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Abstract 

 Constitution is the highest code of the country. The present Constitution, enacted 
in 2550 B.E., has totally 309 articles. Undoutedly, no one reads it all thoroughly. 
Therefore, it is hard for Thai folks to acknowledge the Rule of Law which is stipulated in 
the Constitution. Nevertheless, such acknowledgement means nothing, unless they sense 
or feel by themselves in their daily life, of the Rule of Law. On the contrary, if the people 
could sense or feel of justice or equality in their society, wether or not Rule of Law is 
written in the Constitution makes no difference. So making people feel of justice is more 
important than written its word in the constitution. 



บทคดัย่อ 

 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญไทยฉบบัปัจจุบนั คือ 
ฉบบัปี 2550 มีสาระส าคญับรรจุอยูท่ ั้งหมด 309 มาตรา ซ่ึงแน่นอนคงไม่ไดมี้คนใดไดอ่้าน
บทบัญญัติดังกล่าวอย่างละเอียดทั้ ง 309 มาตรา ดังนั้ นการจะให้ชาวบ้านรับรู้ว่าใน
รัฐธรรมนูญไทยมีหลกันิติธรรมให้เจา้หน้าท่ีของรัฐยึดถือเป็นแนวปฏิบติัอยู่จึงเป็นเร่ืองท่ี
เป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ตามการรับรู้วา่มีหลกันิติธรรมบญัญติัอยูใ่นรัฐธรรมนูญนั้น หาได้
มีประโยชน์อนัใดไม่ ถา้ประชาชนไม่ไดรู้้สึกหรือสัมผสัไดเ้ลยถึงหลกันิติธรรมเช่นว่านั้น
ในชีวิตประจ าวนั ในทางกลบักนัหากประชาชนรู้สึกไดถึ้งความยุติธรรมหรือความเสมอ
ภาคกนัในสังคมแลว้แมจ้ะไม่ไดเ้ขียนหลกันิติธรรมไว ้ณ ท่ีใดเลยก็หามีผลอนัใดไม่ การท า
ให้ประชาชนรู้สึกสัมผสัไดถึ้งความยุติธรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญักว่าการบญัญติัไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ส าหรับประเทศไทยมีปัญหาว่าประชาชนคนไทยรู้สึกหรือไม่ว่าตนได้รับ
ความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐสมดงับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีวา่การปฏิบติัหนา้ท่ี
ขององคก์รต่าง ๆ ของรัฐตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม 



หลกันิตธิรรมกบัการรับรู้ของสังคมไทย 

Rule of Law and its Acknowledgement in Thai Society 

 
บทน า 

 ค ำจ ำกดัควำมของ “หลกันิติธรรม” ตำมพจนำนุกรมไทยฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 
ให้ค  ำจ  ำกดัควำมของค ำว่ำ “นิติธรรม” ว่ำ เป็นหลกัพื้นฐำนแห่งกฎหมำยท่ีบุคคลทุกคนตอ้งอยู่
ภำยใตบ้งัคบัแห่งกฎหมำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั หรือ หำกจะแปลตำมตวัอกัษรโดยค ำวำ่ “นิติ” แปลว่ำ
กฎหมำย กบัค ำวำ่ “ธรรม” หมำยถึงควำมเป็นธรรม แลว้น ำสองค ำมำรวมกนัก็น่ำจะไดค้วำมหมำย
วำ่ ควำมเป็นธรรมภำยใตก้ฎหมำยเดียวกนั ไดรั้บกำรปฏิบติัต่อภำยใตก้ฎเกณฑ์เดียวกนั สอดคลอ้ง
กบัควำมหมำยท่ีอธิบำยไวใ้นเวบ็ไซต ์Wikipedia ตอนหน่ึงว่ำ “Rule of law implies that every 

citizen is subject to the law. It stands in contrast to the idea that the ruler is above the law. For 
example by divine right.” 

 ส่วนกำรรับรู้ในบทควำมน้ีหมำยถึงกำรรับรู้ของประชำชนถึงกำรมีอยู่ของหลกันิติธรรมท่ี
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ โดยประชำชนสำมำรถรู้สึกได้หรือไม่ว่ำเจำ้หน้ำท่ีของรัฐได้ปฏิบติัต่อ
ประชำชนอยำ่งยติุธรรมภำยใตก้ฎหมำยเดียวกนั  

  

ความส าคัญของการรับรู้ 

 หลกันิติธรรมเป็นอุดมกำรณ์ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของสถำบนักำรเมืองกำรปกครองของ
ประเทศท่ีถูกบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2550 มำตรำ 3 วรรคสอง 
ซ่ึงมีขอ้ควำมวำ่ “กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของรัฐสภำ คณะรัฐมนตรี ศำล รวมทั้งองคก์ำรตำมรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงำนของรัฐตอ้งเป็นไปตำมหลกันิติธรรม” 

