามธรรมชาติ ควรไดรั้บการรักษาไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ือง   
      สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีท่ีเป็นธรรม 
 6.  ศาลควรมีอ านาจในการตรวจสอบทางตุลาการ เก่ียวกบัการน าหลกัการอ่ืน ๆ  มาใชเ้พิ่มเติม 
 7.  ศาลควรเป็นส่ิงท่ีเขา้ถึงไดต้ามหลกัท่ีวา่ ไม่มีบุคคลใดจะถูกปฏิเสธความยติุธรรม 
 8.  การใชดุ้ลพินิจ เพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายและการป้องกนัอาชญากรรม โดยหน่วยงานท่ี
      เก่ียวขอ้ง ไม่ควรไดรั้บอนุญาต ใหป้ฏิบติัผดิแผกไปจากท่ีกฎหมายใหอ้ านาจไว้10 
 7. ความหมายของหลกันิติธรรมตามความเห็นของ Professor L. Fuller 
 Professor L. Fuller ผูเ้ขียน “the morality of law” ไดอ้ธิบายหลกันิติธรรม 
ตอ้งประกอบดว้ยหลกัเจด็ขอ้ ดงัน้ี 
 ข้อหน่ึง  ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมายท่ีมีอยู ่
 ข้อสอง  กฎหมายตอ้งประกาศใหท้ราบล่วงหนา้โดยทัว่กนั 
 ข้อสาม  กฎหมายตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั 
 ข้อส่ี  กฎหมายตอ้งบญัญติัไวช้ดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงการใชดุ้ลพินิจตามอ าเภอใจโดยมิชอบ 
 ข้อห้า  กฎหมายตอ้งหลีกเล่ียงความขดัแยง้กนัเอง 
 ข้อหก  กฎหมายตอ้งไม่บงัคบัส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้
 ข้อเจ็ด  กฎหมายตอ้งยนืยงคงอยู ่เพื่อใหห้ย ัง่รากลึกในสังคม แต่ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบั 
                                สภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได ้
 ข้อแปด การบงัคบัใชก้ฎหมาย ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์ประกาศไวทุ้กประการ11 
  

                                                 
9 Raz, Joseph. “The Rule of Law and its virtue” The Quarterly Review,volume 93, 1997, หนา้ 195. 
10 นนัทวฒัน์  บรมานนัท,์ สรุปผลการจดัสมัมนาการประชุมทางวชิาการ เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญั 

และผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม”, โรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพ, วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556. 
11 Lon L. Fuller, The Morality of Law (Revised ed, Yale University Press, New Havea, 1969) 

หนา้ 33-38. 
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 อน่ึง นอกจากค าว่าหลักนิติธรรมแล้ว ก็จะมีหลักการอ่ืนๆ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงมี
ความหมายคลา้ยคลึงกบัหลกันิติธรรม คือ ค าวา่ “กระบวนการอนัชอบธรรม” (Due Process of Law) 

ซ่ึงใช้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และค าว่า “นิติรัฐ” (Legal State) ซ่ึงใช้แพร่หลายในกลุ่ม
ประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ประเทศเยอรมนี และในประเทศไทยก็มกัมีการกล่าวอ้างค าว่า “นิติรัฐ” 
ควบคู่กบัหลกันิติธรรมอยูเ่สมอ ซ่ึงจะกล่าวถึงความหมายของค าวา่ “หลกันิติธรรม” “หลกันิติรัฐ” และ
“กระบวนการอนัชอบธรรม” ตามล าดบั ต่อไปน้ี 

 หลกันิติรัฐและหลกันิติธรรม12 
 ในทางทฤษฎีกฎหมายและทฤษฎีวา่ดว้ยรัฐแลว้ ขอ้ความคิดเร่ือง “นิติรัฐ” ในภาคพื้น
ยุโรป มีความแตกต่างในสาระส าคญัจากข้อความคิดเร่ือง “การปกครองโดยกฎหมาย” หรือ  
“The Rule of Law” ของระบบกฎหมายแองโกล-แซกซอน ซ่ึงต าราภาษาไทย มกัแปลว่า  
“หลกันิติธรรม” บางประการ กล่าวคือ 
 หลกันิติรัฐ ตามคติของภาคพื้นยุโรป เร่ิมพฒันาเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 ต่อตน้ศตวรรษท่ี 20 
โดยนกักฎหมายเยอรมนั กล่าวคือ รัฐท่ีมีคุณสมบติัเป็น “นิติรัฐ” คือ รัฐท่ียอมลดตนเองลงมาอยู่
ภายใตร้ะบบกฎหมายในนิติรัฐ อ านาจมหาชนทั้งหลายจะมีและใชไ้ด ้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายก าหนด 
ในขณะท่ีปัจเจกชนก็มีช่องทางฟ้องคดีต่อองคก์รตุลาการ เพื่อตรวจสอบควบคุม หลกันิติรัฐตามคติ
ของยุโรป เรียกร้องให้องค์กรผูใ้ช้อ  านาจมหาชนทั้งหลาย จะใช้อ านาจได้ ก็ต่อเม่ือมีกฎหมาย
ก าหนดหรือท่ีเรียกวา่ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” และเม่ือใชอ้ านาจ ก็ตอ้งใชโ้ดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
เป็นการแปรสภาพจาก “อ านาจดั้งเดิมท่ีไม่มีขอ้จ ากดั” (Puissance) ให้กลายเป็น “อ านาจตาม
กฎหมาย” (Compétences) เพื่อให้องคก์รผูใ้ชอ้  านาจมหาชนอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ก็ตอ้งจดัโครงสร้าง
ของนิติรัฐ ดว้ยการสร้างล าดบัชั้นของกฎหมาย (Hiérarchie des normes) ก่อนใชอ้ านาจ ฝ่ายปกครอง
ตอ้งพิจารณาวา่ มีกฎหมายใหอ้ านาจหรือไม่ และเม่ือใชอ้  านาจนั้น ก็ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย โดยมีองคก์ร
ตุลาการตรวจสอบว่า ฝ่ายปกครองกระท าการตามเช่นนั้นหรือไม่เช่นกนั การตรากฎหมายขององค์กร 
นิติบญัญติั ก็ตอ้งเป็นไปตามกรอบและเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ  
 เดิม หลกันิติรัฐเรียกร้องเอาเฉพาะการควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายบริหารโดยองคก์ร
ตุลาการ (Contrôle juridictionnel de l’administration) แต่ไม่มีการควบคุมความชอบดว้ย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีตราโดยองคก์รนิติบญัญติั จึงเกิดขอ้วิจารณ์ตามมาวา่ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้ 
หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ยอ่มไม่ไดรั้บการประกนั และสิทธิและเสรีภาพท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ย่อมไม่ได้รับการเคารพ ด้วยเหตุน้ี จ  าเป็นต้องสร้างระบบการควบคุม
                                                 

12 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก ปิยบุตร  แสงกนกกุล, นิติรัฐไม่เหมือนกบันิติธรรม, หนงัสือพิมพป์ระชาชาติ
ธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 1 เมษายน 2552. 
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ความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ โดยองคก์รตุลาการข้ึนมา (Contrôle de constitutionnalité des lois) 
เหมือนดงัท่ีกล่าวกนัวา่เป็นการพฒันาจาก Etat légal ใหเ้ป็น Etat de droit 
 จึงกล่าวได้ว่า “นิติรัฐ” คือ รัฐท่ีในทางความสัมพนัธ์กบัประชาชน และเพื่อการให้
หลกัประกนัแก่สถานะของบุคคล เพื่อให้อยูภ่ายใตร้ะบอบแห่งกฎหมาย ซ่ึงระบอบแห่งกฎหมายน้ี
จะผูกการกระท าของรัฐไวด้ว้ยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่าน้ี ส่วนหน่ึงจะก าหนดสิทธิของ
ประชาชน แต่อีกส่วนหน่ึงจะก าหนดไวล่้วงหน้า ซ่ึงหนทางและวิธีการท่ีจะถูกน ามาใช้ เพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ในการด าเนินการทางปกครองของรัฐ กฎเกณฑ์สองชนิดน้ี มีจุดมุ่งหมายร่วม 
เพื่อจ ากัดอ านาจของรัฐ โดยท าให้รัฐอยู่ภายใต้ระเบียบแห่งกฎหมาย ท่ีกฎเกณฑ์ทั้ งสองชนิด
ดงักล่าวสร้างข้ึน ดว้ยเหตุน้ี ลกัษณะเฉพาะของนิติรัฐท่ีชัดเจนอนัหน่ึง คือ ในการปฏิบติัต่อผูใ้ต้
ปกครอง ฝ่ายปกครองจะสามารถใชว้ิธีการต่าง ๆ ได ้ก็แต่เฉพาะท่ีระเบียบแห่งกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
อยูใ่นขณะนั้น เช่น พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ฯลฯ อนุญาตให้ไวเ้ท่านั้น นิติรัฐ จึงเป็นรัฐท่ี
ให้หลกัประกนัแก่ผูใ้ตป้กครอง โดยให้อ านาจผูใ้ตป้กครองท่ีจะฟ้องร้องเจา้หน้าท่ี ผ่านทางศาล
เพื่อใหย้กเลิก แกไ้ข หรือเลิกบงัคบัใชก้ารกระท าทางปกครองท่ีละเมิดสิทธิของตน 
 ระบอบนิติรัฐ จึงไดรั้บการคิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพื่อวตัถุประสงค์ท่ีจะ
คุม้ครองประชาชนจากอ าเภอใจของฝ่ายปกครอง การท่ีนิติรัฐจะเกิดได ้จึงเป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ท่ีประชาชนจะตอ้งมีอาวธุ อนัไดแ้ก่ สิทธิในการด าเนินการทางศาล ต่อการกระท าของฝ่ายปกครอง
ท่ีไม่ถูกตอ้ง และท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สิทธิของตน 
 นอกจากน้ี จะเห็นไดว้่า หลกันิติรัฐ เร่ิมตน้ท่ีรูปแบบและความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบั
ระบบกฎหมาย ต่อมาเม่ืออุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเบ่งบาน และเพื่อแกไ้ขบทเรียนจากรัฐ 
เผด็จการซ่ึงอา้งว่า กระท าการในนามของกฎหมาย หลกันิติรัฐก็เรียกร้องขยายเขา้ไปสู่เน้ือหาและ 
คุณภาพของกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายในนิติรัฐ ตอ้งมีเน้ือหาท่ีแน่นอนชดัเจน ไม่มีโทษยอ้นหลงั 
ได้สัดส่วน มีความเป็นธรรมและเสมอภาค อาจกล่าวได้ว่าหลักนิติรัฐเร่ิมขย ับเข้าใกล้กับ 
หลกันิติธรรมมากข้ึน 
 เมื่อพิจารณาทั้งสองข้อความคิดนี้แล้ว เราอาจสรุปความแตกต่างของ “นิติรัฐ” และ 
“นิติธรรม” ได้ ดังนี ้
 1. พิจารณาจากตน้ก าเนิด ขอ้ความคิดเร่ือง “นิติรัฐ” มีวิธีการศึกษา (Approach 

