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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓ วรรคสอง ไดบัญญัติให “การปฏิบัติหนาที่

ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
และหนวยงานของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” อันถือเปน
ครั้งแรกที่ไดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม” ไวอยางชัดเจน
ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสำคัญ
เพือ่วางกรอบในการปฏิบตัหินาทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้
องคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐน้ันจะตองเปนไปตาม 
“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” การปฏิบัติหนาที่ทั้งหลาย
จะตองอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้และใน
การบังคับใชกฎหมายจะตองเปนไปโดยถูกตองและเที่ยงธรรม 
สามารถอธิบายและใหเหตุผลได โดยจะใชอำนาจรัฐในลักษณะที่
ปราศจากบทบัญญัติแหงกฎหมายรองรับไมได

 อยางไรก็ดีหากเมื่อพิจารณาศึกษาจากเอกสารในชั้น
การประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแมจะมีการอภิปราย
ถกแถลงระหวางความหมายของคำวา “หลกันิตธิรรม (The Rule of 
Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” อยูบางพอสมควรก็ตาม 
แตไมปรากฏวามีการอภิปรายในทางเน้ือหาสาระถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของหลกัการทัง้สองประการ คงมเีพยีงการอภปิรายวา
หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นมีความหมายกวางหรือแคบกวากัน
อยางไรเทานัน้และหากพจิารณาศกึษาเอกสารเจตนารมณรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการ
วสิามญับนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม 
สภารางรัฐธรรมนูญ ก็ไมปรากฏการอธิบายถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของหลักการทั้งสองเชนเดียวกัน คงมีเพียงการ
อธบิายวา “หลกันิตธิรรม (The Rule of Law)” มทีีม่าจากหลกักฎหมาย
ของกลุมประเทศกฎหมายตามจารีตประเพณี (Common Law) 
สวน “หลักนิติรัฐ (Legal State)” มีที่มาจากหลักกฎหมายของ
กลุมประเทศกฎหมายลายลักษณอักษรหรือประมวลกฎหมาย 

อยางไรก็ดีหากเม่ือพิจารณาศึกษาจากเอกสารในช้ัน

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคม 
 ประเทศไทย”
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

(Civil Law) พรอมทั้งอธิบายวา “หลักนิติรัฐ (Legal State)” มีความหมายกวางครอบคลุมมากกวา 
“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” โดยหลักการทั้งสองนี้มีความคลายคลึงกันอยู ๒ ประการ คือ
         ประการที่ ๑ ถาไมมีกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ฝายปกครองไมมีอำนาจกระทำ
การใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถาดำเนินการไปแลวอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ประการที่ ๒ หลักที่วาเมื่อกฎหมายกำหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองก็ใชกฎหมายไปตาม
ขอบเขตนั้น จะใชอำนาจเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไวไมได

จากผลการใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันดังกลาวคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๔ เห็นชอบใหตั้ง “คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ” (คอ.นธ.) 
ขึ้นมาเพ่ือดำเนินการศึกษาประเด็นปญหาเก่ียวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายท่ีไมสอดคลอง
กับหลักนิติธรรม รับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เก่ียวของ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชน
และภาคสวนตาง ๆ  และสรางความตระหนกัใหกบัสงัคมเก่ียวกับหลกันติธิรรม รวมทัง้เสนอแนะแนวทาง 
มาตรการ และกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาตอคณะรัฐมนตรี เพื่อสงเสริมใหมีการ
ใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล กับทั้งเพ่ือ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศอันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข ทั้งน้ี 
ตามระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป  

ดังนั้น เพื่อใหมีความรูความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับในเร่ืองของ “หลักนิติธรรม (The Rule 
of Law)” และ “หลักนิติรัฐ (Legal State)” ซึ่งถือวาเปนหลักการพื้นฐานที่สำคัญอันจะขาดมิได
สำหรับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดำเนินการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อนัจะเปนประโยชนในประเดน็เรือ่ง “หลกันติธิรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย” จากผูทรงคุณวฒุิ
ที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณทางดานกฎหมายอันประกอบดวยศาสตราจารย 
ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา และประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริม
หลกันติธิรรมแหงชาต ิและ ดร. พรสนัต  เลีย้งบญุเลศิชัย อาจารยพเิศษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ทัง้นี ้
เพ่ือใหทราบถงึทีม่า แนวคดิ และพฒันาการของ “หลกันิตธิรรม” หรอื “The Rule of Law” ความเหมอืน
และความแตกตางกันระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” โดยเฉพาะในการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบนัไดมกีาร
ดำเนินการที่สอดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด และจะมีขอสงัเกตเพ่ือเปนแนวทางหรือมาตรการใด
ทีจ่ะเสนอแนะตอองคกรหรือหนวยงานดังกลาวในการปฏิบตัหินาทีใ่หเปนไปตามหลักนติิธรรม ตลอดจน
จะมีกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการใชบังคับกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม
อยางไร ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถตดิตามและศกึษารายละเอยีดในเรือ่งดงักลาวไดในจลุนติฉิบบันี ้ .
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จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงท่ีมา แนวคิด 
และพัฒนาการของ “หลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law”

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : คำวา “หลักนิติธรรม 
หรอื The Rule of Law” สำหรบันกัศกึษากฎหมายหรอืนกักฎหมาย
ในสมัยปจจุบันนี้อาจจะไดทราบถึงที่มา แนวคิด และพัฒนาการ
ของหลักนิติธรรม หรือ The Rule of Law พอสมควรหรืออาจจะ
ไดยินกันคุนหู แตสำหรับนักกฎหมายหรืออาจารยกฎหมายในสมัย
กอน ๆ ที่ยังไมมีตำราหรือคำแปลที่ชัดเจนมักจะใหความหมายวา
หมายถึง  “หลักแหงกฎหมาย”  หรือ  “หลักการปกครอง
ดวยกฎหมาย” จนกระทั่งไดมีการบัญญัติคำวา “หลักนิติธรรม” 
ไวอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏบิตัหินาทีข่องรฐัสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงาน
ของรัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ซึ่งทราบวาในชั้นการประชุม
ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น ไดมีการอภิปรายกัน
อยางกวางขวางในประเด็นวาจะใชถอยคำใดจึงจะมีความเหมาะสม
ระหวางคำวา “นิติรัฐ” กับคำวา “นิติธรรม” ซึ่งในที่สุดก็ไดมีมติให
ใชคำวา “หลักนิติธรรม” 

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บานรวมฤดี 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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๑สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต และสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาเอก
ทางกฎหมายเอกชน (เกยีรตนิยิม) จากมหาวทิยาลยัปารสี, นติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั
รามคำแหง และมหาวทิยาลยัศรปีทมุ, ปรญิญาบตัร (กติตมิศกัดิ)์ จากวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร, ศาสตราจารยพเิศษทางนติศิาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอดีตประธานรัฐสภา ปจจุบันดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.).