 จุดประสงค์ท่ีก ำหนดไวเ้ช่นนั้นก็เพื่อวำงกรอบให้เจำ้หน้ำท่ีของรัฐปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม
เท่ียงธรรมภำยใตก้ฎหมำยเดียวกนั เจำ้หน้ำท่ีของรัฐ คือผูท่ี้รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ปฏิบติั ผูท่ี้ถูก
เจำ้หน้ำท่ีของรัฐปฏิบติัต่อก็คือประชำชน ดงันั้นถ้อยค ำตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 3 วรรคสอง จึงมี
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ควำมหมำยวำ่เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐตอ้งปฏิบติัต่อประชำชนดว้ยควำมเป็นธรรมภำยใตห้ลกักำรท่ีวำ่นั้น
หำกเจำ้หน้ำท่ีของรัฐและประชำชนรู้สึกตรงกนัวำ่เจำ้หน้ำท่ีของรัฐปฏิบติัต่อประชำชนอย่ำงเท่ียง
ธรรมภำยใตก้ฎหมำยเดียวกนั กล่ำวคือเจำ้หน้ำท่ีของรัฐคิดว่ำตนปฏิบติัต่อประชำชนอย่ำงเท่ียง
ธรรม ประชำชนก็รู้สึกเช่นเดียวกนัวำ่ตนไดรั้บกำรปฏิบติัต่อดว้ยควำมเป็นธรรม กำรอยูร่่วมกนัของ
คนในสังคมก็จะเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน ส่งผลดีต่อต่อกำรพฒันำประเทศในทุก ๆ ดำ้น 

 ในทำงตรงข้ำม หำกเจำ้หน้ำท่ีของรัฐคิดว่ำตนปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้
กรอบของกฎหมำยแลว้ แต่ชำวบำ้นหรือประชำชนท่ีไดรั้บกำรปฏิบติัต่อไม่ไดรู้้สึกเช่นนั้นเลย กลบั
มองวำ่ส่ิงท่ีเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐปฏิบติัต่อตนนั้นเป็นกำรเลือกปฏิบติัโดยมิไดย้ึดหลกักฎหมำยเดียวกนั 
กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งสันติสุขจะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งไร ประชำชนก็ตอ้งรู้สึกคลำงแคลงใจในเจำ้หนำ้ท่ีของ
รัฐ เจำ้หน้ำท่ีของรัฐก็จะต ำหนิติเตียนประชำชนว่ำไม่ยึดมัน่ในกฎกติกำ ควำมสับสนวุ่นวำยก็จะ
เกิดข้ึนลุกลำมกลำยเป็นควำมขดัแยง้ในสังคมต่อไป ซ่ึงทุกอยำ่งลว้นมำจำกเหตุแห่งควำมไม่เขำ้ใจ
กนัทั้งส้ิน 

 ดงันั้นควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัระหว่ำงเจำ้หน้ำท่ีของรัฐกบัประชำชนจึงเป็นส่ิงส ำคญัยิ่ง รัฐ
ก ำหนดหลกันิติธรรมไวใ้นรัฐธรรมนูญ เบ้ืองตน้ประชำชนก็ควรจะรับรู้ก่อนวำ่มีหลกัเช่นนั้นอยูใ่น
รัฐธรรมนูญ หำกไม่รู้ดว้ยกำรอ่ำนก็ควรจะรู้จำกกำรได้รับกำรปฏิบติัต่อ กล่ำวคือรับรู้ดว้ยตนเอง
หรือรู้โดยผำ่นส่ืออยำ่งใดก็ตำมวำ่ในสังคมยงัมีหลกันิติธรรมอยู ่เช่นใครท ำผิดกฎหมำยก็ตอ้งไดรั้บ
โทษเหมือนกนัทุกคน ซ่ึงกำรรับรู้ดว้ยควำมรู้สึกของประชำชนเช่นน้ีส ำคญักวำ่กำรรับรู้ดว้ยกำรอ่ำน 
เพรำะแมจ้ะรู้จำกกำรอ่ำนว่ำมีหลกันิติธรรมบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญอย่ำงไรก็ตำม แต่ทำงปฏิบติั
หรือควำมเป็นจริงแลว้ประชำชนไม่เคยไดส้ัมผสักบัหลกันิติธรรมนั้นเลย กำรจะเขียนหลกันิติธรรม
ไวส้ักก่ีมำตรำก็คงไม่ส่งผลอนัใด 

  

ตัวอย่างการรับรู้ทีต่รงกนั 

 มีรัฐธรรมนูญบำงมำตรำท่ีขอ้ควำมซ่ึงก ำหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญสอดคลอ้งกบัควำมรู้สึก
ของประชำชนเป็นอยำ่งดี รัฐธรรมนูญบญัญติัไวอ้ยำ่งไรประชำชนก็รู้สึกอยำ่งนั้น เช่น รัฐธรรมนูญ
มำตรำ 1 ท่ีบญัญติัวำ่ 

 “ประเทศไทยเป็นรำชอำณำจกัรอนัหน่ึงอนัเดียว จะแบ่งแยกไม่ได”้ 
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 แมปั้ญหำสำมจงัหวดัชำยแดนภำคใตจ้ะรุนแรงเพียงใด กำรต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนตำม
แผนของขบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีคิดจะแบ่งแยกสำมจงัหวดัออกจำกประเทศไทยจะด ำเนินไปถึงขั้นใดก็
ตำม ควำมรู้สึกของคนไทยก็ยงัยดึมัน่อยูต่ลอดวำ่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีแบ่งแยกไม่ได ้

 หรือ มำตรำ 8 วรรคหน่ึงท่ีบญัญติัวำ่ “องคพ์ระมหำกษตัริยท์รงอยูใ่นฐำนะอนัเป็นท่ีเคำรพ
สักกำระ ผูใ้ดจะละเมิดมิได้” ควำมรู้สึกน้ีเป็นควำมรู้สึกของคนไทยร่วมกนัทั้งชำติ แมจ้ะมิไดเ้ขียน
ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร คนไทยทุกคนก็รู้สึกร่วมกนัวำ่พระมหำกษตัริยเ์ป็นท่ีเคำรพสักกำระของคน
ในชำติ ถึงกบัยกใหเ้ป็นหน่ึงในสถำบนัหลกัของชำตินอกจำกสถำบนัชำติ และสถำบนัศำสนำ 