methodology) ตั้งตน้เร่ิมจากรัฐ เพราะเป็นธรรมเนียมของนกักฎหมายมหาชนและนักปรัชญา
ภาคพื้นยุโรป ท่ีมุ่งเน้นศึกษาทฤษฎีว่าด้วยรัฐเป็นส าคญั กล่าวคือ ใช้ข้อความคิดว่าด้วย “รัฐ”  
เป็นวตัถุแห่งการศึกษา และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบักฎหมายนัน่เอง ในขณะท่ีขอ้ความคิด
เร่ือง “นิติธรรม” นั้น มีตน้ก าเนิดจากความหวัน่เกรงการใชอ้  านาจโดยมิชอบของรัฐ หลกันิติธรรม
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จึงมุ่งหมายไปท่ีการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน กล่าวให้ถึงท่ีสุด หลกันิติรัฐเป็น
มุมมองจากรัฐ แต่หลกันิติธรรมเป็นมุมมองจากปัจเจกชน 
 2.  พิจารณาทางภาษาศาสตร์ ค าวา่ “Law” ในภาษาองักฤษ หากแปลเป็นภาษาฝร่ังเศส
และเยอรมนัแล้ว มีสองค า หน่ึง คือ “Droit (ฝ.)” หรือ “Recht (ย.)” ซ่ึงหมายถึง กฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายทั้งหมด และสอง คือ “Loi”  ซ่ึงหมายถึงเฉพาะกฎหมายท่ีตราข้ึน โดยองคก์รนิติบญัญติั 
ในขณะท่ีค าวา่ “Droit” ของฝร่ังเศสนั้น นอกจากจะหมายความว่า “กฎหมาย” (Law) ไดแ้ลว้  
ยงัหมายความวา่ “สิทธิ” (Right) อีกดว้ย 
 3.  พิจารณาทางเน้ือหาสาระ หลักนิติรัฐเก่ียวกับกรณีท่ีรัฐยอมตนลงมาอยู่ภายใต้
กฎหมาย เป็นเร่ืองของโครงสร้างล าดบัชั้นทางกฎหมาย (Hiérarchie des normes) เป็นเร่ืองของ
หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย (Principe de légalité) ท่ีสถาปนาให้กฎหมาย เป็นทั้งท่ีมาและ
ขอ้จ ากดัของอ านาจมหาชน (Sources et limitations) เป็นเร่ืองการแบ่งแยกอ านาจ อยา่งสมดุล 
(Séparation des pouvoirs) และเป็นเร่ืองบทบาทขององคก์รตุลาการ ในการตรวจสอบความชอบ
ดว้ยรัฐธรรมนูญและความชอบดว้ยกฎหมาย (Contrôle juridictionnel) ในขณะท่ีหลกันิติธรรม
นั้น ไม่มีกรอบความคิดท่ีเป็นระบบระเบียบเท่ากบัหลกันิติรัฐ แต่สร้างหลกัข้ึนมาเฉพาะเร่ืองเฉพาะ
ราวตามแนวคิดเสรีนิยม เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้พน้จากการใชอ้ านาจตาม
อ าเภอใจของรัฐ กล่าวใหถึ้งท่ีสุด หลกันิติรัฐของภาคพื้นยุโรป เนน้ท่ีรูปแบบ-โครงสร้าง (Form-Structure) 

และวิธีการในการไปให้ถึงเป้าประสงค์ (Moyens) ในขณะท่ีหลักนิติธรรมของแองโกล-แซกซอน  
เนน้ท่ีเน้ือหา (Substance) และกระบวนการ (Procédure) 
 4.  พิจารณาจากสกุลกฎหมาย หลักนิติรัฐ ก าเนิดและพัฒนาสกุลกฎหมายข้ึนมา 
ในกฎหมายระบบ Romano-Germanic ซ่ึงยอมรับการแบ่งแยกกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน
ยอมรับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร  ในขณะท่ีหลกั 
นิติธรรม ก าเนิดและพฒันาสกุลกฎหมายในระบบกฎหมายแองโกล-แซกซอน ซ่ึงไม่มีการแบ่งแยก
กฎหมายเอกชน - มหาชน ไม่มีการแบ่งแยกศาลยุติธรรม - ศาลปกครอง และยอมรับความมีอ านาจสูงสุด
ของรัฐสภา (Suprématie du Parlement) 

 หลกักระบวนการอนัชอบธรรมและหลกันิติธรรม13
 

 เม่ือกล่าวถึง กระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law) นั้น 
ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญัอยา่งสูงยิ่ง ส าหรับสิทธิ
เสรีภาพ และกระบวนการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของ
                                                 

13 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก กุลพล  พลวนั, หลกันิติธรรมและหลกัสิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญา, 
หนา้ 6-8. 
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สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีบทบาทอันสูงยิ่งในการพิพากษาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลสูงสุด ได้ถูกน าไปกล่าวอา้งในคดีต่างๆ และในการศึกษา 
ทางวิชาการดา้นนิติศาสตร์ทัว่โลก โดยรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา มีขอ้ความเก่ียวกบักระบวนการ
อนัชอบธรรมตามกฎหมาย ไวมี้ขอ้ความตอนหน่ึง วา่ 
 “ฯลฯ...ไม่มีมลรัฐใด จะพรากชีวิตของบุคคล เสรีภาพหรือทรัพยสิ์นของบุคคล โดยมิได้
เป็นไปตามกระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law) และไม่อาจปฏิเสธบุคคล
ใด ท่ีอยูใ่นดินแดนของสหรัฐฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียม”14

 

 ในทางการพิจารณาคดี ปรากฏว่า ศาลสูงสุดได้เคยบรรยายลกัษณะของกระบวนการ 
อนัชอบธรรมในคดีหน่ึง15วา่ “กระบวนการอนัชอบธรรมตามกฎหมาย คือ การท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้
ความคุม้ครองกบัความปลอดภยัจากอนัตรายของบุคคล ซ่ึงฝังลึกอยูใ่นประเพณีของมโนธรรมของ
ประชาชนของเราเท่าๆ กบัท่ีถือวา่เป็นรากฐานของกฎหมาย” นอกจากน้ี กระบวนการอนัชอบธรรม 
มกัจะกล่าวถึงดา้น “ในดา้นสาระ” และ “ในดา้นวิธีการ” ซ่ึงหมายความวา่ กระบวนการอนัชอบ
ธรรม หา้มกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมในตวัมนัเองและห้ามการใชว้ิธีท่ีไม่เป็นธรรม ในการใชก้ฎหมาย
ด้วย อาทิ การจบักุม คุมขงั การสอบสวน หรือการกระท าโดยท่ีกระท าต่อเสรีภาพของบุคคล 
เป็นตน้ และมาตรการว่าดว้ยกระบวนการอนัชอบธรรมน้ี ยงัผกูมดัผูท่ี้ออกกฎหมายดว้ย กล่าวคือ 
มาตรการน้ีใช้กับสภาคองเกรส และห้ามใช้อ านาจออกกฎหมายตามอ าเภอใจ โดยศาลสูงสุด 
ได้กล่าวอธิบายในอีกคดีหน่ึง16 อย่างน่าสนใจว่า “รัฐธรรมนูญไม่ได้พรรณนาถึงกระบวนการ  
ซ่ึงตั้งใจจะอนุญาตหรือหา้ม และไดป้ระกาศถึงหลกัการท่ีจะใชใ้นการหยัง่ดูวา่ มนัเป็นกระบวนการ
อันชอบธรรมหรือไม่ เป็นท่ีแจ้งชัดว่า ไม่ได้ปล่อยให้เป็นอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ท่ีจะออก
กระบวนการท่ีอาจก าหนดข้ึนได ้มาตรการน้ีเป็นการห้ามทั้งฝ่ายนิติบญัญติั รวมทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการของรัฐบาล จึงไม่สามารถท่ีจะแปลวา่ มนัใหอิ้สระกบัสภาคองเกรสท่ีจะท ากระบวนการ
ใดให้เป็น “กระบวนการอนัชอบธรรมของกฎหมาย” ไดต้ามใจตนเอง” นอกจากนั้น ศาลสูงสุดยงั
ได้อธิบายด้วยว่า ส่ิงท่ีบัญญัติว่าด้วยกระบวนการอันชอบธรรมห้ามไว้ ก็คือ การออกกฎหมาย  

                                                 
14 รัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 14 เม่ือ ค.ศ. 1866 และมลรัฐไดใ้หส้ตัยาบนั  

เม่ือ ค.ศ. 1868. 
15

 ข้อมูลเก่ียวกับค าพิพากษาศาลสูงสุดได้มาจากหนังสือช่ือ “เร่ืองน่ารู้เ ก่ียวกับการปกครองและ
รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา แปลและเรียบเรียงโดยศาสตราจารยก์ระมล  ทองธรรมชาติ และศาสตราจารยส์มบูรณ์  
สุขส าราญ แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ พิมพเ์ป็นภาคผนวกในหนงัสือช่ือ “สิทธิมนุษยชนในสงัคมโลก” โดย กุลพล  
พลวนั พ.ศ. 2548 หนา้ 699-701. 