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษ  มงคลนาวิน๑
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การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ไดบัญญัติ
ใหการปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของ
รัฐตองเปนไปตามหลักนิติธรรม จึงมีความจำเปนที่จะตองสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
หลักนิติธรรมใหแกประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคกรตามรฐัธรรมนญู และหนวยงานของรฐัทกุหนวยงาน ไดมคีวามรูและความเขาใจวาหลกันิตธิรรม
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในสากลหรือนานาอารยะประเทศน้ัน มีหลักการหรือสาระสำคัญอยางไร ทั้งนี้ 
เพือ่ปองกนัมใิห “หลกันติธิรรม” กลายเปนเพยีงถอยคำหรอืขอความคดิทีจ่บัตองมไิดหรอืถกูลดคณุคา
จากหลักการพื้นฐานในรัฐเสรีประชาธิปไตย ใหกลายเปนเพียงถอยคำที่ใชกลาวอางเพื่อสรางความ
ชอบธรรมของบุคคลบางฝายหรือคณะเทานั้น 

The Rule of Law หรือที่นักกฎหมายไทยเรียกวา “หลักนิติธรรม” เปนแนวคิดที่มีรากฐาน
มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) เปนหลักที่จำกัดการใชอำนาจ
ของผูปกครองไมใหเกินขอบเขตและมีการปกครองภายใตกฎหมาย โดยนักนิติศาสตรชาวอังกฤษชื่อ 
A.V. Dicey๒ เปนผูนำคำนีม้าใชในระบบกฎหมายองักฤษ และไดอธบิายความหมายในแงมมุซึง่สอดคลอง
กับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนวา ความเปนสูงสุดของ
กฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ นั่นคือ “หลักนิติธรรม” 
  จากการศึกษาตำรากฎหมายของนักวิชาการตาง ๆ แลว อาจกลาวไดวาหลักนิติธรรม หรือ 
The Rule of Law นั้น อยางนอยจะตองมีสาระสำคัญหรือมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องดังตอไปนี้

(๑)  การยึดหลักความเปนอิสระของตุลาการ
(๒) ประชาชนอยูภายใตกฎหมายเดยีวกันอยางเสมอภาค และไดรบัการคุมครองจากกฎหมาย

อยางทัดเทียมกัน

 ๒Albert Van Dicey ศาสตราจารยดานกฎหมายอังกฤษ และนักวิชาการดานรัฐธรรมนูญแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
ผูเขียนหนังสือ An Introduction to the study of the Law of the Constitution (๑๘๘๕) ซึ่งไดถูกนำมาใชเปนสวนหนึ่งของ
รฐัธรรมนญูของสหราชอาณาจกัรซึง่เปนรฐัธรรมนญูทีไ่มเปนลายลกัษณอกัษร (uncodifi ed British constitution) Albert Van Dicey 
เปนผูอธิบายถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ใหผูคนไดรูจักแพรหลายในขณะนั้น (http://www.wikipedia.org). 
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(๓) มีเจตนารมณในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๔) การปกครองโดยยึดกฎหมายเปนใหญ และปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะที่เปนนิติรัฐ ทั้งนี้

กฎหมายนั้นจะตองเปนกฎหมายที่ยุติธรรม
(๕)  ศาลเปนสถาบันที่พึ่งสุดทายของประชาชน
(๖) ฝายบริหารตองบริหารภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และตองเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย
(๗)  สงเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางบริสุทธ์ิและยุติธรรม ปราศจากการ

แทรกแซงของฝายบริหารหรือกลุมอิทธิพลเพื่อใหไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่แทจริงของประชาชน
(๘)  สงเสริมและสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
(๙)  สงเสริมและคุมครองหลักแหงการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 (๑๐) สงเสริมและพัฒนากฎหมายเพื่อสรางความสงบสุขใหแกประชาชนและสังคมสวนรวม
 (๑๑) ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย

 เมื่อพิจารณาถึงสาระสำคัญของหลักนิติธรรมดังกลาวและกลับมาพิจารณาบทบัญญัติ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ก็จะพจิารณาเหน็ไดวามสีาระสำคญัทีส่อดคลอง
กับหลักนิติธรรมดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงนอกจากมาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนแลว 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดใหการรับรองหลักนิติธรรมไวโดยที่บางทานอาจจะไมทราบวาเปนการ
รับรองเรื่องหลักนิติธรรม กลาวคือบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
ซึง่ไดมกีารบญัญตัเิกีย่วกบัเรือ่งความเสมอภาค สทิธแิละเสรภีาพสวนบคุคล สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 
สิทธิในทรัพยสิน สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ
จากรัฐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิชุมชน 
และสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตลอดจนไดบัญญัติใหบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดี
ในศาลได และยังไดมีการกำหนดเงื่อนไขการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไวดวย ซึ่งบทบัญญัติในหมวดนี้ลวนแตเปนไปตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติดังกลาว
มีเจตนารมณหรอืมุงสงเสรมิและคุมครองศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย รวมทัง้การคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน ซึ่งเปนหลักการหรือสาระสำคัญของหลักนิติธรรมดวยเชนกัน ดังนั้น ถารัฐ
มีการดำเนินการที่ เปนการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 ถารฐัมกีารดำเนนิการทีเ่ปนการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย สิทธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือ 
การบังคับใชกฎหมายลวนแลวแตถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมาย
ดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมทั้งสิ้น

ถา
ของปร ช
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ที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว ไมวาจะโดยการตรากฎหมาย หรือการบังคับใชกฎหมายลวนแลวแต
ถือวาการตรากฎหมายหรือการบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมไดเปนไปตามหลักนิติธรรมท้ังส้ิน 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา “หลักนิติรัฐ” และ “หลักนิติธรรม” มีความเหมือน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : จากแนวคิดในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ที่ยอมรับวาประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตย และใหความสำคัญตอการคุมครองสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชน โดยไดนำหลักการดังกลาวไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุด 
ซึ่งประเด็นพิจารณาที่สำคัญคือการที่จะทำใหแนวคิดในเรื่องดังกลาวเปนจริงไดนั้นจำเปนที่จะตอง
อาศยัแนวคดิหรอืหลกัการตาง ๆ  มาเปนเครือ่งมอืในการผลกัดนั ซึง่ “หลกัการปกครองภายใตกฎหมาย” 
หรือ “หลักนิติรัฐ” (Rechtstaat/legal state) เปนแนวคิดที่มีความสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนจริงตามเจตนารมณ

หลกันติริฐัไดมกีารรเิริม่และพฒันาขึน้ในกลุมประเทศซวิลิลอว (Civil Law) หรอืในภาคพืน้ยโุรป
เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยนักกฎหมายชาวเยอรมัน ซึ่งมีแนวความคิดวารัฐที่มีคุณสมบัติ
เปน “นิติรัฐ” คือรัฐที่ยอมลดตนเองลงมาอยูภายใตระบบกฎหมาย ในนิติรัฐอำนาจมหาชนทั้งหลาย
จะมีและใชไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายกำหนดใหอำนาจไว ในขณะที่ปจเจกชนก็มีชองทางในการฟองคดี
ตอองคกรตุลาการเพื่อตรวจสอบควบคุม หลักนิติรัฐตามแนวคิดของยุโรปเปนการเรียกรองให
องคกรผูใชอำนาจมหาชนทั้งหลายจะใชอำนาจไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายกำหนด หรือที่เรียกวา 
“ไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ” และเมื่อใชอำนาจก็ตองใชโดยไมขัดตอกฎหมาย เปนการแปรสภาพจาก 
“อำนาจดั้งเดิมที่ไมมีขอจำกัด” (Puissance) ใหกลายเปน “อำนาจตามกฎหมาย” (Competences) 
ทั้งนี้ องคประกอบที่เปนสาระสำคัญของหลักนิติรัฐ ประกอบดวย

๑. หลักการแบงแยกอำนาจ ตามแนวคิดของรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) จะตอง
จดัใหมกีารแยกใชอำนาจอธปิไตย เพือ่ใหเกดิหลกัประกนัในเรือ่งสทิธิเสรภีาพของประชาชน ไมใหองคกร
สถาบนัการเมอืง รฐัสภา รฐับาล ฝายปกครองหรอืศาลมอีำนาจบบีบังคบัประชาชนไดโดยพลการ จงึตอง
จดัใหมรีะบบการถวงดลุอำนาจ (check and balance) เพราะเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไปวา “บคุคลใดกต็าม
ที่มีอำนาจอยูในมือก็มักจะใชอำนาจเกินเลยอยูเสมอ เพื่อมิใหมีการใชอำนาจเกินขอบเขต จึงจำตองใช
อำนาจหยุดยั้งอำนาจตามวิถีทางแหงกำลัง” จากหลักนิติรัฐ การกระทำของรัฐตองชอบดวยกฎหมาย 
เพราะฉะนัน้จงึจำเปนตองมอีงคกรทีค่อยควบคุมความชอบดวยกฎหมายหรือมรีะบบการถวงดลุอำนาจ
เพื่อใหองคกรตาง ๆ นั้นอยูภายใตหลักนิติรัฐ 