 หรือ มำตรำ 30 วรรคหน่ึง ท่ีวำ่ “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมำยและไดรั้บควำมคุม้ครอง
ตำมกฎหมำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกนั” 

 ควำมเท่ำเทียมกนัระหว่ำงเพศชำยและเพศหญิงน้ี คนไทยท่ีอยู่ในประเทศไทยมำตลอด
อำจจะไม่รู้สึกถึงควำมเท่ำเทียมกนัเช่นน้ีมำกนกั แต่ส ำหรับคนไทยท่ีอยูใ่นประเทศจีน ญ่ีปุ่น อินเดีย 
หรือกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลำงแลว้ คงรับรู้ไดดี้ถึงควำมดอ้ยโอกำสของเพศหญิงในประเทศ
ดงักล่ำว ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรกีฬำ หรือกำรยอมรับของสังคม เพศหญิงจะไดรั้บ
โอกำสนอ้ยกว่ำเพศชำยมำกซ่ึงเม่ือน ำสภำพสังคมหรือแนวควำมคิดของคนในประเทศดงักล่ำวมำ
เปรียบเทียบกบัประเทศไทยแลว้ จะเห็นวำ่ประเทศไทยเรำใหสิ้ทธิและเสรีภำพแก่เพศหญิงเท่ำเทียม
กบัเพศชำยอย่ำงมำก ผูห้ญิงก็ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีได้ เป็นผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัได้ เป็นผู ้
พิพำกษำได ้กีฬำต่ำง ๆ ก็เล่นไดเ้ท่ำเทียมกบัเพศชำย บำงประเภท เช่น วอลเลยบ์อลและแบดมินตนั
ก็เล่นไดดี้กวำ่เพศชำย สร้ำงช่ือเสียงใหป้ระเทศมำมำกต่อมำก 

 กำรเกิดเป็นเพศหญิงในประเทศไทยจึงไม่มีควำมกดดันใด ๆ ทั้ งส้ิน ทั้งชำยและหญิง
สำมำรถใชชี้วติอยำ่งมีควำมสุขไดใ้นประเทศไทย ควำมรู้สึกเท่ำเทียมกนัของชำยและหญิงสำมำรถ
รับรู้ไดจ้ำกสภำพสังคมทัว่ ๆ ไป สอดคล้องรับสมกบัถ้อยค ำท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญเป็นอย่ำงดี 
ปัญหำควำมขดัแยง้ระหวำ่งเพศของประเทศไทยจึงไม่เคยเกิดข้ึนเลย 

  

 

 



4 

การรับรู้ในหลกันิติธรรม 

 กำรรับรู้ในหัวขอ้ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรรับรู้ถึงโครงสร้ำงของประเทศตำมรัฐธรรมนูญ 
บททัว่ไป หมวดท่ี 1 ถึงสถำบนัพระมหำกษตัริย ์ในหมวดท่ี 2 และควำมเสมอภำคในส่วนท่ี 2 ของ
หมวดท่ี 3 แต่กำรรับรู้ถึงหลกันิติธรรม ตอ้งมุ่งประเด็นไปท่ีส่วนท่ี 4 ของหมวดท่ี 3 ซ่ึงวำ่ดว้ยสิทธิ
ในกระบวนกำรยุติธรรมในมำตรำ 39 และ 40 กล่ำวคือรัฐธรรมนูญก ำหนดสิทธิของประชำชนใน
กระบวนกำรยุติธรรมไวอ้ยำ่งไร ประชำชนรู้สึกวำ่ตนไดรั้บควำมยุติธรรมตำมสิทธิท่ีก ำหนดไวน้ั้น
หรือไม่  

 สำระส ำคญัของสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ 39 ปรำกฏในวรรค
สองดว้ยถอ้ยค ำว่ำ “ในคดีอำญำ ตอ้งสันนิษฐำนไวก่้อนว่ำผูต้อ้งหำหรือจ ำเลยไม่มีควำมผิด” และ
วรรคสำมบญัญติัว่ำ “ก่อนมีค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแสดงว่ำบุคคลใดไดก้ระท ำควำมผิด จะปฏิบติัต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท ำผดิมิได”้ 

 ส่วนมำตรำ 40 ก็เป็นเร่ืองสิทธิขั้นพื้นฐำนในกระบวนกำรยุติธรรม เช่น สิทธิในกำรไดรั้บ
กำรพิจำรณำคดีโดยเปิดเผยในศำล สิทธิท่ีจะไดรั้บกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรม สิทธิท่ีจะได้รับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐเม่ือตกเป็นผูต้อ้งหำหรือจ ำเลยในคดีอำญำ สิทธิท่ีจะได้รับกำรปล่อยชัว่ครำว
ในคดีอำญำ หรือสิทธิของเด็ก เยำวชน สตรี ผูสู้งอำยุ หรือผูพ้ิกำร ท่ีจะได้รับกำรสอบสวนหรือ
พิจำรณำคดีอยำ่งเหมำะสมในคดีท่ีเก่ียวกบัควำมรุนแรงทำงเพศ  