16 Blan V. United State, 340 U.S. 159,1950. 
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“ตามอ าเภอใจ ไม่มีเหตุผลและโดยพลการ” ดงัท่ีศาลสูงสุดไดอ้ธิบายไวใ้นคดี Galvan V. Press, 347 

U.S. 833, 840, 1954 โดยเน้ือแทข้องกระบวนการท่ีชอบธรรม ก็คือ “การห้ามมิให้สภาคองเกรส 
ออกกฎหมายท่ีสั่นสะเทือนความรู้สึกในการปฏิบติัท่ีเป็นธรรม”  
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการอนัชอบธรรม (Due Process of Law) ในดา้นบญัญติัหรือ
การบงัคบัใช้กฎหมาย ก็คือ กฎหมายท่ีออกมาแลว้ตอ้งใช้อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
การพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม 
 ดงันั้น เม่ือพิจารณาความหมายของ “The Rule of Law” และ “Due Process of 

Law” แลว้ เห็นวา่ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั17 กล่าวคือ 
 1.  ความมีอ านาจสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of Law) 
 2.  ความเสมอภาคกนัภายใตก้ฎหมาย (Equality Before in Law) 
 3.  การบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งเป็นธรรม (Procedure Justice or Procedure Fairness) 
 4.  องค์กรผูมี้อ านาจหน้าท่ีวินิจฉัยคดี ตอ้งเป็นอิสระและเป็นกลาง (The Independence 

of Judiciary) ตามล าดบั 

 “The Rule of Law” ในทัศนะของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ของประเทศไทย18 
 ศาสตราจารย ์จิตติ  ติงศภทิัย์ อธิบายความหมายของหลกันิติธรรมว่า หมายถึง “ไม่ใช่
ข้อก าหนดหรือบทบัญญัติทั้ งหลาย ท่ีมีอยู่ในตัวกฎหมายหรือกฎอันเป็นหลัก ในมาตราต่างๆ 
ก าหนดไว ้แต่หมายถึงกฎท่ีบงัคบัตวับทกฎหมายหรือบงัคบักฎหมายลกัษณะต่างๆ ในกฎหมาย
เหล่านั้น ตอ้งอยูใ่นกรอบในบงัคบัของกฎนั้นอีกชั้นหน่ึง ความหมายของ “The Rule of Law” คือ
ประมวลหลกัของสิทธิขั้นมูลฐาน ท่ีแทรกอยูใ่นองคก์ารแห่งรัฐ ซ่ึงมีอ านาจและวิธีการ อนัจะท าให้
สิทธิเหล่านั้นมีผล ประกอบดว้ยหลกั สถาบนัและวิธีการซ่ึงมีอยู่ในกฎหมาย อนัชุมชนรับรองและ
คุม้ครองประโยชน์ของเอกชน โดยจ ากดัขอบเขตอ านาจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หลกัท่ีวา่น้ี ใชบ้งัคบั 
 
 
 

                                                 
17 กลุพล  พลวนั, อา้งแลว้, หนา้ 8. 
18

 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช, โครงการศึกษาวิจัย เ ร่ือง ความหมายและ
องค์ประกอบของหลกันิติธรรม เสนอส านักงานคณะกรรมการอิสระว่าดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ 
ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, มิถุนายน 2555, หนา้ 9. 
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แก่ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร ตุลาการ และทนายความ จึงเป็นท่ีรับรองวา่ เป็นกฎอนัเป็นฐานท่ีตั้ง
แห่งการก่อสิทธิขั้นมูลฐานตามกฎหมาย”19 
 ศาสตราจารย ์ธานินทร์  กรัยวิเชียร ไดอ้ธิบาย “The Rule of Law” ซ่ึงท่านแปลว่า 
“นิติธรรมวินยั” ว่า หมายถึง “หลกัการแห่งกฎหมายท่ีเทิดทูนศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยแ์ละ
ยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครอง
มนุษยชนให้พน้จากลทัธิทรราชย์ หากมีขอ้พิพาทใด ๆ เกิดข้ึน ไม่ว่ารัฐกับเอกชนหรือระหว่าง
เอกชนกบัเอกชน ศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นท่ีมีอ านาจอิสระและเด็ดขาดในการตดัสินขอ้พิพาทนั้น
ตามกฎหมายของบา้นเมือง”20 
 ศาสตราจารย์ ดร.  ปรีดี  เกษมทรัพย์ ได้อธิบายค าว่า  หลักนิติธรรม หมายถึง  
“การปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่ มิใช่คนเป็นใหญ่” โดยท่านกล่าววา่ “ในประเทศท่ีถือหลกัการ
น้ี เม่ือเกิดความขดัแยง้ระหว่างราษฎรด้วยกนั หรือระหว่างราษฎรกบัขา้ราชการ หรือแมก้ระทัง่
ระหว่างราษฎรกบัผูมี้อ  านาจใหญ่โตของบา้นเมือง เกิดปัญหาว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูก ควรจะบงัคบั
การให้เป็นอย่างใดแลว้ กฎเกณฑ์หรือเคร่ืองวดัท่ีจะน ามาช้ีขาดปัญหาเหล่าน้ี ก็คือตวับทกฎหมาย
ของบา้นเมือง ไม่ใช่ช้ีขาดบงัคบับญัชาตามอารมณ์หรือตามอ าเภอใจของผูมี้อ  านาจ ถา้หลกัการน้ี 
ฝังรากฐานลงในประเทศชาติบา้นเมืองใดอยา่งมัน่คงแลว้ บา้นเมืองนั้นก็จะมีข่ือมีแป ท าให้ผูมี้ก าลงั
มากกว่าไม่กล้าและไม่อาจข่มเหงผูมี้ก าลังน้อยกว่า ผูมี้ปัญญาฉลาดกว่าไม่กล้าและไม่อาจใช้
สติปัญญาของตนเอารัดเอาเปรียบผูมี้สติปัญญาดอ้ยกวา่ สรุปแลว้ หลกัเร่ืองนิติธรรม หากจะอธิบาย
แบบไทยๆ ก็คือ หลักไม่ให้คนข่มเหงและเอารัดเอาเปรียบกัน โดยถือกฎหมายเป็นหลักเป็น
ประธานในการปกครองบา้นเมืองนัน่เอง”21 
 ศาสตราจารย ์ดร.ประยรู กาญจนดุล  กล่าววา่ ค  าวา่ หลกันิติธรรม ตรงกบัภาษาองักฤษ
วา่ “The Rule of Law” ซ่ึงหมายถึง “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย ซ่ึงจ ากดัอ านาจในทางนิติบญัญติั 
เพื่อป้องกนัมิให้ใช้อ  านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเพื่อคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใหเ้ป็นไปโดยเสมอภาคกนัตามกฎหมาย”22 

                                                 
19 จิตติ  ติงศภทิัย,์ หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย, (ก.ท.ม.: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2555) หนา้ 85. 
20 ธานินทร์  กรัยวเิชียร, บทบรรณาธิการ, บทบณัฑิต, เล่มท่ี 20 ตอน 3 พ.ศ. 2505. 
21 ปรีดี  เกษมทรัพย,์ ประชาธิปไตยกบัชนชั้นกลาง, (ก.ท.ม: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 2536), หนา้ 46. 
22 เอกบุญ  วงศ์สวสัด์ิกุล หลกันิติรัฐ หลกันิติธรรม, (ก.ท.ม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2553), 

หนา้ 140. 
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 ศาสตราจารย ์ดร.อุกฤษ  มงคลนาวนิ ไดส้รุปหลกันิติธรรม23 วา่ “ประกอบดว้ยหลกัการ
ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 (1)  การยดึหลกัความเป็นอิสระของตุลาการ 
 (2)  ประชาชนอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนัอยา่งเสมอภาค และไดรั้บการคุม้ครองจาก 
                              กฎหมายอยา่งทดัเทียมกนั 
 (3)  มีเจตนารมณ์ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (4)  การปกครอง โดยยดึหลกักฎหมายเป็นใหญ่ และปฏิบติัตามกฎหมาย ในฐานะท่ี           
        เป็นนิติรัฐ ทั้งน้ี กฎหมายนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายท่ียติุธรรม 
 (5)  ศาลเป็นสถาบนัท่ีพึ่งสุดทา้ยของประชาชน 
 (6)  ฝ่ายบริหารตอ้งบริหารภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย และตอ้งเคารพและปฏิบติั 
                          ตามกฎหมาย 
 (7)  ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งบริสุทธ์ิและยติุธรรม ปราศจาก 
                          การแทรกแซงของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มอิทธิพล เพื่อใหไ้ดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
                          ท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
 (8)  ส่งเสริมและสนบัสนุนความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย 
 (9)  ส่งเสริมและคุม้ครองหลกัแห่งการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 (10)  ส่งเสริมและพฒันากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขใหแ้ก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม 
 (11) ไม่มีบุคคลใดอยูเ่หนือกฎหมาย”  
 นอกจากน้ี ค าอธิบายดงักล่าว ศาสตราจารย ์ดร.อุกฤษ มงคลนาวนิ ยงัไดย้กตวัอยา่งของ
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 ท่ีขดัต่อหลกันิติธรรมดว้ย เช่น มาตรา 237 เก่ียวกบั
การตดัสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองและมาตรา 309 เก่ียวกบัการห้ามมิให้มีการ
ตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญและความชอบดว้ยกฎหมาย 
 ศาสตราจารยอ์รรถนิติ  ดิษฐอ านาจ อดีตประธานศาลฎีกา กล่าววา่ “หลกันิติธรรมหรือ 
“The Rule of Law” คือ การปกครองโดยกฎหมายซ่ึงเป็นธรรม ประการแรกกฎหมายท่ีออกใช้
บงัคบั ตอ้งออกเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตวั ประการท่ีสอง การบงัคบั
ใชก้ฎหมาย ตอ้งมีความยติุธรรมและเป็นไปดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั กล่าวคือ ไม่ให้สิทธิ
คนหน่ึง ดีกว่าอีกคนหน่ึง ในการวินิจฉัยว่าเป็นความยุติธรรมหรือไม่ ในแง่ของกฎหมาย  
นกักฎหมายจะพิจารณาจากคนในสังคม ท่ีมีเหตุมีผลและมีความรู้สึกผิดชอบ ซ่ึงไม่มีส่วนไดเ้สีย 
                                                 

23 ศาสตราจารย ์ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน, หลกันิติธรรมกบัสภาพของสังคมประเทศไทย, วารสารจุลนิติ ปีท่ี 9 
ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555, หนา้ 4-5. 
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ในเร่ืองนั้น มาเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยัวา่ ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งยุติธรรมหรือไม่ ความยุติธรรมน้ี 
เป็นสาระส าคญัของกฎหมายและเป็นอุดมการณ์ของนกักฎหมาย เป็นความตอ้งการของมนุษยแ์ละ
ของทุกสังคม”24 
 ศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ  เครืองาม อธิบายวา่ หลกันิติธรรม หมายถึง “กฎหมายเป็นใหญ่ 
มีความเสมอภาค และในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทข้ึน ตอ้งระงบัคดีโดยศาล โดยพิจารณาคดีเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ออกกฎหมายลงโทษยอ้นหลงั ให้โอกาสน าพยานเขา้สืบหรือท่ีเรียกวา่ Fair trial 
ซ่ึงเป็นหวัใจของหลกันิติธรรม”25 
 ศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัด์ิ   อุวรรณโณ อธิบายว่า “องค์ประกอบของหลกันิติธรรม  
มีอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก องค์ประกอบด้านสาระ ซ่ึงหมายถึง หลกัความเสมอภาคทาง
กฎหมาย ประการท่ีสอง คือ องค์ประกอบดา้นกระบวนการในการใช้กฎหมาย หมายถึง รัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตอ้งใช้อ านาจภายในขอบเขตท่ีกฎหมายให้ไว ้ตามวิธีการ รูปแบบ เวลา และ
สถานท่ี ประการท่ีสาม คือ องค์ประกอบดา้นองค์กร หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจและความเป็นอิสระ 
ของตุลาการ และประการสุดทา้ย คือ องคป์ระกอบดา้นเป้าหมายซ่ึงหมายถึง การใช้ การตีความกฎหมาย
และการตดัสินคดี นั้นจะตอ้งมุ่งสร้างความยติุธรรมใหเ้กิดข้ึนโดยเท่ียงธรรม”26 
 ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์ อธิบายในลกัษณะท่ีว่า “การสันนิษฐานไวก่้อน
ว่า ผูถู้กกล่าวหาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ จนกว่าศาลจะพิพากษา และการไม่ใช้กฎหมายยอ้นหลงั เป็นส่วน
หน่ึงของหลกัเกณฑก์ารปกครอง โดยกฎหมาย (The Rule of Law)”27 
 ศาสตราจารย ์ดร. คณิต  ณ นคร ไดอ้ธิบายหลกันิติธรรม โยงเขา้กบับทบาทของอยัการ
และศาลว่า “สององค์กรน้ี ต่างก็มีหลกันิติธรรมดว้ย โดยท่านกล่าวว่า “หลกันิติธรรมในส่วนของ 
“อยัการ” นั้น ก็คือ อยัการมีหน้าท่ีจะตอ้งดูแลความสงบเรียบร้อย ในขณะเดียวกนั ก็มีหน้าท่ี
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สองอนัน้ี เราจะต้องท าให้ปรากฏหลักนิติธรรมท่ีเก่ียวกับ 
“ศาล” ศาลตอ้งกระตือรือร้นในการตรวจสอบคน้หาความจริง ชั้นประทบัฟ้องและชั้นพิจารณาคดี 