๒. หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รัฐตองไมกระทำการใดที่จะเปนการกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ถารัฐตองกระทำการใดที่จะเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 
ประชาชนจะตองกระทำโดยผานกระบวนการของรัฐสภาที่เปนผูแทนของประชาชน เทานั้น ดังนั้น 
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เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนจริง จึงตองมีหลักการที่เปนหลักประกัน เชน 
หลักการแบงแยกอำนาจดังกลาวขางตน หลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดก็แตโดยอำนาจ
ตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย หลกัการจำกดัสทิธแิละเสรภีาพจะตองมผีลเปนการทัว่ไปและไมมุงหมาย
ใหใชกับกรณีใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง หลักการใหระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอำนาจในการตรากฎหมายซึ่งจำกัดสิทธิและเสรีภาพ หลักการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพตองไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งหลักประกันในการใชสิทธิ
ทางศาลของประชาชน

๓. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการ หลักการขอนี้เปนความผูกพันตอกฎหมาย
ของฝายตุลาการที่ตองใชกฎหมายใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียม ตองไมพิจารณาพิพากษาคดี
ใหแตกตางจากบทบัญญัติแหงกฎหมายคือตองใชกฎหมายใหเปนไปตามองคประกอบและผลของ
กฎหมายในเรือ่งนัน้ ตองใชกฎหมายอยางเทาเทยีมกัน และตองใชดุลพนิจิโดยปราศจากขอบกพรองใด ๆ  
โดยฝายตลุาการตองใชกฎหมายทีอ่งคกรนติบิญัญตัหิรอืรฐัสภาซึง่เปนผูแทนของประชาชนเปนผูตราขึน้ 
และโดยเฉพาะบทบัญญัติแหงกฎหมายที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทำไดแตเฉพาะเงื่อนไข
ตามรัฐธรรมนูญ

๔. หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครอง หรือ หลักการกระทำ
ของฝายปกครองตองชอบดวยกฎหมาย เปนหลกัการทีท่ำใหองคกรเจาหนาทีฝ่ายปกครองตองผกูพนัตน
ตอกฎเกณฑทีฝ่ายนติิบัญญติัและกฎเกณฑทีต่นเองตราขึน้ หลกัความชอบดวยกฎหมายของการกระทำ
ของฝายปกครองจะมีผลในทางปฏิบัติก็แตโดยการที่ระบบกฎหมายกำหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
การกระทำดังกลาวได และหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทำของฝายปกครองดังกลาว 
ประกอบดวยหลักการยอย ๒ ประการ คือ “หลักการกระทำทางปกครองตองไมขัดตอกฎหมาย” และ 
“หลักไมมีกฎหมาย ไมมีอำนาจ”

๕. หลกัความเปนอสิระของพพิากษา การทีจ่ะคุมครองสทิธิและเสรภีาพในความจรงิไดจะตอง
จัดใหมีองคกรชี้ขาดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่มีความอิสระในการตัดสินขอพิพาทของผูพิพากษา
อยางเตม็ที ่มคีวามเปนอสิระจากฝายบรหิาร และฝายนติบิญัญตั ิซ่ึงไดแกศาลยตุธิรรมหรอืศาลปกครอง 
หรือศาลพิเศษอื่น 

 ๖. หลกัไมมกีฎหมาย ไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ หลกัการขอนีเ้ปนหลกัประกนัในกฎหมายอาญา 
และยงัใชกบักรณโีทษปรบัทางปกครอง โทษทางวนิยัและขอบงัคบัขององคกรวชิาชพีดวย การกำหนดโทษ
จะตองกระทำโดยกฎหมายลายลักษณอักษรที่ผานกระบวนการของรัฐสภาเทานั้น ไมอาจจะกระทำ
โดยกฎหมายจารตีประเพณไีด และตองมคีวามชดัเจนแนนอน ประชาชนจะไดทราบวาพฤตกิรรมเชนใด
ทีก่ฎหมายบญัญตัเิปนความผดิ และควรจะปฏบิตัอิยางไร และหามมใิหออกกฎหมายยอนหลงัไปลงโทษ
หรือเพิ่มโทษ ยกเวนจะเปนคุณแกผูกระทำความผิดเทานั้น
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๗. หลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รากฐานแนวคิดของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 
ที่รัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคมเปนกรอบวิถีชีวิตทางการเมือง จัดตั้งองคกรทางการเมือง แบงแยก
การใชอำนาจอธปิไตย และถวงดลุอำนาจระหวางองคกร จำกดัอำนาจรฐั และมกีารคุมครองสทิธิเสรภีาพ
ของประชาชน ดังน้ัน จึงทำใหรัฐธรรมนูญอยูในฐานะสูงสุด กฎหมายใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได 

หากจะพจิารณาระหวาง “หลกันติริฐั” กบั “หลกันติธิรรม” วามคีวามเหมอืนและความแตกตางกนั
ในหลักการและสาระสำคัญอยางไรบางน้ัน เม่ือพิจารณาจากเอกสารในช้ันการประชุมของคณะกรรมาธิการ
ยกรางรฐัธรรมนญูแมจะมกีารอภปิรายถงึคำวา “นติริฐั” และ “นติธิรรม” แตไมปรากฏวามกีารอภปิราย
ในทางเนื้อหาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสองแตอยางใด คงมีแตการอภิปรายวาหลักการของ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมน้ันมีความหมายกวางหรือแคบกวากันอยางไร และหากพิจารณาศึกษาเอกสาร
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได
บนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชมุ สภารางรฐัธรรมนญูแลว กไ็มไดอธบิายถงึ
ความแตกตางของหลักทั้งสองเชนเดียวกัน คงมเีพียงการอธิบายวา “หลักนิติธรรม” กับ “หลักนิติรัฐ” 
มีความคลายคลึงกัน ๒ ประการ คือ๓

ประการที ่๑ ถาไมมกีฎหมาย เจาหนาทีข่องรฐัหรอืเจาหนาทีฝ่ายปกครองไมมอีำนาจกระทำการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถาดำเนินการไปแลวอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ประการที ่๒ หลกัที่วาเมือ่กฎหมายกำหนดขอบเขตไวเชนใด ฝายปกครองกใ็ชกฎหมายไปตาม
ขอบเขตนั้น จะใชอำนาจเกินกวาที่กฎหมายบัญญัติไวไมได

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงที่มา แนวคิด และพัฒนาการระหวาง “หลักนิติธรรม” กับ 
“หลักนิติรัฐ” แลว อาจจะสรุปความแตกตางของระหวางหลักการทั้งสองไดดังนี้

๑. พิจารณาจากตนกำเนิด ขอความคิดเรื่อง “นิติรัฐ” มีวิธีการศึกษาตั้งตนเริ่มจากรัฐ 
และสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับกฎหมายนั่นเอง ในขณะที่ขอความคิดเรื่อง “นิติธรรม” นั้น
มีตนกำเนิดจากความหวั่นเกรงการใชอำนาจโดยมิชอบของรัฐ หลักนิติธรรมจึงมุงหมายไปที่
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน ดังนั้น อาจกลาวไดวา หลักนิติรัฐเปนมุมมองจากรัฐ 
แตหลักนิติธรรมเปนมุมมองจากปจเจกชน  

 ๒. พิจารณาทางเนื้อหาสาระ หลักนิติรัฐเปนกรณีที่รัฐยอมตกลงมาอยูภายใตกฎหมาย 
เปนเรื่องของโครงสรางลำดับชั้นทางกฎหมาย เปนเรื่องของหลักความชอบดวยกฎหมายที่สถาปนา
ใหกฎหมายเปนทั้งที่มาและขอจำกัดของอำนาจมหาชน เปนเรื่องการแบงแยกอำนาจอยางสมดุล 
และเปนเรื่องบทบาทขององคกรตุลาการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญและความชอบ
ดวยกฎหมาย ในขณะที่หลักนิติธรรมนั้น ถูกสรางขึ้นมาตามแนวคิดเสรีนิยม เพื่อคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการใชอำนาจตามอำเภอใจของรัฐ ดังนั้น อาจกลาวไดวา 
หลกันติริฐัของภาคพืน้ยโุรป เนนทีร่ปูแบบ / โครงสราง และวธิกีารในการไปใหถงึเปาประสงค ในขณะที่
หลักนิติธรรมของแองโกลแซกซอนเนนที่เนื้อหา และกระบวนการ