 กำรรับรู้ของประชำชนถึงสิทธิในกระบวนกำรยุติธรรมตำมรัฐธรรมนูญสองมำตรำ 
ดงักล่ำวมีมำกน้อยเพียงใด ประชำชนรู้ว่ำตนไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐำนในกระบวนกำรยุติธรรม หรือ
ไดรั้บกำรปฏิบติัต่อจำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเม่ือถูกฟ้องเป็นคดีอำญำสอดคลอ้งกบัหลกักำรท่ีก ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ อำจสรุปได้จำกกำรจดัสัมมนำระดมควำมคิดเห็น 4 ภูมิภำคและสัมมนำ
วิชำกำรประจ ำปี 2554 เร่ือง “กำรเตรียมควำมพร้อมของประเทศไทยเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนดว้ย
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 7 รอบ 5 
ธนัวำคม 2554” ระหวำ่งเดือนมีนำคมถึงกนัยำยน พ.ศ. 2554 ของสภำท่ีปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เพื่อเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อนำยกรัฐมนตรีซ่ึงได้สรุปสภำพของปัญหำ
สังคมไทยทำงดำ้นยติุธรรมวำ่ 
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“ด้านความยติุธรรม 
 1. ประชาชนยงัไม่ได้รับความยติุธรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการปฏิบัติท่ีเป็นสองมาตรฐาน ผู้
มีอิทธิพลมีต าแหน่งหน้าท่ีสูง มีเงิน เม่ือกระท าผิดกฎหมายอาจจะไม่ได้รับโทษ หรือได้รับโทษน้อย
กว่าท่ีควรจะเป็น ส่วนคนยากจน คนด้อยโอกาส อาจถกูกล่าวหาและลงโทษว่าเป็นผู้กระท าผิด ท้ังท่ี
ไม่ได้กระท าผิดจริง 
 2. การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยไม่มีความศักด์ิสิทธ์ิ กระบวนการยุติธรรมยังมี
ข้อบกพร่อง มีความยุ่งยากทางการปฏิบัติ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางส่วนทุจริตต่อหน้าท่ี ตลอดจน
นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชนบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ชอบหลีกเล่ียง
กฎหมาย 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และไม่สนใจในการศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ท าให้ประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายบัญญัติ ถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลอ่ืนท่ีรู้กฎหมาย ท้ังนีเ้พราะรัฐบาลไม่ได้เผยแพร่และให้
ความรู้เบือ้งต้นแก่ประชาชนอย่างเพียงพอในวงกว้าง 
 4. รัฐให้ความส าคัญเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมต่อประชาชนน้อยเกินไปและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง” 
 กำรสรุปดงักล่ำวยำกท่ีจะปฏิเสธไดว้ำ่ไม่เป็นควำมจริง โดยเฉพำะเร่ืองสองมำตรฐำนในขอ้ 
1 และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยท่ีขำดประสิทธิภำพในขอ้ 2  

 กำรปฏิบติัสองมำตรฐำนท่ีเห็นไดช้ดั เช่น กรณีชำวบำ้นบุกรุกเขำ้ไปท ำกินในเขตป่ำสงวน
แห่งชำติ กบักำรเขำ้ไปสร้ำงบำ้นท ำรีสอร์ทในเขตป่ำลกัษณะเดียวกนั ชำวบำ้นถูกจบักุมด ำเนิน
คดีอำญำ แต่คนรวยไม่ถูกด ำเนินกำรใด ๆ หำกถูกด ำเนินกำรก็มีกำรขอผอ่นผนั หรือหำกถูกด ำเนิน
คดีอำญำ บำงรำยไดรั้บกำรสั่งไม่ฟ้องดว้ยเหตุผลวำ่ขำดเจตนำในกำรกระท ำผดิ 

 สถำนกำรณ์ของกำรบงัคบัใช้กฎหมำย คงไม่ตอ้งพูดกนัมำก มีให้เห็นกนัดำษด่ืนตั้งแต่
ระดบัทอ้งถนน เช่น แม่คำ้วำงแผงขำยของบนฟุตบำทล ้ ำลงมำบนถนนไปจนถึงระดบัประเทศท่ีมี
กำรปิดยึดสถำนท่ีรำชกำรหรือสถำนท่ีสำธำรณะจำกกำรชุมนุมทำงกำรเมืองโดยไม่สำมำรถจดักำร
ยบัย ั้งไดซ่ึ้งสถำนกำรณ์เช่นน้ีหำกเทียบกบัประเทศท่ีเจริญซ่ึงมีกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเขม้งวด
แลว้ จะเห็นได้ว่ำแตกต่ำงกนัมำก ในประเทศเหล่ำน้ี ส่ิงใดถ้ำท ำไม่ได ้เช่น ห้ำมเรียกแท็กซ่ีนอก
สถำนท่ีท่ีจดัไวใ้ห้เรียก ถำ้เรำไปเรียกแท็กซ่ีนอกสถำนท่ีเช่นนั้นก็จะไม่มีแท็กซ่ีคนัใดจอดรับ หรือ
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ห้ำมจอดรถในท่ีห้ำมจอด ถำ้รถคนัใดไปจอด อีกไม่ก่ีนำทีก็คงมีรถต ำรวจจรำจรเขำ้มำจดักำร แต่
บำ้นเรำคงเป็นไปในทำงตรงกนัขำ้ม 

 หำกมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นวำ่คนไทยชอบกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยแบบใด แบบยุโรป หรือ
แบบอเมริกำ ท่ีผิดว่ำไปตำมผิด หรือแบบไทยท่ีทุกอยำ่งยืดหยุ่นได ้หลำยคนก็คงตอบว่ำชอบแบบ
แรกและเรียกร้องเสมอวำ่อยำกเห็นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยเป็นไปในแบบเคร่งครัดเหมือนประเทศท่ี
เจริญทั้งหลำย แต่จนแลว้จนรอดสถำนกำรณ์กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยก็ยงัไม่ดีข้ึน บำงอยำ่งกลบัเลวลง
ดว้ยซ ้ ำ 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกบัหลกันิติธรรม 

 ดงัท่ีกล่ำวไปแลว้ในบทน ำวำ่ นิติธรรม คือ ควำมเป็นธรรมภำยใตก้ฎหมำย อนัขยำยควำม
ไดว้ำ่ทุกคนตอ้งอยูภ่ำยใตก้ฎหมำยเดียวกนั ตอ้งไดรั้บกำรปฏิบติัต่อจำกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐในลกัษณะ
เดียวกนั ดงันั้นกำรไม่เลือกปฏิบติั (Double Standard) หรือกำรบงัคบัใช้กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดจึง
เกือบจะเป็นเร่ืองเดียวกบักำรยึดมัน่ในหลกันิติธรรม ประเทศใดมีกำรเลือกปฏิบติันอ้ย มีกำรบงัคบั
ใชก้ฎหมำยอยำ่งตรงไปตรงมำมำกก็ไดช่ื้อวำ่ประเทศนั้นยดึมัน่อยูใ่นหลกันิติธรรมนัน่เอง 

 

สภาพการรับรู้ของคนไทยต่อหลกันิติธรรม 

 จำกบทสรุปสภำพสังคมไทยด้ำนควำมยุติธรรมของสภำท่ีปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสถำนกำรณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัตอ้งบอกวำ่คนไทยรับรู้ถึงควำมมีอยูข่องหลกันิติธรรม
ตำมรัฐธรรมนูญน้อยมำก นอกจำกไม่รู้ว่ำมีถอ้ยค ำเช่นนั้นอยู่ในรัฐธรรมนูญแลว้ยงัไม่รู้สึกเลยว่ำ
ประเทศไทยเรำมีหลักนิติธรรมปฏิบติัให้เห็นอยู่ ต่ำงจำกควำมรู้สึกในควำมเป็นประเทศไทย 
ควำมรู้สึกต่อพระมหำกษตัริย ์หรือควำมเท่ำเทียมกนัระหวำ่งชำยกบัหญิงดงัไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ 
ซ่ึงในเร่ืองทั้งสำมดังกล่ำวคนไทยตระหนักหรือรับรู้เป็นอย่ำงดี ตรงกับถ้อยค ำท่ีก ำหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญทุกประกำร ใครจะคิดต่ำงเห็นต่ำงไปจำกน้ีไม่ไดเ้ป็นเด็ดขำด เม่ือทุกคนเห็นสอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญ บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญก็ดูมีค่ำมีรำคำ สมกบัเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ 
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 แต่ในทำงกลบักนั ในเร่ืองของควำมยุติธรรมหรือหลกันิติธรรม ชำวบำ้นกลบัมีควำมรู้สึก
ถึงควำมมีอยูน่อ้ยมำก ควำมรู้สึกของประชำชนไม่สอดคลอ้งกบัถอ้ยค ำท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
เลย ตวับทในเร่ืองน้ีจึงเป็นเพียงตวัหนงัสือท่ีถูกเขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น ไม่ไดมี้ค่ำอนัทรงไว้
ซ่ึงควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศแต่อยำ่งใด 

 

ผลกระทบของการไม่รับรู้โดยรวม 

 กำรรับรู้วำ่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีแบ่งแยกไม่ได ้ท ำใหป้ระเทศไทยมีควำมแข็งแกร่งใน
ควำมเป็นหน่ึงเดียวฉันใด กำรไม่รับรู้ถึงหลกันิติธรรมของคนในชำติเลยก็มีควำมเส่ียงต่อกำรเกิด
ควำมไม่สงบข้ึนในสังคมมำกข้ึนฉนันั้น ควำมไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศในโลกลว้นแต่เกิดจำก
ควำมรู้สึกวำ่ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมทั้งส้ิน โดยเฉพำะคนหมู่มำกท่ีรู้สึกวำ่ไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม
จำกคนกลุ่มน้อยท่ีกุมอ ำนำจ ยิ่งมีปัญหำด้ำนศำสนำเขำ้มำเก่ียวขอ้งด้วยแลว้ ปัญหำก็จะยิ่งยุ่งยำก
ซบัซอ้น ยำกต่อกำรแกไ้ขมำกข้ึน ดงักรณีท่ีเกิดข้ึนในประเทศอียปิต ์ซีเรีย หรืออิรัก  