                                                 
24 วารสารศาลยติุธรรมปริทศัน์ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 4, 2553 หนา้ 6. 
25 วษิณุ  เครืองาม, ปาฐกถาสาธารณะ เร่ือง “การใชห้ลกันิติธรรมในประเทศไทย”, สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2553. 
26 บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, หลกันิติธรรมกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, วารสารพระธรรมนูญ 

เล่ม 49 ฉบบั “หลกันิติธรรม” พ.ศ. 2551-2552 หนา้ 97-101. 
27

 สุรพล  นิติไกรพจน์, ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น , 
วารสารนิติศาสตร์, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 2 หนา้ 229. 
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คิดว่าบทบาทของศาลจะตอ้งเน้นทั้งสองดา้น ถา้ไม่เกิดสองดา้นแลว้ มนัก็ยงัมีความไม่เป็นนิติรัฐ 
ในตวัเอง จะตอ้งประกนัความบริสุทธ์ิของจ าเลยได”้28 
 ศาสตราจารย ์ชยัวฒัน์  วงศ์วฒันศานต์ อธิบายว่า29 “The Rule of Law เป็นการ
ปกครอง โดยกฎหมายท่ีเป็นธรรม หรือเป็นหลกัท่ีการปกครอง ด าเนินไปอยา่งเป็นธรรม โดยกลไก
ของกฎหมาย ซ่ึงมีความหมายท่ีลึกกว่าการปกครองโดยกฎหมาย อีกระดบัหน่ึงและมิใช่เป็นหลกั
กฎหมายอยา่งลอยๆ แต่มีแนวโนม้ใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของหลกัการดงักล่าวดว้ย” 

 ศาสตราจารย ์สิทธิโชค  ศรีเจริญ ไดใ้ห้ขอ้สังเกต ค าว่า “หลกันิติธรรม”ว่า “ท่ีมาของ
หลักนิติธรรมนั้น มาจาก แนวคิดท่ีหน่ึง นักปราชญ์ในสมยัโบราณต้องการจ ากัดการใช้อ านาจ 
ของรัฐ ตั้งแต่อ านาจอธิปไตยท่ีมาจากปวงชนชาวไทย ไม่วา่จะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือศาล  
หลกันิติธรรมน้ี ตอ้งการท่ีจะจ ากดัการใชอ้  านาจของรัฐในทุกเร่ือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และ
เพื่อใหเ้กิดความชอบธรรมแก่มหาชน และแนวคิดท่ีสอง เกิดจากแนวคิดของผูท่ี้ตอ้งการสร้างสรรค์
สังคม คือ ต้องการรัฐท่ีพึงปรารถนาอย่างไร ซ่ึงรัฐท่ีพึงปรารถนา คือ รัฐท่ีมีหลักนิติธรรม 
ในการปกครอง นัน่เอง”30 
 ศาสตราจารย์ ประสิทธ์ิ  โฆวิไลกูล ได้ขยายความหมายของหลักนิติธรรมให้กวา้ง
ออกไปอีก โดยสรุปสาระส าคญัของหลกันิติธรรมในบทความ “เหลียวหลงัดูกฎหมายและความ
ยติุธรรม, (ก.ท.ม: ส านกัพิมพนิ์ติธรรม, 2540) หนา้ 30-31 วา่ “มีลกัษณะดงัน้ี 
 (1)  ศาลยดึหลกัความเป็นอิสระของตุลาการ 
 (2)  ประชาชนอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนัอยา่งเสมอภาค และไดรั้บการคุม้ครองจาก        
        กฎหมายอยา่งทดัเทียม 
 (3)  เจตนารมณ์ในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (4) การปกครอง โดยยึดกฎหมายเป็นใหญ่และปฏิบติัตามกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็น 
        นิติรัฐกฎหมายนั้นจะตอ้งเป็นกฎหมายยติุธรรม 
 (5)  ศาลเป็นสถาบนัท่ีพึ่งสุดทา้ยของประชาชน 
 (6)  ฝ่ายบริหารตอ้งบริหารภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย และตอ้งเคารพและปฏิบติั   
        ตามกฎหมาย 

                                                 
28 วารสารยติุธรรมปริทศัน์ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 4, 2553, หนา้ 10-16. 
29 ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต,์ หลกันิติธรรม (the Rule of Law) หนงัสือรวมบทความวิชาการเน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารยส์ญัญา  ธรรมศกัด์ิ, (ก.ท.ม : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 30. 
30 สิทธิโชค  ศรีเจริญ, สรุปผลการจดัสัมมนาการประชุมทางวิชาการ เร่ือง “ความหมาย สาระส าคญัและ

ผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม” โรงแรมรามาร์กาเดน้ กรุงเทพ, วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556. 
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 (7)  ส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งบริสุทธ์ิ 
 (8)  ส่งเสริมและสนบัสนุนความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย 
 (9)  ส่งเสริมและคุม้ครองหลกัแห่งการเคารพศกัด์ิศรีของมวลมนุษย ์
 (10)  ส่งเสริมและพฒันากฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขใหแ้ก่ประชาชนและสังคม 
                            ส่วนรวม 
 (11)  ไม่มีบุคคลใดอยูเ่หนือกฎหมาย”  
 ศาสตราจารย ์จรัญ  ภกัดีธนากุล ไดก้ล่าวถึง หลกันิติธรรมส่วนหน่ึงว่า “หลกันิติธรรม 
เป็นธรรมของการบริหารกฎหมาย ธรรมการบริหารบ้านเมือง ธรรมในการปกครองของผูส้ร้าง
กฎเกณฑ์ กติกา ผูตี้ความกฎเกณฑ์ ซ่ึงตอ้งอยู่ในกรอบธรรมน้ี ทั้งนั้น ซ่ึงไม่แตกต่างกบัธรรมาธิปไตย 
ไม่วา่จะปกครองรูปแบบใด หากอยูใ่นธรรมาธิปไตย ก็สามารถท าใหป้ระเทศผาสุกได”้31 
 ศาสตราจารย ์ธงทอง  จนัทรางศุ ไดอ้ธิบายอยา่งกระชบัว่า หลกันิติธรรม คือ “กฎของ
กฎหมายนัน่เอง”32   
 ศาสตราจารย์ ดร.  ก าชัย  จงจักรพันธ์ุ  ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมว่า  
มีความหมายกวา้ง โดยหมายถึง “หลกัการพื้นฐานท่ีมุ่งจ  ากดัอ านาจของผูป้กครอง ท านองเดียวกนั
กบัหลกันิติรัฐ และยงัรวมถึงหลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย กฎหมายตอ้งมีเน้ือหาท่ีชดัเจน  
ใหเ้หตุผล ไม่ขดัแยง้กนัเอง ปฏิบติัได ้ใชเ้ป็นการทัว่ไป เป็นธรรม กฎหมายตอ้งมุ่งใชไ้ปในอนาคต 
ไม่มีโทษยอ้นหลงั มีการบงัคบัใช้กฎหมายโดยสมอภาค กระบวนการตรากฎหมายต้องถูกตอ้ง
ชดัเจน หลกัความเป็นกฎหมาย ซ่ึงใชเ้ป็นการทัว่ไปไม่วา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเอกชนมีหลกัประกนั
ในความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา ฯลฯ”  
 นอกจากน้ี ท่ีน่าสนใจก็คือ อาจารย์ก าชัยยงัเห็นว่า การนิรโทษกรรมกับเหตุการณ์ 
ในอดีตท่ีเกิดข้ึนและส้ินสุดลงนั้น สามารถกระท าได้ แต่การคุม้ครองบรรดาการกระท าท่ีเกิดข้ึน 
ในอนาคต หลังจากท่ีรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 มีผลบงัคบัใช้แล้ว ไวล่้วงหน้าโดยถือว่า 
การกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม มาตรา 309 ของรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 นั้น  
ขดักบัหลกันิติธรรม33 
 
 