  ๓โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ, 
“เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, ๒๕๕๐, หนา ๓. 
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๓. พิจารณาจากสกุลกฎหมาย หลักนิติรัฐกำเนิดและพัฒนาในสกุลกฎหมาย Romano 
-Germanic ซึ่งยอมรับการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ยอมรับความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ในขณะที่หลักนิติธรรมกำเนิดในสกุลกฎหมาย
แองโกลแซกซอน ซึง่ไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ไมมกีารแบงแยกศาลยตุธิรรม
และศาลปกครอง และยอมรับความมีอำนาจสูงสุดของรัฐสภา (Suprematie du Parlement)

ทีก่ลาวมาในเบือ้งตนนัน้เปนเรือ่งในทางวชิาการ ซ่ึงในปจจุบนัอาจารยหรอืนักวชิาการทางดาน
กฎหมายก็ยังมีความเขาใจหรือความคิดเห็นที่ไมตรงกัน อยางไรก็ตาม หลักการทั้งสองน้ันตางก็มี
ความคลายกันที่ตองการผดุงความยุติธรรมหรือตองการใหการปกครองประเทศมีความสงบเรียบรอย 
เพราะในยุคสมัยที่ประเทศตาง ๆ ปกครองโดยระบอบเผด็จการ หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
จะไมมีองคกรของประชาชนเพ่ือมาทำหนาที่ในการตรากฎหมาย ดังนั้นการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับ
กบัประชาชนกจ็ะกระทำโดยผูใชอำนาจปกครองประเทศในขณะนัน้แตเพยีงผูเดยีว เชน ในกรณกีารปฏวิตัิ
หรือรัฐประหารก็จะมีการลมลางสถาบันนิติบัญญัติทั้งหมด แลวกอตั้งองคกรขึ้นมาเพื่อทำหนาที่แทน
ซึ่งอาจเรียกวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสภาปฏิรูป ชวงเวลานั้นถือวาเปนการปกครองประเทศโดย
ไมเปนไปตามหลักนติิรฐัหรอืนติิธรรม ถงึแมในขณะน้ันการปกครองประเทศโดยมกีารบงัคบัใชกฎหมาย
ก็ตาม เพราะถึงแมจะมีการปกครองประเทศโดยใชกฎหมายแตเปนกฎหมายที่ไมไดออกโดยผาน
ความเห็นชอบขององคกรที่มาจากประชาชน กลาวคือ หลักนิติรัฐและนิติธรรมจะเกิดขึ้นอยางแทจริง
ไดเฉพาะแตในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เปนของประชาชนเทานั้น 

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบันมกีารดำเนนิการ
ที่สอดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ 

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : แมรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั มาตรา ๓ วรรคสอง จะไดบญัญตัิ
ใหการปฏิบัติหนาทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรฐั
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรมก็ตาม ประเด็นที่ควรพิจารณาเปนลำดับแรกคือองคกรตาง ๆ ที่กลาวมา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมมากนอยแคไหนเพียงใด และการที่จะพิจารณาวาองคกร
ดังกลาวมีการดำเนินการที่สอดคลองกับหลักนิติธรรม หรือไม เพียงใด นั้น ใหพิจารณาดูวาการ
ปฏิบัติหนาที่ขององคกรดังกลาวขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในหมวดตาง ๆ หรือไม ถา
มีการปฏิบตัหินาทีไ่มเปนไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพ
ของประชาชนแลว ตองถือวาการปฏิบัติหนาที่ น้ันไมสอดคลองหรือขัดกับหลักนิติธรรม ทั้งนี้ 
เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น หากพิจารณาในภาพรวมโดยเฉพาะในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
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ของปวงชนชาวไทย มคีวามเหน็วาไดมกีารบญัญตัริบัรองหลกันิตธิรรมไวตามหลกัสากลหรอืในลกัษณะ
เชนเดียวกันกับนานาอารยประเทศ

ประเด็นสำคัญเราตองไมลืมวา ประเทศที่จะดำเนินการตามหลักนิติธรรม โดยเฉพาะตาม
หลักนิติธรรมสากลไดจะตองเปนประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประเทศท่ีไมมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะอางวาเปนประเทศท่ีใชหลักนิติธรรมนาจะยาก สำหรับประเทศท่ี
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยไมวาจะเปนระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบใด กลาวคือ แบบระบบรัฐสภา 
(Parliamentary system) แบบระบบประธานาธิบดี (Presidential system) หรือแบบระบบ
กึ่งประธานาธิบดี หรือระบบกึ่งรัฐสภา (semi - Presidential or semi - Parliamentary system) 
ทั้งนี้ โดยพื้นฐานจะตองยอมรับระบอบประชาธิปไตยเสียกอน ถาไมอยางนั้นหลักนิติธรรมตาม
แบบสากลคงจะเกิดขึ้นไมได 

หากเรายอมรับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว จะตองเขาใจความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตยดวยวา ระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพื่อประชาชน หรือการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน 
พระมหากษัตริยทรงใชอำนาจนี้โดยผานทางรัฐสภาซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีซึ่งเปน
องคกรฝายบรหิาร และตุลาการซึง่เปนองคกรวนิจิฉยัชีข้าดคดเีทานัน้ หมายความวาระบอบประชาธปิไตย
ที่แทจริงนั้น ถาหากจะเปรียบเทียบกับถนน เราจะมีชองจราจรสำหรับรถแลนไวเพียง ๓ ชองทาง
หรือเลนเทานั้น คือ องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ นอกจากนั้นหากจะเกิดองคกรอะไรตาง ๆ 
ขึ้นมาใหมจะตองเกาะเกี่ยวหรือพึ่งพิงอยูกับชองจราจร ๓ เลนนี้เทานั้น 

เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผานมาหรือแมกระทั่งในปจจุบัน การที่ฝายตุลาการไดออกมาดำเนินการ
ทีเ่ก่ียวของกบัการเมอืง หรอืทีเ่รยีกวา “ตลุาการภวิฒัน” จงึไมนาจะเปนการดำเนินการทีส่อดคลองกบั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศไทย หรือเปนการ
ดำเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรมที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เพราะ
ถาเปรียบเทียบกับรถยนตที่แลนอยูบนถนนก็เทากับวาตุลาการออกมาแลนนอกเลนของตนเอง 
ซึ่งเราลองหลับตานึกภาพดูวา ถาตุลาการออกมาแลนในเลนของฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติอะไร

p3-14.indd   10 1/26/2012   7:35:58 PM

creo




ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จะเกิดขึ้น แตถาเปนกรณีฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติน้ัน ในบางครั้งก็สามารถที่จะขามเลน
หรือครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรทั้งสองดังกลาวตางมีที่มาซึ่งมีความยึดโยงจาก
ประชาชนเชนเดยีวกนั แตฝายตลุาการไมไดมทีีม่าซึง่มคีวามยดึโยงจากประชาชนแตอยางใด เพราะฉะนัน้
ฝายตุลาการจะตองแลนในเลนของตนเองอยางเครงครัด ถาฝายตุลาการออกมาแลนนอกเลน 
ไมเครงครัดตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรมแลว องคกรอื่น ๆ ของประเทศคงไมมีทางที่จะเคารพใน
หลกันติธิรรมได ประเดน็นีต้องพจิารณาเพือ่หาทางทีจ่ะตองทำความเขาใจและแกไขกันวา เมือ่เรายอมรบั
วาการปกครองของประเทศท่ีเหมาะสมที่สุดในปจจุบันน้ีคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฝายตุลาการควรจะกลับไปทำหนาที่ของฝายตุลาการใหเปน
ที่พึ่งสุดทายของประชาชน ถาฝายตุลาการเขามายุงเก่ียวกับการเมืองซ่ึงเปนของรอนก็อาจจะไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับอันตรายได 