 ส ำหรับประเทศไทย ถำ้ตดัมิติทำงศำสนำออกไป ปัญหำควำมขดัแยง้ก็คงไม่ต่ำงกนัมำกนกั 
มีฝ่ำยขำ้งมำกกบัฝ่ำยขำ้งนอ้ย ฝ่ำยขำ้งมำกไม่มีอ ำนำจท่ีแทจ้ริง ในขณะท่ีฝ่ำยขำ้งมำกรู้สึกว่ำไม่ได้
รับควำมเป็นธรรมจำกฝ่ำยขำ้งน้อย ปัญหำตอ้งเกิดเป็นธรรมดำซ่ึงตน้ตอของปัญหำ หำกจะสำวไป
ถึงรำกเหงำ้หรือจุดเร่ิมตน้ก่อนท่ีจะพฒันำมำเป็นควำมแตกแยกก็คือควำมยติุธรรมนัน่เอง ประชำชน
จุดเล็ก ๆ รู้สึกไม่เป็นธรรมก่อนโดยรู้สึกว่ำไดรั้บกำรปฏิบติัอย่ำงสองมำตรฐำน หรือกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยไม่เท่ำเทียมกนั เม่ือควำมรู้สึกเช่นนั้นไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข นำนวนัเขำ้กลำยเป็นควำมรู้สึก
ของคนหมู่มำกหรือคนส่วนใหญ่ของสังคมไป และเม่ือนั้นโอกำสท่ีจะแกไ้ขคงเป็นไปไดย้ำก ดงัท่ี
เห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั 

 

แนวทางแก้ไข 

 เม่ือปัญหำเกิดข้ึนแลว้ กำรแกปั้ญหำเฉพำะหน้ำก็ตอ้งว่ำกนัไป จะไดผ้ลมำกน้อยก็ตอ้งท ำ 
เพรำะมิฉะนั้นควำมรุนแรงถึงขั้นท ำสงครำมกลำงเมืองก็อำจจะเกิดข้ึนได ้ในเอเชียซ่ึงไม่มีมิติทำง
ศำสนำเลยก็เกิดกำรฆ่ำลำ้งเผำ่พนัธ์ุได ้เช่นกรณีท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศกมัพูชำ ยุคเขมรแดง ดงันั้น
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ประเทศไทยเรำจึงไม่ควรประมำท ส่ิงใดท่ีแกไ้ขไดก้็ตอ้งคิดแกไ้ข ซ่ึงแนวทำงท่ีจะเสนอในท่ีน้ี มิได้
น ำควำมขดัแยง้ทำงกำรเมืองมำเป็นตวัตั้ง แต่คิดเอำหลกัปรัชญำทำงพุทธมำเป็นแนวทำงโดยเห็นวำ่ 
ส่ิงใดเกิดแต่เหตุ ก็ตอ้งแกท่ี้ตน้เหตุ 

 ควำมขดัแยง้เกิดจำกควำมรู้สึกของคนว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ก็ตอ้งแก้ท่ีควำมเป็น
ธรรม คือท ำอยำ่งไรจะใหค้นส่วนใหญ่รู้สึกวำ่ตนไดรั้บควำมเป็นธรรม และเม่ือควำมรู้สึกเป็นธรรม
สำมำรถวดักนัได้ดว้ยกำรปฏิบติัท่ีเท่ำเทียมกนั กำรแก้ก็ตอ้งให้ทุกอย่ำงเท่ำเทียมกนัโดยตดัค ำว่ำ
ผลประโยชน์ออกไป ซ่ึงแนวทำงท่ีวำ่นั้นน่ำจะรวบรวมไดด้งัต่อไปน้ี คือ 

1. ขจัดแนวคิดระบบอุปถัมภ์ให้เหลอืน้อยทีสุ่ด 

 ตอ้งยอมรับว่ำสังคมไทยเป็นสังคมเจำ้ขุนมูลนำยมำตั้งแต่อดีต กำรมีเจ้ำขุนมูลนำยเป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศว่ำเรำมีประวติัศำสตร์มำช้ำนำน มีวฒันธรรม มีภำษำและเอกรำชเป็นของ
ตนเอง แต่กำรมีเจำ้ขุนมูลนำยก็ท ำให้เกิดกำรแบ่งชั้นของคนในสังคมโดยปริยำย คนชั้นหน่ึงมี
อภิสิทธ์ิเหนือคนอีกชั้นหน่ึง เม่ือควำมรู้สึกเช่นนั้นถูกน ำมำใช้กับกำรบงัคับใช้กฎหมำย ผูท่ี้มี
อภิสิทธ์ิทำงสังคมเหนือกวำ่ก็มกัจะท ำตนอยู่เหนือกฎหมำย ท ำให้กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่อำจเท่ำ
เทียมกนัได้ ในขณะท่ีสิทธิควำมเป็นพลเมืองไทยในสำยตำของรัฐธรรมนูญนั้นเท่ำเทียมกนัทุก
ประกำร ดงันั้นถำ้จะให้กำรปฏิบติักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกนัก็ตอ้งลด
ควำมเหล่ือมล ้ำของคนในสังคมลง ควำมคิดในเชิงอภิสิทธ์ิชนจึงจะไม่เกิดข้ึน กำรอุปถมัภค์  ้ำจุนพวก
ใครพวกมนัจะนอ้ยลง 

2. ขจัดคอร์รัปช่ัน 

 กำรคอร์รัปชัน่เป็นบ่อเกิดของทุกปัญหำ ส ำหรับกำรบงัคบัใช้กฎหมำย ถำ้ผูป้ฏิบติักำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยรับสินบนเสียแล้ว กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยก็ไม่มีทำงจะเท่ำเทียมกนัได ้คนมีเงิน
อำจไดรั้บกำรยกเวน้โทษ แต่คนไม่มีเงินตอ้งถูกด ำเนินคดีเสมอ คนไม่มีเงินยอ่มรู้สึกวำ่ไม่เป็นธรรม
โดยเห็นว่ำกฎหมำยใช้บงัคบัเฉพำะคนไม่มีเงินเท่ำนั้น ฉะนั้นตรำบใดท่ียงัขจดักำรคอร์รัปชัน่ให้
นอ้ยลงไม่ได ้คนก็ยงัรู้สึกอยูเ่สมอวำ่สังคมไม่ไดมี้ควำมยติุธรรม 