                                                 
31จรัญ  ภกัดีธนากลุ, เพ่ิงอา้งขา้งตน้. 
32 ธงทอง  จนัทรางศุ, เร่ืองเดียวกนั. 
33 ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ุ, เร่ืองเดียวกนั. 
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 “The Rule of Law” ในทศันะทีป่รากฏในค าพพิากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลยุติธรรม 
 หลักนิติธรรม เป็นหลักปรัชญาทางกฎหมาย ท่ีได้ รับการยอมรับและอ้างถึง 
ในค าพิพากษาของศาลไทยมานานแลว้ โดยเฉพาะหลกักฎหมายท่ีว่า “หากเจา้หน้าท่ีของรัฐ ไม่มี
กฎหมายใหอ้ านาจอยา่งชดัเจนแลว้ เจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่อาจกระท าการละเมิดสิทธิเสรีภาพท่ีรับรอง
ไวใ้นรัฐธรรมนูญได”้ ดงัปรากฏใหเ้ห็นจากตวัอยา่งค าพิพากษา ต่อไปน้ี 
 (1) ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกลาง ที่ 4/2556 เร่ือง พระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญา พ .ศ .2535 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีสาระส าคัญ 
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกันิติธรรม ดังนี้ 
 “…จากกรณีท่ีศาลอาญา ส่งค าโตแ้ยง้ของจ าเลย (พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม จ าเลย กบั
พวก รวม 5 คน) ในคดีอาญาหมายเลขด าท่ี อ.119/2553 คดีลกัพาตวัและฆาตกรรมนายโมฮมัหมดั 
อลัรูไวลี นกัธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่ กรณีท่ีโจทก์ยื่นค าร้อง 
ขอสืบพยานโจทก์ คือ พ.ต.ท.สุวิชชยั  แกว้ผลึก ในประเทศกมัพูชาและซาอุฯ โดยอา้งวา่ พ.ต.ท.สุวิชชยั 
เป็นพยานปากส าคญัท่ีเป็นผูรู้้เห็นเหตุการณ์ ในการกระท าความผิดของจ าเลยทั้ง 5 โดยอาศยัอ านาจ
ตามพระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ.2535 
 ซ่ึงต่อมา จ าเลยทั้ ง 5 ยื่นค าร้องขอให้ศาลอาญาส่งค าโต้แยง้ไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉยัวา่ พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 
12 (2) มาตรา 37 และมาตรา 41 เป็นบทบญัญติัท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 
29 และมาตรา 40 โดยอา้งเหตุผลสรุปวา่ บทบญัญติัดงักล่าวมิไดบ้ญัญติัเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการ
สืบพยานว่า ให้ด าเนินการอย่างไร อนัเป็นผลท าให้จ  าเลยทั้ง 5 ไม่สามารถตามประเด็นไปสืบพยาน 
ในต่างประเทศได ้จ าเลยไม่ไดรั้บสิทธิใหเ้ขา้ฟังการพิจารณาคดี การสืบพยาน การคดัคา้นเอกสาร ประกอบ
ค าเบิกพยาน การคดัคา้นผูพ้ิพากษา อีกทั้งมาตรา 41 ของพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ไม่เป็นธรรม 
ขัดต่อสิทธิและเสรีภาพของจ าเลยศาลและจ าเลยถูกบังคับให้ยอมรับพยานหลักฐานท่ีได้มา 
โดยกระบวนการท่ีไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7) 
 ขณะท่ีฝ่ายโจทก์ยื่นค าร้องคดัคา้นค าโตแ้ยง้ของจ าเลยทั้ง 5 สรุปได้ว่า การสืบพยาน 
ในต่างประเทศ ย่อมตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลประเทศผูรั้บค าร้องขอ 
โดยยึดหลกัวา่ เม่ือเป็นการสืบพยานแลว้ ย่อมสันนิษฐานไดว้า่ เป็นพยานหลกัฐานท่ีผา่นกระบวนการ
พิจารณาท่ีเป็นธรรม โดยเปิดเผยและดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จ  าเลยและทนายจ าเลยมีสิทธิเข้ารับฟัง 
การสืบพยาน การถามคา้นพยานในต่างประเทศ การโตแ้ยง้คดัคา้น การอา้งเอกสารประกอบ ค าเบิกความ 
อนัถือไดว้า่เป็นการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 
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 “การท่ีโจทก์ขอให้ส่งประเด็นไปสืบพยานปากน้ีในศาลต่างประเทศนั้น เน่ืองดว้ยมี
ความจ าเป็นท่ีพยาน ไม่อาจเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรไทยได ้ดงันั้น หากปฏิเสธมิให้พยานผูรู้้
เห็นเหตุการณ์เขา้เบิกความในคดี ย่อมถือเป็นการบิดเบือนและปิดบงัขอ้เท็จจริง อนัอาจส่งผลให ้
ค าพิพากษาขาดขอ้เทจ็จริงท่ีส าคญัและกระทบต่อความยติุธรรม” 
 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาค าโตแ้ยง้ ค  าคดัคา้นค าโตแ้ยง้ และเอกสารอ่ืน ๆ ประกอบแลว้ 
เห็นวา่ มีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาในส่วนหลกันิติธรรม ดงัน้ี 

 ประเด็นท่ีโตแ้ยง้วา่ พระราชบญัญติัฉบบัน้ี มาตรา 41 ท่ีให้บรรดาพยานหลกัฐานและ
เอกสารท่ีไดม้าตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ี ให้ถือวา่เป็นพยานหลกัฐานและเอกสารท่ีรับฟังไดต้าม
กฎหมาย นั้น 

 “เป็นบทบญัญติัท่ีบงัคบัให้จ  าเลยตอ้งถูกผูกมดัตามพยานหลกัฐานและเอกสารท่ีไดม้า
จากการสืบพยานของโจทก์ในศาลต่างประเทศ ท่ีจ  า เลยไม่ มีโอกาสตรวจหรือรับทราบ
พยานหลกัฐาน หรือต่อสู้คดีไดอ้ยา่งเพียงพอ แมก้ารรับฟังพยานหลกัฐานของศาล ตอ้งเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และมาตรา 227/1 ท่ีบญัญติัให้ศาลใชดุ้ลพินิจ 
วนิิจฉยัชัง่น ้าหนกัพยานหลกัฐาน ท่ีจ  าเลยไม่มีโอกาสถามคา้น ดว้ยความระมดัระวงั และไม่ควรเช่ือ
พยานหลกัฐานดงักล่าวโดยล าพงั เพื่อลงโทษจ าเลยก็ตาม แต่หลกัเกณฑ์ดงักล่าว ก็มิไดเ้ป็นขอ้ห้าม
เด็ดขาด โดยยงัเปิดโอกาสให้ศาลน าพยานหลกัฐานเช่นน้ีไปใชป้ระกอบกบัพยานหลกัฐานอ่ืนได ้
จึงไม่เป็นธรรมแก่จ าเลย” 
 ซ่ึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) (7) ไดรั้บรองและคุม้ครองสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมไว ้ ไม่วา่จะเป็นสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาโดยเปิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและ
ตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การมีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การไดรั้บความช่วยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยงัไม่สอดคลอ้งกบักติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

ขอ้ 14.3 อนัเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาต่อหนา้ 
 “พระราชบญัญติัความร่วมมือระหวา่งประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 41 
จึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและกระทบกระเทือนสาระส าคญั
แห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) และ (7)  
ทั้งไม่สอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง" 
 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติ 5 ต่อ 4 ว่า พระราชบญัญติัความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในเร่ืองทางอาญา พ.ศ.2535 มาตรา 41ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 
และมาตรา 40 (2) (3) (4) (7)” 
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 (2)  ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่1935/2541 มีสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม ดังนี้
 “…ในกรณี เป็นผูเ้สพยาเสพติดนั้น ย่อมเกิดผลร้ายแก่ตวัผูเ้สพ ซ่ึงพึงตอ้งได้รับการ
เยียวยาแก้ไขเป็นเบ้ืองตน้ ส่วนปัญหาท่ีโจทก์อา้งว่า เป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมนั้น เป็นเพียง
แนวโน้ม ซ่ึงมิได้เป็นจริงทุกกรณี ตราบใดท่ีผู ้เสพติดยงัมิได้กระท าการใดข้ึน เป็นการก่อ
อาชญากรรม การลงโทษรุนแรงไวก่้อน ยอ่มเป็นดงัการลงโทษล่วงหนา้ ส าหรับความผิดท่ียงัมิได้
เกิด เป็นการลงโทษท่ีขดัต่อหลกันิติธรรม เป็นนโยบายการป้องกนัท่ีผิดและสร้างปัญหาให้มาก
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้เท็จจริงแห่งคดีไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีการกระท าท่ีเป็นส่วนแห่งการก่อ
อาชญากรรม หรือมาส่วนสนบัสนุนแพร่กระจายยาเสพติด เหตุผลต่างๆ ท่ีโจทก์อา้งในฎีกา จึงเป็น
การสรุปท่ีใหผ้ลร้ายแก่จ าเลยท่ีเกินเหตุ และอาจรับฟังเปล่ียนแปลงดุลพินิจของศาลล่างทั้งสองท่ีให้
รอการลงโทษจ าคุกแก่จ าเลยได”้ 
\ “The Rule of Law” กบัเวทสีากลระหว่างประเทศ 
 ปัจจุบนั แนวคิดเร่ืองหลกันิติธรรม มิไดจ้  ากดัเพียงแค่อยูภ่ายในประเทศเท่านั้น34 แต่ยงั
ได้รับการยอมรับและพูดถึงในระดับเวทีระหว่างประเทศในทุกเวที ไม่ว่าจะเวทีระดับโลก  
เวทีระดับภูมิภาค เวทีระดับพหุภาคี หรือเวทีระดับทวิภาคี โดยเวทีระหว่างประเทศต่างๆ น้ี  
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความหมายอย่างแทจ้ริงของหลกันิติธรรม ส่งผลให้หลกันิติธรรม
เป็นท่ียอมรับกนัในระดบัสากลต่างๆ ทุกระดบั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลกบัหลกันิติธรรม 
 คณะกรรมการนกันิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists : ICJ) 
เป็นเครือข่ายนานาชาติของนกักฎหมาย ท่ีมุ่งปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยการคุม้ครอง
หลกันิติธรรมไวใ้นธรรมนูญสหประชาชาติและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนคร้ังแรก ในช่วง
ทศวรรษ ค.ศ.1940 วา่ 
 “ส าคญัยิง่ท่ีควรมีการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนตามหลกันิติธรรม ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัไม่ให้
มนุษยต์อ้งถูกบีบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีตอ้งขอรับการเยียวยาช่วยเหลือ และตอ้งขบถต่อระบอบเผด็จการ
ท่ีฉอ้ฉล” 
 (อารัมภบท ยอ่หนา้ท่ี 3 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน) 
 รัฐธรรมนูญเอเธนส์ (1955) ระบุวา่ “หลกันิติธรรม เกิดจากสิทธิของบุคคลท่ีไดรั้บการ
พฒันาในช่วงประวติัศาสตร์ นบัแต่การต่อสู้ของมนุษยเ์พื่อให้ไดม้าซ่ึงเสรีภาพแต่โบราณ โดยสิทธิ

                                                 
34 ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันพานิช, โครงการศึกษาวิจยั เร่ือง “ความหมายและองคป์ระกอบของหลกันิติธรรม” 