หากพิจารณาถึงฐานะของฝายตุลาการเปรียบเทียบกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารแลว 
จะเหน็วาฝายตลุาการจะมฐีานะทีพ่เิศษมากกวา เพราะมบีทบญัญตัขิองกฎหมายเกีย่วกบัเรือ่งการละเมดิ
อำนาจศาลคุมครอง๔ โดยมีระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท ซึ่งผูพิพากษา
หรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีนั้นมีอำนาจไตสวนและสั่งลงโทษไดเอง โดยไมตองผานกระบวนการ
ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนวิธีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แตอยางใด ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือ
แสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท หรือผูสำเร็จราชการแทนพระองค 
หรือคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ที่จะตองมีการดำเนินการ
ตามกระบวนการยติุธรรมตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา โดยจะตองดำเนนิการผานตำรวจ 
พนักงานอัยการ และศาล เปนผูพิจารณาและลงโทษ แลว จะพิจารณาเห็นไดวาเปนเรื่องที่มี
ความแปลกประหลาดยิ่งนัก และประเด็นเรื่องนี้ก็สมควรที่จะตองมีการแกไขใหมีความสอดคลอง
กับหลักสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ในปจจุบันการปฏิบัติหนาที่หรือการใชอำนาจของศาลปกครอง 
มีความเห็นวาอาจมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม โดยเฉพาะเก่ียวกับการใชอำนาจ
ในการพิจารณา เชน การใชอำนาจเขาไปพิจารณาคดีที่ควรจะอยูในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม 
หรือใชอำนาจเขาไปพิจารณาในเรื่องที่เปนการกระทำทางรัฐบาล (acte de gouvernement) โดยแท 
เปนตน ดังนั้น อาจมีความจำเปนตองแกไขกฎหมายเก่ียวกับเขตอำนาจของศาลปกครองใหชัดเจน 
เปนไปตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามหลักของการจัดตั้งศาลปกครองที่แทจริงดวย 

 ถาตลุาการออกมาแลนในเลนของฝายบรหิาร หรอืฝายนติบิญัญตัอิะไรจะเกดิขึน้ 
แตถาเปนกรณฝีายบรหิารกบัฝายนติบิญัญตันิัน้ ในบางครัง้กส็ามารถทีจ่ะขามเลนหรือ
ครอมเลนกันไดตามกฎหมาย เพราะวาองคกรท้ังสองดังกลาวตางมีท่ีมาซ่ึงมีความยึดโยง
จากประชาชนเชนเดียวกัน

ถา
เปนกแตถา

วามยดโยง

 ๔โปรดดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๐ – ๓๓ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการคุมครองกระบวนการยุติธรรม
ในศาล.
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ตัวอยางสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
ในสังคมไทยในปจจุบันที่เห็นไดชัดคือ กรณีผูขับขี่รถจักรยานยนตจำนวนกวา ๑๐ ลานคนทั่วประเทศ 
ไมไดรับความเปนธรรมจากตำรวจจราจรที่ตั้งดานเพื่อกวดขันวินัยจราจร เนื่องจากที่ผานมา
ไดมีการรองเรียนจากประชาชนเปนจำนวนมากวา มีตำรวจจราจรตั้งดานเพื่อรีดไถเงินจากผูขับข่ี
รถจักรยานยนต โดยการกลาวหาหรือตั้งขอหาดานจราจรที่ไมเปนธรรม มีการยึดใบอนุญาตขับข่ี 
ยดึกญุแจรถ และมกีารเรยีกเงนิอกีดวย ซึง่สาเหตทุีต่ำรวจจราจรตองกระทำเชนนีเ้พราะมคีวามเดอืดรอน
ในการดำรงชีพเนื่องจากเงินเดือนนอย ประกอบกับผูบังคับบัญชามีนโยบายวาจะตองหาเงินรายได
จากคาปรบัใหไดมากทีส่ดุในแตละเดอืน นอกจากน้ียงัมปีญหาเกีย่วกบัการซ้ือขายตำแหนง การแตงตัง้
โยกยายขาราชการทีไ่มเปนธรรม มนีกัการเมอืงเขามาแทรกแซงกาวกายในการแตงต้ังโยกยายขาราชการ
ทกุระดบั ดงันัน้ ตราบใดทีเ่รายงัไมสามารถแกไขปญหาหรอืใหความยตุธิรรมแกขาราชการหรอืเจาหนาที่
ในภาครัฐไดแลว เขาจะอำนวยความยุติธรรมหรือใหความยุติธรรมแกประชาชนไดอยางไร

จุลนิติ : ทานคิดวาจะมีแนวทางหรือมาตรการใดที่จะเสนอแนะตอองคกร
หรอืหนวยงานดงักลาวในการปฏบิตัหินาทีต่ามหลกันติธิรรม และจะมกีระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร

 ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการตอองคกร
หรือหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม ในเบ้ืองตนจะตองมีการทำความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายหรอืขอบเขตของหลกันติธิรรมตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง เสยีกอน เพราะหากไมมี
ความรูความเขาใจเกีย่วกบัหลักนติธิรรมแลว การทีจ่ะปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปตามหลกันติธิรรมคงเปนเรือ่ง
ลำบาก ดงันัน้ อยากทำความเขาใจแบบงาย ๆ  วา ตามหลกันติธิรรมนัน้ บานเมอืงตองปกครองโดยกฎหมาย 
และกฎหมายที่ใชปกครองตองเปนกฎหมายที่ดีและมีความเปนธรรม คำวากฎหมายที่ดีคือกฎหมาย
ที่ไมขัดตอหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม กฎหมายนั้นตองใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว หากกฎหมายฉบับใดออกมาขัดตอหลักการดังกลาว คือไปละเมิด
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือกฎหมายที่ใชบังคับในเรื่องความสัมพันธหรือ
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นิติสัมพันธในทางแพงระหวางเอกชนดวยกันแตกลับไปบัญญัติใหมีโทษทางอาญา และในปจจุบัน
ก็มีอยูหลายฉบับที่กำหนดใหมีโทษอาญา เชน การกำหนดใหการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการ
ออกเช็คโดยไมมีเงินพอชำระหน้ีตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการกำหนดใหเร่ืองท่ี
เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนซ่ึงไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลาชาหรือการ
ตออายุใบอนุญาตลาชา เปนความผิดอาญา เปนตน ซ่ึงการกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเน้ือหาของเร่ือง ความรายแรงของการกระทำความผิดท่ีมีตอ
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ
ดังกลาว เปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร จึงเปนกฎหมายที่ไมเปนไปตาม
หลักนิติธรรม กรณีการออกกฎหมายเพื่อใหมีผลยอนหลัง หรือการออกกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบุคคล
ซึ่งไมมีสวนรูเห็นในการกระทำความผิดของบุคคลอ่ืนก็เชนเดียวกัน ลวนแลวแตไมเปนไปตาม
หลักนิติธรรมซึ่งมีความจำเปนที่จะตองแกไขปรับปรุง  

อยางไรกต็าม การเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการตอองคกรหรอืหนวยงานเกีย่วกับการปฏบิตัิ
หนาที่ตามหลักนิติธรรม รวมทั้งการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลว
ในเบือ้งตนนัน้ จะตองดำเนนิการดวยความนุมนวล คอยเปนคอยไป ยดึหลกัทีจ่ะไมทำรายหรอืทำลายใคร 
โดยการจดัทำขอเสนอแนะไปยงัองคกรตาง ๆ  ไมวาจะเปนฝายนิตบิญัญตั ิฝายบรหิาร และฝายตลุาการ 
วาสิ่งที่กำลังดำเนินการอยูนั้นเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไม และควรจะตองมีแนวทางในการแกไข
อยางไร บางเรื่องอาจมีความจำเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 
เพราะความยตุธิรรมในสงัคมไทยจะเกดิขึน้ไดกต็อเมือ่กฎหมายทีอ่อกมาใชบงัคบักบัประชาชนทกุฉบบั
จะตองเปนไปตามหลักนิติธรรม คือตองเปนกฎหมายที่ดี กฎหมายที่ไมขัดตอหลักนิติธรรม เชน 
การตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือวาเปนกฎหมายที่ขัดตอหลักนิติธรรม
ไมอาจที่จะใชบังคับได 