 

 



9 

3. ต้องยอมรับในความเสมอภาคของความเป็นพลเมืองไทย 

 คนเรำอำจไม่เท่ำกนัในแง่ของควำมมัง่มี กำรศึกษำ หรือควำมรู้ควำมสำมำรถ แต่ในควำม
เป็นพลเมืองไทยท่ีมีสิทธิในกำรเลือกตั้งแลว้ ทุกคนยอ่มเท่ำกนั ชำวนำ คนขอทำน หรือคนต่ำงดำ้ว 
ถ้ำเขำได้รับบตัรประจ ำตวัประชำชนแล้ว ย่อมมีหน่ึงเสียงเท่ำกับนำยกรัฐมนตรี รัฐบุรุษ หรือ
ศำสตรำจำรยใ์นมหำวิทยำลยั สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขำไม่ว่ำในระดับใดมีค่ำ
เท่ำกบัหน่ึง ไม่ว่ำตน้ทุนทำงสังคมจะมีมำกน้อยเพียงใด เม่ือทุกคนยอมรับในควำมคิดน้ีได ้ควำม
แตกแยกในสังคมก็จะหมดไป กำรดูถูกดูแคลนจำกคนชั้นสูงท่ีก่อให้เกิดควำมรู้สึกไม่เป็นธรรมแก่
คนชั้นล่ำงก็จะนอ้ยลง สังคมรู้สึกถึงควำมเท่ำเทียมกนัมำกข้ึน เม่ือคนรับรู้ไดถึ้งควำมเท่ำเทียม กำร
เรียกร้องเพื่อน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ก็จะนอ้ยลง สังคมก็จะอยูก่นัอยำ่งเป็นสุขมำกข้ึน 

4. ปรับปรุงแนวความคิดของตุลาการ 

 สถำบนัท่ีท ำให้ควำมยุติธรรมปรำกฏแก่ประชำชนอย่ำงเด่นชดัท่ีสุดก็คือตุลำกำร ภำยใต้
กำรแบ่งขั้ วทำงควำมคิดของสังคมในปัจจุบัน ตุลำกำรมีบทบำทส ำคัญมำกท่ีจะท ำให้คนเกิด
ควำมรู้สึกว่ำได้รับควำมเป็นธรรมหรือไม่ เพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกมองว่ำเขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ผู ้
พิพำกษำจึงตอ้งวำงตวัให้เหมำะสมดว้ยกำรเป็นกลำงอย่ำงยิ่ง กำรตดัสินคดีก็ตอ้งยึดหลกักฎหมำย
อยำ่งเคร่งครัดโดยปรำศจำกอคติ ไม่ตอ้งสนใจว่ำคู่ควำมจะเป็นใครหรือมีควำมคิดทำงกำรเมืองอยู่
ฝ่ำยใด ทุกค ำตดัสินตอ้งอธิบำยไดด้ว้ยหลกักฎหมำย มีเหตุมีผลตำมกฎหมำย มิใช่ตำมอ ำเภอใจหรือ
ตำมแรงกดดนัของสังคมหรือของผูห้น่ึงผูใ้ด 

 ปัจจุบนันบัแต่ก่อตั้งศำลปกครองและศำลรัฐธรรมนูญเป็นตน้มำ อ ำนำจตุลำกำรไดแ้ผข่ยำย
ไปสู่กำรตัดสินข้อพิพำทในเชิงกฎหมำยมหำชนมำกข้ึน บำงคดีมีสถำนะพรรคกำรเมืองหรือ
นกักำรเมืองเป็นเดิมพนั มีผลถึงกำรยบุพรรคกำรเมืองหรือตดัสิทธิทำงกำรเมืองของนกักำรเมืองคน
ใดคนหน่ึง ค ำตดัสินของศำลก็ยอ่มแน่นอนท่ีตอ้งกระทบต่อควำมรู้สึกของคนเป็นจ ำนวนมำกท่ีเป็น
ฐำนเสียงของพรรคกำรเมืองหรือนกักำรเมืองนั้น ๆ ดงันั้นตุลำกำรจึงตอ้งยึดหลกันิติธรรมและหลกั
กฎหมำยในกำรตดัสินคดีอยำ่งยิ่งยวด เพื่ออธิบำยต่อสังคมไดว้่ำทุกอยำ่งเป็นไปตำมหลกักฎหมำย 
หำกตอ้งมีกำรตีควำมในกรณีท่ีกฎหมำยไม่ไดบ้ญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้ ก็ตอ้งตีควำมตำมหลกักฎหมำย
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ซ่ึงมีบญัญติัเป็นหลกัทัว่ไปไวใ้นประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ 41 ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดขอ้
ครหำไดว้ำ่ผูพ้ิพำกษำตีควำมตำมอ ำเภอใจเขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง 

5. ยดึหลกัทางสายกลางหรืออุเบกขาของปรัชญาพุทธ  

 ศำสนำพุทธสอนให้คนเดินสำยกลำงและรู้จกัวำงเฉยหรือปล่อยวำงดว้ยหลกัอุเบกขำ ทำง
สำยกลำงของพระพุทธศำลนำกบัควำมเป็นกลำงของผูพ้ิพำกษำก็คือแนวควำมคิดเดียวกนั ถ้ำผู ้
พิพำกษำปฏิบติัธรรมในขอ้น้ีอยู่เป็นนิตย ์กำรตดัสินคดีของผูพ้ิพำกษำผูน้ั้นจะเป็นไปด้วยควำม
บริสุทธ์ิยติุธรรม 