เสนอ ส านกังานคณะกรรมการอิสระวา่ดว้ยการส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ ส านกังานปลดักระทรวงยติุธรรม, 
มิถุนายน 2555, หนา้ 30. 
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นั้นประกอบด้วย เสรีภาพในการพูด เสรีภาพของส่ือ เสรีภาพในการเคารพบูชา การวมตวัและ 
การจดัตั้งองค์กร รวมทั้ง สิทธิท่ีจะมีการเลือกตั้งอยา่งเสรี ทั้งน้ี เพื่อให้มีผูแ้ทนจากปวงชนท่ีไดรั้บ
การเลือกตั้งอย่างเหมาะสม ท าหน้าท่ีบญัญติักฎหมาย และส่งเสริมการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม 
ต่อทุกคน”  
 ปฏิญญาเดลี (1995) เนน้ย  ้าและขยายแนวคิดท่ีวา่ “หลกันิติธรรม เป็นแนวคิดท่ีมีพลวตั 
ซ่ึงสามารถขยายความและปฏิบติัตามไดโ้ดยนกันิติศาสตร์ และควรมีการน ามาปฏิบติัเพื่อคุม้ครอง
และส่งเสริมสิทธิพลเรือนและการเมืองของบุคคลในสังคมเสรี ทั้งยงัควรส่งเสริม ให้มีการก าหนด
เง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวฒันธรรม ทั้งน้ี เพื่อให้มนุษยแ์ต่ละคน สามารถปฏิบติั
ตามความตอ้งการ ท่ีชอบธรรมและศกัด์ิศรีของตนได”้ 
 กฎแห่งเลกอส (1961) เกิดข้ึนจากการประชุมท่ีอฟัริกาวา่ดว้ยหลกันิติธรรม ซ่ึงเสริมวา่ 
“หลกันิติธรรมจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ก็ต่อเม่ือมีรัฐบาลซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามเจตนารมณ์ของประชาชน” 
 การประชุมท่ีริโอ (1962) ไดพ้ิจารณาปัญหาการสร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพของ
ฝ่ายบริหารท่ีจะด าเนินการคุม้ครองสิทธิของบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ กบัมาตรการป้องกนัไม่ให้
ฝ่ายบริหาร ใช้อ านาจโดยมิชอบ มติจากริโอเน้นย  ้าว่า “การคุ้มครองบุคคล จากการแทรกแซง 
ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเกินขอบเขตหน้าท่ีของรัฐบาล เป็นหน่ึงในองค์ประกอบพื้นฐานของ
หลกันิติธรรม”  
 ปฏิญญากรุงเทพฯ (1965) เนน้พิจารณาถึง “มติดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา และวฒันธรรม
ของหลกันิติธรรม” 
 ปฏิญญาเบอร์ลิน (2004) พิจารณา ปัญหาทา้ทายต่อสิทธิมนุษยชนและลทัธิก่อการร้าย
และมาตรการต่อตา้นดา้นการก่อการร้ายท่ีไม่เหมาะสม ท่ีมีผลกระทบต่อหลกันิติธรรมนบัแต่เกิด
เหตุการณ์ 11 กนัยายน โดยปฏิญญาระบุวา่ “ไม่มีความขดัแยง้ระหวา่งหนา้ท่ีของรัฐ ในการคุม้ครอง
บุคคล ใหป้ลอดพน้จากการกระท าเยี่ยงการก่อการร้าย แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งดูแล ไม่ให้มาตรการ
ดา้นความปลอดภยั เป็นปัจจยับัน่ทอนสิทธิมนุษยชนเสียเอง มีการก าหนดหลกัการเฉพาะ เพื่อให้รัฐ
ปฏิบติัตาม เม่ือตอ้งเผชิญกบัลทัธิก่อการร้าย อย่างเช่น หน้าท่ีในการคุม้ครอง ความเป็นอิสระของ
ตุลาการ สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรม และการเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” 
 สถานะทางสากลปัจจุบัน 
 “เราขอแสดงพนัธกิจอีกคร้ัง ท่ีจะคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม 
และประชาธิปไตยทุกรูปแบบ และตระหนกัวา่ ปัจจยัเหล่าน้ีเช่ือมโยงและหนุนเสริมกนั และยงัเป็น
ส่วนหน่ึงของคุณค่าและหลกัท่ีเป็นสากล และไม่อาจแบ่งแยกได ้ขององคก์ารสหประชาชาติ และ
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เรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของตน”35 
 2.  องค์การสหประชาชาติ  
 ในปี 2547 มีความพยายามท่ีจะส่งเสริมความเป็นรูปแบบเดียวกนั ในการใชแ้ละเขา้ใจ
หลกันิติธรรม โดยนายโคฟี อนันนั อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ไดเ้สนอนิยามของค าวา่ “หลกันิติ
ธรรม” ดงัน้ี  
 “หลกันิติธรรม หมายถึง หลกัการธรรมาภิบาล ท่ีบุคคลทุกคน สถาบนัและองคก์รต่างๆ 
ท่ีมีอยู่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงประเทศนั้น ๆ เอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อกฎหมายต่างๆ 
ท่ีได้ประกาศใช้ ท่ีได้บงัคบัใช้ อย่างเท่าเทียมและท่ีได้มีการใช้ตดัสินพิพากษา อย่างอิสระและ
สอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและมาตรฐานดา้นสิทธิมนุษยชน  
 นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติยงัก าหนดให้มีการวดัค่าด้วยว่า “ได้มีการยึด
หลักการในเร่ืองความเป็นส่ิงสูงสุดของกฎหมาย ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย หลักภาระ
รับผิดชอบต่อกฎหมาย ความยุติธรรมในการใช้กฎหมาย หลกัการแบ่งแยกอ านาจ การมีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจความชัดเจนของกฎหมาย ควรหลีกเล่ียงการกระท า ท่ีไร้กฎเกณฑ์เป็นไปตาม
อ าเภอใจ และไม่มีความโปร่งใสทางกฎหมาย” 
 นอกจากน้ี ในปัจจุบนั นายบนั คีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ ยงัไดย้ืนยนัความหมาย
ของหลกันิติธรรม ท่ีอดีตเลขาธิการสหประชาชาติไดใ้ห้ไว ้โดยไดก้ล่าวเม่ือเร็ว ๆ น้ีวา่ “การเคารพ
หลกันิติธรรม มีความหมาย โดยนยัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการอดทนต่อความแตกต่าง 
ของมนุษย”์36 
 3.  กฎบัตรอาเซียน 
 ในการก่อตั้งกฎบตัรอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ไดใ้ห้ค  ามัน่สัญญาว่าจะ
สนบัสนุนหลกันิติธรรม โดยเฉพาะอารัมภบทของกฎบตัรอาเซียนระบุวา่  
 “ประเทศสมาชิกอาเซียนควรยึดหลกัประชาธิปไตย หลกันิติธรรม และหลกัธรรมาภิบาล 
ท่ีดี เคารพและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน”  
 เช่นเดียวกนั ในมาตรา 1 (7) ของกฎบตัรอาเซียนระบุวา่ “เป้าประสงคแ์ละวตัถุประสงค์
ของอาเซียน คือ เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย ให้เขม้แข็ง ยกระดบัธรรมาภิบาลและหลกันิติธรรม 

                                                 
35 สรุปจากเอกสารประชุมระดับประมุขของรัฐและรัฐบาลกว่า 170 ประเทศ ณ ส านักงานใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ ระหวา่งการประชุม World Summit ปี พ.ศ. 2548. 
36 หลกันิติธรรมส าหรับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน, เอกสารรายงาน HRRC Baseline Study on 

the Rule of Law in ASEAN, หนา้ 9-14. 
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ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและความ
รับผดิชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน”37 
 4.  ธนาคารโลก  
 ธนาคารโลก ไดใ้หค้วามส าคญักบัหลกันิติธรรม โดยไดก้ล่าวไวใ้นรายงานธนาคารโลก 
วา่ “บทเรียนส าคญัอนัหน่ึงท่ีไดจ้ากวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศแถบเอเชีย และการล่มสลาย
ของเศรษฐกิจในยุโรป ในช่วงทศวรรษปี ค.ศ.1990 คือ การขาดหลกั “The Rule of Law” ท าให้
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจน ไม่สามารถด ารงอยู่ได ้และขาดความ
สมดุล ดงันั้น 
  หลกันิติธรรม จึงตอ้งถูกจุดประกายโดยธนาคารโลก ทั้งน้ี เพื่อให ้
 1. รัฐบาลตอ้งถูกก าหนดขอบเขตโดยกฎหมาย 
 2. บุคคลในสังคมไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมาย 
 3. ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์(The Human Dignity) ของแต่ละบุคคล ได้รับ 
                        การยอมรับและคุม้ครองตามกฎหมาย 
 4. บุคคลทุกคนสามารถเขา้ถึงความยติุธรรมได ้(Justice is accessible to all) 
 และธนาคารโลก ยงัไดเ้น้นย  ้าในรายงานอีกว่า “หลกั “The Rule of Law” นั้น  
จะส่งเสริมให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน ดว้ยการสร้างโอกาส และ
ความมั่นคงปลอดภัย ผ่านกฎหมายและสถาบันกฎหมาย เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายเหล่าน้ี  
โดยหลกั “The Rule of Law” จะมีผลใช้บงัคบั ต่อเม่ือกฎหมายมีความส าคญั และมีอ านาจใช้
บงัคบัอย่างแทจ้ริง (Meaningful and Enforceable Laws) กล่าวคือ กฎหมายตอ้งแสดงถึง
กฎเกณฑ์ ท่ีมีความโปร่งใสและมีความเท่าเทียมกนั โดยสังคมจะถูกปกครองโดยกฎหมาย และ 
มีกฎหมายเป็นส่ิงท่ีใหอ้  านาจตามกฎหมายและความมัน่คงปลอดภยัในสิทธิของบุคคลแต่ละคน”38 
 5.  กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพือ่การรองรับ AEC 
 อาเซียนได้เน้นย  ้าถึงการด ารงไว ้ซ่ึงหลกันิติธรรม ส าหรับการรองรับ AEC ในปี             
พ.ศ. 2558 น้ี โดยกล่าวรองรับไวว้า่  
 “บรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(อาเซียน) โดยมีประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา  

                                                 
37 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 13. 
38 ธนกร วรปรัชญากุล, บทสรุปการศึกษาของธนาคารโลก เร่ือง “ยทุธศาสตร์ในการปฏิรูปกฎหมายและ

การศาล” ข่าวเนติบณัฑิตยสภา ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 224 (มีนาคม 2551) หนา้ 13-15. 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นผูแ้ทน
จะจดัท าแผนงานเพื่อสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน 
ในการพฒันายุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างหลกันิติธรรม ระบบยุติธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทาง
กฎหมาย ทั้งน้ี โดยการมอบหมายใหท่ี้ประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียน (เอแอลเอดบัเบิ้ลยเูอ็มเอ็ม) 
ร่วมมือกบัองค์กรเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ของอาเซียน และองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียน รวมทั้ง สมาคม
กฎหมายอาเซียน (เอแอลเอ) พฒันาโครงการความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรม ระบบ
ยติุธรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายต่อไป”39 

 พฒันาการของหลกันิติธรรม 
 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาเป็นล าดบัแลว้ก่อนหนา้น้ี หลกันิติธรรม “The Rule of Law” เป็น
หลกักฎหมายท่ีแทจ้ริงแลว้ มีมาตั้งแต่สมยัโรมนั โดยนอกจากจะหมายถึง “การปกครองท่ีทุกคน
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย” แลว้ ยงัมีความหมายถึง “การแสวงหาความยุติธรรม ซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลกนั 
ตามธรรมชาติหรือเป็นความยุติธรรม อนัเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัและมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยู่เหนือกว่า
ตวัอกัษรของตวับทกฎหมายนั้นเอง” อีกดว้ย 
 อยา่งไรก็ดี หากจะอธิบายถึงท่ีมาของหลกันิติธรรม หรือ “The Rule of Law” ท่ีเป็น