อยางไรกต็าม มคีวามเหน็วาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัยงัมบีางมาตราทีข่ดัหรอืแยง
ตอหลักนิติธรรมเสียเอง เชน บทบัญญัติในมาตรา ๒๓๗ ที่บัญญัติใหการกระทำความผิดของบุคคล
คนเดียวนำไปสูการยุบพรรคการเมืองทั้งพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลที่เปนกรรมการ
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

บรหิารพรรคดวย แมบคุคลนัน้จะไมไดกระทำความผดิกต็าม หรอืบทบญัญตัใินมาตรา ๓๐๙ ทีบ่ญัญัตใิห
การกระทำทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระทำทีไ่ดรบัรองไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ แมจะกระทำตอไปในอนาคต 
ก็มีการรับการรับรองไวลวงหนาแลววาชอบดวยรัฐธรรมนูญ มิพักตองคำนึงวาการกระทำนั้นจะ
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ซึ่งเปนการขัดตอหลักนิติธรรมอยางยิ่ง เพราะไมมีกฎหมายของประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่ไหนในโลกที่จะนิรโทษกรรมใหกับการกระทำที่ผิดตอกฎหมาย
หรือขัดตอรัฐธรรมนูญในลักษณะเชนนี้ แลวก็เปนการนิรโทษกรรมลวงหนา และในหลายมาตรา
ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็มีความสับสนที่สุด กลาวคือบางมาตราก็ใหความเคารพนับถือใน
หลักนิติธรรมอยางมาก แตในหลายมาตราก็ทำลายหลักนิติธรรมเสียเอง ซึ่งมีความจำเปนตองแกไข
หรือปรับปรุงใหมโดยวิถีทางประชาธิปไตย 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

ศาสตราจารย ดร. อุกฤษฯ : การท่ีจะปกครองประเทศโดยหลักนิติธรรม ในเบ้ืองตน
จะตองทำความเขาใจในหลักนิติธรรมใหถองแทเสียกอน ทั้งฝายผูบังคับใชกฎหมาย อาจารย
หรอืนกัวชิาการผูสอนวิชากฎหมาย รวมท้ังประชาชนผูถกูบงัคบัใหปฏบิตัติามกฎหมาย จะตองมีความรู
ความเขาใจในหลักนิติธรรม การที่จะปกครองโดยหลักนิติธรรมไดนั้นกฎหมายจะตองไมขัดกับ
หลักนิติธรรมเสียเอง นอกจากนี้แลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม 
คำวาดวยความยุติธรรมคือปราศจากอคติทั้งปวง ถาใชกฎหมายโดยมีอคติแลวความยุติธรรมเกิดขึ้น
ไมได และความยุติธรรมจะมีสองมาตรฐานไมได คนทุกคนตองเทาเทียมกัน อันน้ีเปนไปตาม
หลักนิติธรรม สรุปคือการปกครองประเทศตองปกครองโดยหลักนิติธรรมและตามทำนองครองธรรม 
อะไรที่มีความรูสึกวาไมเปนไปตามทำนองครองธรรมอันนั้นถือวาผิดหลักนิติธรรมแลว เมื่อผิดแลว
ใครเสียหาย ประชาชนเปนผูเสียหายหรือไดรับความเดือดรอน สงผลทำใหประชาชนเกิดความทุกข 
ซึ่งความทุกขของประชาชนก็คือความทุกขของแผนดิน ทั้งนี้ ในฐานะที่ผมไดรับแตงตั้งเปน
ประธานคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ หรือ “คอ.นธ.” ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมหลักนิตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ กจ็ะเปนสวนหน่ึงทีจ่ะผดุงหลักนิตธิรรม
และสงเสรมิใหมกีารใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาคและคุมครองสทิธิเสรภีาพของบคุคล 
อันจะนำไปสูสังคมที่มีความเปนปกติสุข โดยจะดำเนินการรับฟงขอมูลและความเห็นจากผูที่เกี่ยวของ 
โดยเนนการมสีวนรวมของสาธารณชนและภาคสวนตาง ๆ  และสรางความตระหนกัใหกบัสงัคมเกีย่วกบั
หลักนิติธรรม คณะกรรมการชุดน้ีจะพยายามสลายหรือคลายความทุกขของประชาชนเทาที่จะทำได 
เพราะถือวาเปนการตอบแทนคุณแผนดิน 

 การท่ีจะปกครองโดยหลักนิติธรรมไดน้ันกฎหมายจะตองไมขัดกับหลักนิติธรรม
เสียเอง นอกจากน้ีแลวผูบังคับใชกฎหมายจะตองบังคับใชกฎหมายดวยความยุติธรรม 
คำวาดวยความยุติธรรมคือปราศจากอคติทั้งปวง ถาใชกฎหมายโดยมีอคติแลว
ความยุติธรรมเกิดขึ้นไมได และความยุตธิรรมจะมีสองมาตรฐานไมได

กา
อง น

 
เสียเอ

อคตแลว

p3-14.indd   14 1/26/2012   7:36:17 PM



ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงที่มา แนวคิด 
และพัฒนาการของ “หลักนิติธรรมหรือ The Rule of Law”

ดร.พรสันตฯ : กอนที่จะกลาวถึงที่มาของแนวคิด
และวิวัฒนาการของหลักนิติธรรมนั้น ผมตองขออนุญาตที่จะกลาว
ในเบื้องตนนี้กอนวา จริง ๆ แลว คำวา “นิติธรรม” (Rule of Law)  
กบั “นติริฐั” (Legal State) ในทางนิตศิาสตรน้ันมคีวามแตกตางกนั
ในเชิงหลักการ โดยสืบเนื่องมาจากเร่ืองของประวัติศาสตร
และวิวัฒนาการซึ่งมีที่มาจากตางที่ตางถิ่นกัน แตเมื่อจะกลาวหรือ
พดูถงึในทางปฏบิตัแิละในศาสตรอ่ืน ๆ  อาจมองวาเปนคำ ๆ  เดยีวกนั
ซึง่สามารถใชแทนกันได โดยสงัเกตเหน็ไดจากคำพดูของนักการเมอืง
บาง ชาวบานทั่ว ๆ ไปบาง หรือแมกระทั่งนักกฎหมายเอง ก็ใชคำวา 
“นิติรัฐนิติธรรม” ควบคูกันอยูเสมอ จึงทำใหบุคคลทั่วไปเขาใจ
ไปโดยปริยายวาทั้ง “นิติธรรม” และ “นิติรัฐ” เหมือนกัน และเมื่อ
ครั้ งที่มีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  คือรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการถกเถียงกัน
พอสมควรในประเด็นความแตกตางของหลักนิติธรรมและนิติรัฐ 
วาควรจะเลอืกใชคำใดระหวางคำวา “นติริฐั” (Legal State) กบัคำวา 
“นิติธรรม” (Rule of Law) สุดทายแลวก็เลือกที่จะใชคำวา 
“นิตธิรรม” ดงัทีป่รากฏอยูใน มาตรา ๓ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูฯ๒ 
ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หยิบยกขึ้น

“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

เม่ือวันศุกรท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นติศิาสตรบณัฑติ, นติศิาสตรมหาบณัฑติ (คะแนนดเีลศิ) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั, M.L.I., S.J.D. University of Wisconsin-
Madison Law School, USA, อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.      
 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม”

ดร.พรสันต  เลี้ยงบุญเลิศชัย๑
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