 ส่วนกำรวำงเฉยหรืออุเบกขำก็น ำมำใช้เม่ือตอ้งตดัสินในคดีท่ีตนรู้สึกว่ำฝ่ำยท่ีตอ้งแพค้ดี
เป็นพวกท่ีตนมีควำมรู้สึกเห็นดีเห็นงำมดว้ย ในยุคแบ่งขำ้งก็คือพวกท่ีอยูฝ่่ำยเดียวกบัตนนัน่เอง ใน
กรณีเช่นน้ีจึงตอ้งเจริญธรรมในขอ้อุเบกขำให้มำก คือตอ้งคิดว่ำทุกอย่ำงเกิดแต่เหตุ เพรำะเขำได้
สร้ำงกรรมไวเ้ช่นนั้น จึงไดถู้กด ำเนินคดีใหเ้รำตอ้งตดัสินกรรมของเขำเช่นน้ี กำรกระท ำของเขำเป็น
ควำมผดิเช่นไรก็ตอ้งรับโทษไปเช่นนั้น ทุกอยำ่งตอ้งเป็นไปตำมกรรม หำกเป็นเช่นน้ีได ้เสียงครหำ
วำ่ผูพ้ิพำกษำเขำ้ขำ้งฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงก็จะไม่เกิดข้ึน สังคมก็จะรับรู้ไดถึ้งควำมเป็นธรรมหรือกล่ำวอีก
นยัหน่ึง รู้สึกไดถึ้งหลกันิติธรรมท่ีเขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญนัน่เอง 

 

บทสรุป 

 กำรจะให้คนส่วนใหญ่เกิดควำมรู้สึกร่วมกนัต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงเหมือนกนัทั้งประเทศไม่ใช่
เร่ืองง่ำย ๆ จะอำศยัเพียงแต่กำรเขียนสั่งไว ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง เช่น เขียนไวใ้นรัฐธรรมนูญ มำตรำ 3 
วรรคสอง วำ่ ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของรัฐปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยยึดหลกันิติธรรม เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐก็ปฏิบติัหนำ้ท่ี
ไปเช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได ้กำรจะรับรู้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนกลำยเป็นควำมรู้สึกร่วมกนัของคนทั้งชำติ
นั้นต้องอำศยัเวลำและองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลำยอย่ำง เช่น กรณีกำรรับรู้ว่ำประเทศไทยเป็น
                                                                                       
1                มำตรำ 4 กฎหมำยนั้น ตอ้งใชใ้นบรรดำกรณีซ่ึงตอ้งดว้ยบทบญัญติัใด ๆ แห่งกฎหมำยตำมตวัอกัษร หรือ
ตำมควำมมุ่งหมำยของบทบญัญติันั้น ๆ 
 เม่ือไม่มีบทกฎหมำยท่ีจะยกมำปรับคดีได ้ใหว้นิิจฉยัคดีนั้นตำมจำรีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ถำ้ไม่มีจำรีต
ประเพณีเช่นวำ่นั้น ใหว้นิิจฉยัคดีอำศยัเทียบบทกฎหมำยท่ีใกลเ้คียงอยำ่งยิง่ และถำ้บทกฎหมำยเช่นนั้นก็ไม่มีดว้ย 
ใหว้นิิจฉยัตำมหลกักฎหมำยทัว่ไป 
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ประเทศท่ีแบ่งแยกมิได ้หรือควำมรู้สึกวำ่พระมหำกษตัริยเ์ป็นท่ีเคำรพสักกำระของประชำชน ก็ตอ้ง
สั่งสมแนวควำมคิดร่วมกนัของคนในชำติมำเป็นเวลำชำ้นำน 

 ส ำหรับหลกันิติธรรมก็มีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของไทยมำช้ำนำนเช่นกนั ในแง่ของ
ระยะเวลำท่ีถูกก ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร จึงไม่ต่ำงไปจำกหลกัในเร่ืองควำมเป็นหน่ึงเดียวของ
ประเทศไทย แต่เหตุใดควำมรู้สึกร่วมกันของคนในชำติต่อหลักนิติธรรมจึงไม่แน่นแฟ้นถำวร
เหมือนอยำ่งหลกัในเร่ืองควำมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของประเทศหรือควำมเป็นท่ีเคำรพสักกำระของ
สถำบนักษตัริยเ์สียเลย บทควำมน้ีอำจไม่ไดต้อบปัญหำโดยตรงวำ่เพรำะเหตุใดหลกันิติธรรมจึงยงั
ไม่ไดก่้อตวัแน่นหนำเหมือนอย่ำงหลกัท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ แต่อยำ่งน้อยก็พอท ำให้มองเห็นไดว้่ำ
อะไรเป็นตวัถ่วงไม่ใหห้ลกันิติธรรมกำ้วเดินไปขำ้งหนำ้บำ้ง ทั้งเป็นกำรจุดชนวนให้เกิดควำมคิดวำ่
หลกันิติธรรมนั้นเป็นหลกัท่ีควรไดรั้บควำมสนใจหรือไดรั้บกำรพฒันำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะควำม
ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยเรำปัจจุบนั คงปฏิเสธไม่ไดว้่ำส่วนหน่ึงก็เกิดจำกควำมบกพร่องใน
หลกันิติธรรม 