รูปธรรมอย่างแท้จริงนั้ น อาจจะต้องย้อนกลับไปถึงเม่ือ ค.ศ. 1215 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระเจ้าจอห์น  

(King John) กษัตริย์องักฤษในเวลานั้น ได้ลงนามในเอกสารส าคัญ ท่ีช่ือว่า  แมกนา คาร์ตา  

(Magna Carta) ซ่ึงเอกสารฉบับน้ี เป็นพนัธสัญญาท่ีกษตัริย์อังกฤษให้ไวแ้ก่บรรดาขุนนาง 

ของพระองค์ ในการท่ีจะจ ากดัอ านาจของพระองค์เอง หรืออาจกล่าวไดว้่า Magna Carta เป็นกา้ว

ส าคญัในประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองของมนุษย์ ท่ีจะน าไปสู่การปกครอง โดยกฎหมาย 

เป็นใหญ่ ในเวลาต่อมา เน่ืองจากเอกสารฉบบัน้ี เป็นเอกสารทางกฎหมายฉบบัแรก ท่ีท าให้หลกัการ

ปกครองโดยกฎหมาย ไดรั้บการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดก้ าหนดเก่ียวกบัการประกนัสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคลไวอ้ยา่งชดัแจง้  

 อย่างไรก็ตาม พฒันาการทางการเมืองในเวลาต่อมา ก็ไม่ได้เป็นไปความคิดของ 
Francis Bacon เน่ืองจากรัฐสภาสามารถจ ากดัอ านาจกษตัริยจ์นส าเร็จ และไดก้ลายเป็นรัฐาธิปัตย์
แทนท่ีกษตัริยอ์งักฤษ และในช่วงท่ีรัฐสภาองักฤษต่อสู้กบักษตัริยอ์ยู่นั้น ศาลก็เขา้มีบทบาทด้วย 

                                                 
39 เรียบเรียงจากกฎบตัรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพ่ือการรองรับ AEC หมวด

อารัมภบท, Charter of The Association of Southeast Asian Nations : Preamble. 
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โดย Sir Edward Coke (ค.ศ. 1552 – ค.ศ. 1634) ไดพ้ิพากษาคดีไปในทางยืนยนัความเป็น
กฎหมายสูงสุดของ Common Law ท่ีพฒันาข้ึนโดยศาล โดยเห็นว่า ทั้งกษตัริย์และรัฐสภา  
ยอ่มตอ้งตกอยู่ภายใต ้Common Law ทั้งนั้น กษตัริยก์็ดี รัฐสภาก็ดี จะตรากฎหมายหรือก าหนด
กฎเกณฑ์ใด ให้ขดักบั Common Law ไม่ได ้และศาลก็ทรงไวซ่ึ้งอ านาจเด็ดขาดในการวินิจฉยัวา่ 
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ขัดหรือแยง้กับ Common Law หรือไม่ แม้ว่าแนวความคิดตาม 
ค าพิพากษาของ Coke จะไม่ไดท้  าให้ศาล กลายเป็นผูท้รงอ านาจสูงสุดในระบบการปกครองของ
องักฤษ และศาลตอ้งผกูพนักบักฎหมายท่ีสภาตราข้ึน โดยจะอา้ง Common Law ปฏิเสธกฎหมาย
ท่ีสภาตราข้ึนไม่ได้ แม้กระนั้น แนวความคิดของ Coke ท่ีปรากฏในค าพิพากษา ก็ได้เป็น
ส่วนประกอบส าคญัของหลกันิติธรรมในองักฤษจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี40 
 “หลกันิติธรรม” ซ่ึงเป็นหลกักฎหมายขององักฤษนั้น อาจสรุปความได้ว่า หมายถึง 
“การปกครอง โดยกฎหมาย กฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่อ าเภอใจของผูมี้อ  านาจปกครอง เป็นใหญ่  
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงได้แก่ กษตัริย ์คณะรัฐมนตรี ไม่มีอ านาจ หากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภา  
ซ่ึงก็หมายถึง หากไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจฝ่ายบริหารก็ไม่อาจกระท าการอยา่งใดๆ ไดเ้ลย” 
 สาระส าคัญของหลกันิติธรรม (Rule of Law) 
 เม่ือพิจารณาจากความเห็นของนกักฎหมายและนกัรัฐศาสตร์ ประกอบค าพิพากษาและ
หลกัการในเวทีสากลระหวา่งประเทศต่างๆ แลว้ สามารถท่ีจะกล่าวไดว้่า หลกันิติธรรมนั้น น่าจะ
หมายถึง  “หลกัพื้นฐานแห่งกฎหมาย ท่ีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะตอ้งไม่ฝ่าฝืน ขดัหรือ
แยง้ต่อหลกันิติธรรม โดยหลกันิติธรรมหรือหลกัพื้นฐานแห่งกฎหมายน้ี จะถูกล่วงละเมิดไม่ได ้
หากกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ขดัหรือแยง้ต่อหลกันิติธรรม ผลคือ จะใชบ้งัคบัไม่ได”้41 
 ทั้งนี ้สาระส าคัญของหลกันิติธรรม ได้แก่  
 1. หลกัความเป็นอิสระของผูพ้ิพากษา 
 2. กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงัเป็นโทษ 
 3. กฎหมายตอ้งมีการประกาศใชใ้หป้ระชาชนทราบ 
 4. กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป 
 5. เจา้หนา้ท่ีรัฐจะใชอ้ านาจได ้ภายใตก้ารใหอ้ านาจโดยกฎหมาย 
 6. หา้มยกเวน้ความรับผดิใหก้บัการกระท าใหอ้นาคต  
 

                                                 
40 ส่วนหน่ึงเรียบเรียงจาก วรเจตน์  ภาคีรัตน์, หลกันิติรัฐและนิติธรรม, http: www. Pub-law.net, หนา้ 3-4. 
41 ร่างขอ้เสนอ ความหมาย สาระส าคญัและผลของการฝ่าฝืนหลกันิติธรรม, คณะกรรมการอิสระวา่ดว้ยการ

ส่งเสริมหลกันิติธรรมแห่งชาติ, หนา้ 3-8. 
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 ดงัท่ีจะไดอ้ธิบายดงัน้ี 
 1. ความเป็นอสิระและความเป็นกลางของผู้พพิากษา 
 ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผูพ้ิพากษา หมายถึง ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ 
จะตอ้งมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ภายใตห้ลกักฎหมาย เพื่อให้ผูพ้ิพากษาหรือ
ตุลาการ สามารถด ารงตนเป็นกลาง ในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีต่างๆ โดยปราศจากคติ  
ไม่เขา้ขา้งฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด สามารถพิจารณาและวินิจฉัยคดี ได้อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีผูใ้ด
แทรกแซงได ้
 ความมีอิสระและความเป็นกลางนั้น อาจกล่าวไดว้า่ มีอยู ่2 รูปแบบ กล่าวคือ  
 1. ความเป็นอิสระและเป็นกลางภายนอก คือ ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ จะต้องไม่อยู่
ภายใตอ้าณติัการสั่งของผูอ่ื้น และ  
 2.  ความเป็นอิสระและเป็นกลางภายใน คือ ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ ตอ้งพิจารณาคดี
และตดัสินคดี โดยปราศจากอคติทั้งปวง 
 ดงันั้น หากมีกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดให้ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ จะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชาหรือสั่งการของบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพื่อให้ตอ้งตดัสินคดี ให้เป็นไปตาม
ค าสั่ง ยอ่มไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้เน่ืองจากขดัต่อหลกันิติธรรม หรือหากมีการฝ่าฝืนระบบการจ่าย
ส านวนท่ีมีกฎเกณฑ์ก าหนดไวแ้ลว้ อนัอาจท าให้มีการเลือกองค์คณะผูพ้ิพากษาท่ีรับผิดชอบคดี 
หรือการโอนยา้ยส านวนในระหวา่งการด าเนินคดี ซ่ึงส่งผลกระทบถึงความเป็นกลาง ในการด าเนิน
กระบวนพิจารณา ย่อมไม่สามารถท าได้ และหากมีการกระท าดงักล่าวข้ึนมา ก็จะไม่สามารถใช้
บงัคบัได ้เน่ืองจากขดัต่อหลกันิติธรรม นัน่เอง42 
 2. กฎหมายไม่มีผลย้อนหลงั เป็นโทษ 
 กฎหมายไม่มีผลยอ้นหลงั เป็นโทษ หมายความว่า หากในขณะกระท าการใดๆ ไม่มี
กฎหมายก าหนดให้การกระท านั้นเป็นความผิด กฎหมายท่ีออกมาในภายหลงั จะก าหนดให้การ
กระท าดังกล่าว เป็นความผิดและลงโทษมิได้ นอกจากน้ี หากการกระท าใด มีกฎหมายก าหนด
ความผิดของโทษอยู่แล้ว กฎหมายท่ีออกมาในภายหลังจะบัญญัติให้การกระท าดังกล่าวนั้ น 
มีความผดิและโทษท่ีหนกัข้ึนไม่ได ้
 หากบุคคลท่ีจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ ไม่ทราบว่าตนเองจะได้รับผลร้ายจากการ
กระท าของตนเอง เน่ืองจากในเวลาท่ีบุคคลดงักล่าวกระท านั้น ไม่มีกฎหมายก าหนดเป็นความผิด
หรือก าหนดเป็นผลร้ายให้แก่บุคคลผูก้ระท าการดงักล่าว หรือแมมี้การก าหนดผลร้ายให้แก่บุคคล
                                                 