มาสนบัสนนุกค็อื คำวา “นติิธรรม” เปนคำทีคุ่นเคยในสงัคมไทยมากกวา “นติริฐั” กอปรกบัในทางเน้ือหา
มิไดแตกตางกันมากมายนัก 

ฉะนั้นผมจึงขอกลาวถึงหลักนิติธรรมโดยภาพรวมเพื่ออธิบายใหเขาใจไดโดยงายวา 
“หลักนิติธรรม” ก็คือ หลักการที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อจำกัดการใชอำนาจของรัฐ (Limited 
Government) ทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตรเมื่อครั้นที่ผูปกครองประเทศรวมศูนยการใช
อำนาจไวแตเพียงผูเดียว ไมมีใครสามารถที่จะเขาไปควบคุมหรือตรวจสอบไดเลย อันมีลักษณะของ
รปูแบบการปกครองทีเ่รยีกวา “ระบอบการปกครองแบบอำนาจนยิม” (Authoritarianism) กลาวคือ 
เมื่อคนใดคนหนึ่งมีอำนาจอยางลนพนแลว โดยธรรมชาติของอำนาจยอมทำใหลุแกอำนาจอันนำไปสู
การใชอำนาจตามอำเภอใจ โดยไมไดคำนึงถึงบุคคลอ่ืนวาการใชอำนาจของตนจะเขาไปลวงละเมิด
สทิธ ิเสรีภาพของผูอืน่หรอืไมประการใด อกีทัง้ยงัเปนการใชอำนาจแบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดน้ันชวยเหลอื
พวกพองของตน โดยมไิดคดิคำนงึถงึประโยชนสวนรวม โดยมาตรการทีผู่ปกครองอำนาจนิยมในสมยันัน้
นิยมใชกันมากที่สุด เชน การส่ังประหารชีวิต การสั่งจำคุกโดยไมผานกระบวนการพิจารณาของศาล 
การสั่งขึ้นคาภาษีอากรตามอำเภอใจโดยมิไดรับความยินยอมจากรัฐสภา ฯลฯ   

เมื่อมีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นตามที่ไดกลาวมา จึงนำไปสูแนวคิดในการ “กำกับการใชอำนาจ
ของผูปกครอง” ซึ่งในสมัยกอนก็คือ “พระมหากษัตริย” ใหใชอำนาจอยูในกรอบหรือหลักเกณฑ
ที่ออกโดยความยินยอมของประชาชนซ่ึงก็คือ “รัฐสภา” น่ันเอง ดังนั้น จึงเห็นไดวาลักษณะของ
การปกครองตามแนวคิดนี้เปนการปกครองโดยกฎหมาย หาใชการปกครองโดยตัวมนุษยแตอยางใดไม 
(Government of Laws not of Men) จึงนำไปสูการอธิบายถึงหลักการของหลักนิติธรรมวา คือ 
การปกครองที่ยึดกฎหมายเปนใหญ เปนสรณะ (Supremacy of Laws) และดวยหลักการนี้จึงนำไป
สูวลีที่นักกฎหมายคุนเคยและใชกันอยางติดปากวา “หลักความชอบดวยกฎหมาย” หรือ Legality 
นั่นเอง คำถามก็คือวา ทั้งหมดนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงคใด ทำไมจึงตองจำกัดและกำกับการ
ใชอำนาจรฐั คำตอบกค็อื เพือ่เปนการรับรองและคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนมใิหถกูลวงละเมดิ 
นี่ก็คือหัวใจของหลักนิติธรรม    
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

กอนที่จะเกิดแนวคิดที่วา “การปกครองโดยกฎหมาย มิใชโดยตัวมนุษย” มีการถกเถียงกัน
เปนอยางมากวาตกลงแลวการปกครองที่ดีควรยึดตัวบุคคลเปนหลัก หรือยึดตัวบทกฎหมายเปนหลัก 
ซึ่งตรงนี้ตองยอนไปในสมัยกรีก เมื่อ “เพลโต” (Plato) ซึ่งเปนนักปราชญในสมัยน้ันไดเสนอ
แนวคิด “กษัตริยนักปราชญ” หรือ philosopher king ที่เนนการปกครองโดยตัวมนุษยเปนหลัก 
โดยบุคคลผูที่จะปกครองประเทศตามแนวคิดน้ีจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพียบพรอม 
กลาวคือ เปนคนดีมีความรูและมีคุณธรรม เมื่อไดคนที่ดีมีคุณธรรมมาปกครองประเทศจึงจะดีที่สุด 
แตสำหรับ อริสโตเติ้ล (Aristotle) มีความเห็นแยงแนวคิดดังกลาววาเปนไปไมไดในโลกของ
ความเปนจริงเพราะในการที่จะแสวงหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพรอม ตามที่กำหนดไวมา
ปกครองประเทศโดยยึดตัวบุคคลนั้นมีความเกี่ยวของในเรื่องของผลประโยชนที่คอนขางอันตราย 
เพราะตราบใดที่มนุษยยังมีความรูสึกนึกคิด กลาวคือ มีความรัก โลภ โกรธ หลง อยูตรงนี้อาจนำไป
สูการปกครองประเทศที่ไมเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผลได ซ่ึงลักษณะแบบน้ีคอนขางเปนอัตวิสัยสูง 
(subjective) ดังนั้น การปกครองที่นาจะถูกตองเหมาะสม เปนเหตุเปนผล และเปนกลางมากกวา 
“ความรูสึกนึกคิดของมนุษย” ก็คือ ตัวบทกฎหมาย น่ันเอง โดยอริสโตเติ้ลมองวา กฎหมายนั้น
เปนเหตุเปนผลในตัวของมันเอง ไมมีความรัก โลภ โกรธ หลง การปกครองโดยยึดกฎหมายนี้จึงนาจะ
มีความยุติธรรม เพราะมีลักษณะเปนภาววิสัย (objective) เปนเหตุเปนผลมากกวา จนทายที่สุดแลว 
แนวคิดเรื่อง “กษัติรยนักปราชญ” ของเพลโตก็คลายลง ในที่สุดเพลโตก็มีความเห็นคลอยตามแนวคิด
ของอริสโตเติ้ล ผูเปนลูกศิษยของเขานั่นเอง  

อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่เริ่มมีแนวคิดในการเขาไปจำกัดอำนาจของผูปกครอง ในยุคแรก ๆ 
มีความสับสนอยูพอสมควรวาหลักการยึดถือกฎหมายเปนใหญจริง ๆ แลวหมายถึงอะไรกันแน 
เพราะในชวงระยะเวลาหนึง่ทีม่ผีูปกครองไดเขามาลวงละเมดิสทิธเิสรภีาพของประชาชนเปนอยางมาก 
โดยอาศัยอำนาจในตัวบทกฎหมายซึ่งใหอำนาจไว เชน มีการสังหารประชาชน หรือลงโทษประชาชน 
โดยมิไดผานการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมที่ตองชี้ขาดโดยศาล การกระทำดังกลาวของ
ผูปกครองจึงถูกต้ังคำถามและวิพากษวิจารณเปนอยางมากวาเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือไมอยางไร 
ซึ่งนักวิชาการบางทานก็วาเปน เพราะมีตัวบทกฎหมายใหอำนาจไว บางก็วาไมเปนเพราะแมจะมี
กฎหมายใหอำนาจไวกจ็รงิ แตมันเปนการเขาไปลวงละเมดิตอสทิธเิสรภีาพของประชาชนมากจนเกนิไป
จึงขัดตอวัตถุประสงคของหลักนิติธรรม ที่มีวัตถุประสงคเพื่อตองการเขาไป “จำกัดการใชอำนาจ
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ของผูปกครอง” และมุง “คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” หลังจากนั้นจึงไดแนวความคิด
ที่ตกผลึกวา การปกครองโดยหลักนิติธรรมท่ีแทจริงพึงตองดูในเนื้อหาของตัวบทกฎหมายดวยวา
มีเนื้อหาที่มุงจำกัดอำนาจรัฐเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ซึ่งตรงนี้เองจะเปนการ
แบงแยกแนวคิดระหวาง Rule by law กับ Rule of law ออกจากกัน กลาวคือ Rule by law นั้น 
คือการปกครองท่ีผูปกครองใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือในการเขาไปลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งตรงกันขามกับ Rule of law ที่เปนหลักการควบคุมการใชอำนาจของผูปกครองเพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   