42 เป็นแนวความเห็นของศาสตราจารย ์ธานินทร์  กรัยวิเชียร ศาสตราจารย ์ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน 
ศาสตราจารย ์ดร. บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ. 
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ดงักล่าว และผลร้ายดงักล่าวไม่ร้ายแรงถึงขณะท่ีมีการก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมข้ึนในภายหลงั ยอ่มไม่
ยติุธรรมต่อบุคคลดงักล่าว เพราะจะท าใหผู้ก้ระท าไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนวา่ ส่ิงใดท่ีควร
ท าและส่ิงใดท่ีไม่ควรท า และจะท าให้บุคคลในสังคม มีความกงัวลต่อการกระท าของตนเองว่า  
ในอนาคตจะมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าในปัจจุบัน ซ่ึงไม่ผิดกฎหมาย ให้เป็นเร่ืองท่ีผิด
กฎหมาย และก าหนดผลร้ายใหแ้ก่ผูก้ระท า43 
 3. กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ 
 โดยปกติแลว้ กฎหมายไม่วา่จะเป็นกฎหมายล าดบัใด จะตอ้งมีการประกาศใช้ เพื่อให้
ประชาชนต้องรับทราบก่อนท่ีจะมีผลใช้บังคับ ซ่ึงอาจจะมีการก าหนดให้มีผลใช้บังคับ  
เม่ือประกาศใชท้นัที หรืออาจจะรอให้มีผลใช้บงัคบัในอนาคต หลงัจากประกาศก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อให้
ประชาชนรับทราบ และสามารถปฏิบติัตามกฎหมายได ้
 การประกาศใช้กฎหมายนั้น อาจไม่จ  าเป็นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี  
โดยอาจมีการประกาศใชโ้ดยวิธีอ่ืนได ้แลว้แต่สภาพของเร่ือง แต่กฎหมายจะใช้บงัคบัได ้จะตอ้งมี
การประกาศใหป้ระชาชนทราบ ไม่วา่ในทางวธีิใด โดยถือเป็นองคป์ระกอบของการสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม เน่ืองจากในการบงัคบัใชก้ฎหมายไดน้ั้น ประชาชนทุกคนตอ้งรู้กฎหมาย และการท่ี
จะประชาชนทุกคนรู้กฎหมายได ้ก็จ  าเป็นตอ้งมีการประกาศแจง้ให้ทราบ ดงันั้น หากไม่ไดแ้จง้ให้
ประชาชนทราบ ไม่วา่โดยทางใดทางหน่ึง ยอ่มเป็นการขาดความเป็นธรรม ซ่ึงอาจท าให้ประชาชน 
กระท าผิดกฎหมาย โดยไม่รู้ตวั มีการโต้แยง้โดยประชาชน อนัก่อให้เกิดความไม่สงบสุขและ 
ไม่ธรรมในสังคมข้ึน44 
 4. กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทัว่ไป 
 กฎหมายตอ้งใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป หมายถึง  กฎหมายตอ้งมุ่งหมายให้ใชบ้งัคบักบัทุก
คน โดยเสมอภาคกนั ไม่สามารถใช้บงัคบักบัคนบางคนหรือกรณีบางกรณี โดยเฉพาะเจาะจงได ้
เพราะกฎหมายจะต้องเป็นการวางกฎเกณฑ์ กติกา ส าหรับสังคมโดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องใช้
กฎหมายบงัคบัเป็นการทัว่ไป  
 การตั้งศาลพิเศษ หรือหน่วยงานพิเศษ เพื่อพิจารณาความผิดของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ จะไม่สามารถกระท าได ้เพราะจะท าให้เกิดการใชอ้  านาจ

                                                 
43 เป็นแนวความเห็นของศาสตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร ศาสตราจารย์ ดร . ลิขิต  ธีระเวคิน 

ศาสตราจารย ์ดร. วษิณุ  เครืองาม ศาสตราจารย ์ดร. ก าชยั  จงจกัรพนัธ์. 
44 เป็นแนวความเห็นของนายปัญญา  ถนอมรอด อดีตประธานศาลฎีกา ปรากฏจากในค าวินิจฉัยส่วนตน  

คดียบุพรรคไทยรักไทย ส าหรับการวนิิจฉยัประกาศ คปค. ฉบบัท่ี 27 ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549. 
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กลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ ซ่ึงเป็นการอาศัยกฎหมาย 
เป็นเคร่ืองมือเล่นงานบุคคลอ่ืน45 
 อยา่งไรก็ตาม หลกัการน้ีมิไดห้มายถึงวา่ จะไม่สามารถตั้งศาลช านญัพิเศษ หรือการออก
กฎหมายเป็นพิเศษ เพื่อให้ใชบ้งัคบักบับุคคลบางกลุ่มได ้ หากเป็นการใชบ้งัคบักลุ่มบุคคลดงักล่าว 
เป็นการทัว่ไป เช่น การมีศาลและกฎหมายเฉพาะส าหรับทหารเป็นการทัว่ไป หรือการก าหนดให้มี
ศาลและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงใชบ้งัคบักบันกัการเมือง เป็นการ
ทัว่ไป เป็นตน้ 
 5.  เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อ านาจได้ภายใต้การให้อ านาจโดยกฎหมาย 
 หลกัการน้ี เป็นผลมาจากหลกัพื้นฐานของกฎหมายมหาชนท่ีวา่ เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะไม่
สามารถใช้อ านาจได้ หากว่า ไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว ้ทั้ งน้ี เป็นไปเพื่อการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ซ่ึงแตกต่างไปจากหลกัพื้นฐานของกฎหมายเอกชนท่ีวา่ ประชาชนสามารถ
กระท าไดทุ้กประการ หากกฎหมายไม่ไดก้  าหนดหา้มมิใหก้ระท าไว ้
 ดงันั้น หากเจา้หนา้ท่ีของรัฐใชอ้  านาจโดยไม่มีกฎหมายให้อ านาจไว ้หรือใช้อ านาจไป
เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดให้ไว ้ยอ่มท าให้ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย การกระท าของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐดงักล่าว จึงไม่สามารถท าได ้และหากมีการฝ่าฝืนกระท าไป ยอ่มใชบ้งัคบัไม่ได้46 
 6.  ห้ามยกเว้นความรับผดิให้กบัการกระท าในอนาคต 
 การก าหนดให้การกระท า ท่ียงัไม่เคยเกิดข้ึน แต่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ไม่เป็น
ความผิดนั้น ไม่สามารถกระท าได้ เพราะจะท าให้การกระท าท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดงักล่าว 
ไม่ไดรั้บการตรวจสอบตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นการขดัต่อหลกันิติธรรม 
 อย่างไรก็ตาม กฎหมายท่ีก าหนดให้การกระท าความผิดท่ีเกิดข้ึนแลว้ ไม่เป็นความผิด 
อีกต่อไปหรือไม่ตอ้งรับโทษหรือกฎหมายนิรโทษกรรมนั้น สามารถกระท าได้ ตามความจ าเป็น 
เฉพาะเร่ืองท่ีสังคมเห็นสมควร47 
 
 

                                                 
45 เป็นแนวความเห็นของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กิตติศกัด์ิ  ปรกติ, โปรแกรม Facbook : อาจารยกิ์ตติศกัด์ิ  

ปรกติ. 
46 เป็นแนวความเห็นของ ศาสตราจารย ์ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย ์ศาสตราจารย ์ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน 

ศาสตราจารย ์ดร. วษิณุ  เครืองาม ศาสตราจารย ์ดร. ชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต.์ 
47 เป็นแนวความเห็นของ ศาสตราจารย ์ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน ศาสตราจารย ์ดร. ก าชยั  จงจกัรพนัธ์ 

ศาสตราจารย ์ดร. ลิขิต  ธีระเวคิน รองศาสตราจารย ์ประสิทธ์ิ  ปิวาวฒันาพานิช. 
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 7.  การห้ามตั้งศาลพเิศษเพือ่พจิารณาคดีบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 การตั้งศาลพิเศษหรือศาลเฉพาะกิจข้ึนมา เพื่อพิจารณาพิพากษาบุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะหรือความผดิฐานใดฐานหน่ึง เป็นส่ิงท่ีขดัต่อนิติธรรม เน่ืองจากบุคคล
ทุกคน ไม่ว่าจะมีสถานะใดก็ตาม ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ 
รัฐธรรมนูญของไทยท่ีผ่านมาในอดีต ได้มีบทบญัญติัห้ามมิให้มีการตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี  
 นอกจากน้ี การห้ามมิให้มีการตั้ งศาลพิเศษน้ี ยงัมีนัยยะเป็นการยืนยนัว่า อ านาจ
พิพากษาคดีเป็นอ านาจขององค์กรตุลาการหรือศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ ฝ่ายนิติบญัญติัหรือคณะ
รัฐประหาร ไม่สามารถตั้งคณะบุคคลหรือองคก์รอ่ืน เพื่อใชอ้  านาจพิพากษาคดีแทนศาลได้48  
 8.  หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
 หลกัการแบ่งแยกอ านาจ หมายถึง การแบ่งแยกองคก์รรัฐผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตย ออกจาก
กนั กล่าวคือ รัฐสภาเป็นผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญติั รัฐบาลใชอ้ านาจบริหารประเทศ และองคก์รตุลาการ 
ใช้อ านาจเก่ียวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี เหตุผลส าคญั ท่ีตอ้งแยกผูใ้ช้อ  านาจอธิปไตยออกเป็น
สามองคก์ร ก็เพื่อมิให้องค์กรใดองค์กรหน่ึง รวบอ านาจแต่เพียงผูเ้ดียว การให้อ านาจแก่องคก์รใด
องคห์น่ึงท่ีมากไป โดยไม่มีการถ่วงดุลจากองคก์รอ่ืน ยอ่มท าให้องคก์รนั้น เหลิงอ านาจและน าไปสู่
การปกครองแบบเผด็จการในท่ีสุด และนัน่หมายถึงการส้ินสุดของหลกัประกนัสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ดงัท่ีลอร์ด  แอคตนั (Lord Acton) นกัรัฐศาสตร์ท่ีกล่าวว่า “All power tends to 

corrupt, absolute power corrupts absolutely.”
49 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาถึงความส าคญัของหลกันิติธรรมท่ีถูกบญัญติัไวโ้ดยชดัเจนในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย จะเห็นไดว้่า หลกันิติธรรม เปรียบเสมือนเป็นร่มไมใ้หญ่ ของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมทางกฎหมาย ของการบงัคบัใช้กฎหมายทั้ง
ปวงของรัฐาธิปัตย์ ท่ีพึงมีต่อประชาชน หากการปกครองใด ไร้ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายหรือ
จิตส านึกในการเคารพหรือใช้กฎหมาย ท่ีสอดคล้องกบัหลกันิติธรรมแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ความยุติธรรม ในการท่ีจะอ านวยความยุติธรรมหรือหลกัประกนัถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
เน่ืองจากกฎหมายจะไม่มีความชอบธรรม  เพราะจะกลายเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการอยา่งอ าเภอใจ ของผูมี้อ  านาจของรัฐอยูใ่นมือเท่านั้น  

                                                 
48 เป็นแนวความเห็นของศาสตราจารย ์ดร. หยดุ  แสงอุทยั, ค  าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2511 เรียงมาตรา และค าอธิบายรัฐธรรมนูญทัว่ไปโดยยอ่, หนา้ 1068-1069. 
49 เป็นแนวความเห็นของศาสตราจารย ์ดร. บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ. 
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 ดงันั้น การบงัคบัใช้กฎหมายของรัฐาธิปัตย ์ จึงควรยึดมัน่ในการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทย โดยยดึหลกับริหารงาน ดว้ยหลกัคุณธรรมและหลกันิติธรรมควบคู่กนั เพื่อสร้างความ
เป็นธรรม กระบวนการอนัชอบธรรม ความโปร่งใส ความสุจริต และความถูกตอ้งชอบธรรม ทั้งน้ี 
เพื่อมุ่ง สู่การอยู่ร่วมกัน ภายใต้หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง 
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