ดังนั้น หลักการใหญของหลักนิติธรรม ก็คือ หลักการจำกัดการใชอำนาจรัฐเพื่อเขาไปรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง 

จลุนติ ิ: ในทรรศนะของทานคดิวา “หลกันิตริฐั” และ “หลกันิตธิรรม” มคีวามเหมอืน
และความแตกตางกันในหลักการและสาระสำคัญประการใดบาง   

ดร.พรสันตฯ : “หลกันติริฐั” และ “หลกันติธิรรม” ในเชิงหลักการจริง ๆ  แลว มคีวามแตกตาง
กันพอสมควรตามที่ไดกลาวไปแลว ซึ่งในวงวิชาการทางดานนิติศาสตรนั้นจะมุงเนนไปยังสองประเทศ
ซึง่มีระบบกฎหมายทีแ่ตกตางกนั คอืประเทศเยอรมนั และประเทศองักฤษ กลาวคอื ประเทศเยอรมันน้ัน 
มีระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร สวนประเทศอังกฤษ มีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี 
ในที่นี้ขอกลาวถึงหลักนิติรัฐกอนครับ ประเทศเยอรมันน้ันถูกยกยองใหเปนประเทศตนแบบของ 
“หลักนิติรัฐ” และเปนประเทศแรกในทวีปยุโรปท่ีมีการพัฒนาแนวคิดวาดวยหลักนิติรัฐอยาง
เปนระบบ สวนบุคคลใดที่นำหลักนิติรัฐมากลาวถึงเปนคนแรกนั้นในวงการนิติศาสตรเองยังมีการ
ถกเถียงกันอยูพอสมควรวาเปนใคร บางก็วาเปนมอยล (Robert von Mohl) และ สไตล 
(Friedrich Julius Stahl) บางวาเปนคันท (Immanuel Kant) ไมวาจะเปนใครก็ตามที่ไดอธิบายถึง
หลักการดังกลาวขึ้นเปนคนแรก แตวัตถุประสงคของนักวิชาการทั้งสามคนนี้มีจุดประสงค
เดียวกันคือการควบคุมมิใหผูปกครองรัฐใชอำนาจไปตามอำเภอใจอันเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไมมีเหตุมีผลอันสมควร กลาวโดยสรุปก็คือ หลักนิติรัฐ คือ“รัฐที่อยูภายใต
ตวับทกฎหมาย” หรอื “Rechtsstaat” เพราะคำวา Recht แปลวา กฎหมาย Staat แปลวา รฐั ตอมา
จงึไดแปลเปนภาษาองักฤษวา Legal state นัน่เอง โดยมแีนวคดิวาหลกันติริฐัไดรบัอทิธพิลมาจาก
แนวคิดดานเสรีนิยมภายหลังจากท่ีไดเกิดการปฏิวัติคร้ังใหญในประเทศฝร่ังเศสเม่ือ ป ค.ศ. ๑๗๘๙

ในขณะท่ีแนวคดิวาดวย “หลักนติธิรรม” ซึง่แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษวา Rule of Law นัน้ 
มจีดุกำเนดิมาจากประเทศองักฤษ โดยในวงการนติศิาสตรไดกลาวยกยองวาศาสตราจารยทางกฎหมาย
แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด คือ ไดซี่ย (Albert Venn Dicey) ไดเปนผูหยิบยกประเด็นการปกครอง
โดยหลักนิติธรรมมาอธิบายอยางจริงจังในหนังสือของเขาที่มีชื่อวา “ความรูเบื้องตนในการศึกษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญ” แตหากจะกลาวใหถูกตองแลว ไดซี่ย มิใชคนแรกที่กลาวถึงแนวคิดวาดวย
ระบบของการใชอำนาจตามอำเภอใจของผูปกครอง โดยกอนหนานี้ไดมีผูพิพากษาชื่อดังคือ
เซอรเอด็เวริด คูก (Edward Coke) ไดกลาวถึงหลกัการดงักลาวนีเ้ชนกนั ฉะนัน้จงึสรปุในเบือ้งตนวา
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ความแตกตางของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ประการแรก คือ จุดกำเนิดของแนวคิดอันนำไปสู
การพัฒนาของหลักการที่แตกตางกัน   

ประการที่สอง คือ ความแตกตางในเชิงเนื้อหา โดยมีการอธิบายความหมายของหลักนิติรัฐ
และนติธิรรมทีแ่ตกตางกนัไป ทัง้นีเ้ปนผลโดยตรงมาจากการทีแ่นวคดิทัง้สองหลกัการน้ีไดถอืกำเนดิขึน้
มาจากตางถิ่นตางที่กัน และเกิดในระบบกฎหมายที่แตกตางกันจึงนำไปสูความคิดความเขาใจ หรือ
มุมมองตอหลักการทั้งสองแตกตางกัน

หากจะกลาวถึงแนวคิดและหลักนิติรัฐในสมัยกอนนั้นอาจจะยังไมคอยมีความชัดเจนและเปน
ระบบมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับในปจจุบัน ซึ่งจะขอกลาวในหลักการปจจุบันเลยวา หลักนิติรัฐจะมี
องคประกอบที่คอนขางชัดเจนทั้งในเชิงรูปแบบและเชิงเน้ือหา โดยองคประกอบในเชิงรูปแบบนั้น
ถือไดวาเปนองคประกอบ“เบื้องตน”ของหลักนิติรัฐ ซึ่งมีองคประกอบดังนี้

๑. หลักการแบงแยกอำนาจ (Separation of Powers) คือ หลักการที่วาดวยการแบงแยก
องคกรในการใชอำนาจมิใหรวมศูนยอยูที่องคกรใดองคกรหน่ึงเพียงองคกรเดียว เน่ืองจากหาก
ปลอยใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คณะบุคคลใดคณะบุคคลหน่ึง หรือองคกรใดองคกรหน่ึงใชอำนาจไป
แตเพียงผูเดียวยอมนำไปสูการใชอำนาจโดยมิชอบ ดังที่เคยปรากฏในประวัติศาสตรการเมืองของ
ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส เปนตน โดยทั่วไปแลวจะมีการแบงแยกองคกรการใชอำนาจออกเปน 
๓ องคกร ประกอบดวย องคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ ซึ่งทั้ง ๓ องคกรดังกลาว
จะทำหนาที่ในการคานและถวงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน มิใหเกิดสภาวะการ “กระจุกตัวของอำนาจ” 
อันเปนเครื่องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการน้ีถือไดวามีความสำคัญมากหลักการหนึ่ง
ในการควบคุมการใชอำนาจของรัฐ

๒. หลักความชอบดวยกฎหมาย  (Legality)  คอื การใชอำนาจใด ๆ  จำตองผกูพนักับตวับทกฎหมาย 
ไมวาจะเปนรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือแมกระทั่งศาล ก็จำตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กฎหมาย
บัญญัตไิว ซึง่หลักการนีเ้ปนทีรู่จกักนัทัว่ไปวาคอืหลกั “ไมมกีฎหมาย ไมมอีำนาจ” กลาวอกีนัยหนึง่คือ 
หากไมมกีฎหมายใหอำนาจกระทำ หรอืงดเวนการกระทำ หากไดมกีารกระทำ หรอืงดเวนกระทำการใด ๆ  
ไปโดยไมมีกฎหมายใหอำนาจ ยอมตองถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งน้ีเพราะหาก
ไมนำเอาตัวบทกฎหมายมาคอยกำกับการใชอำนาจแลวก็จะสงผลใหมีการใชอำนาจไปตามอำเภอใจ
จนกระทั่งลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได

ขอสงัเกต หลกัความชอบดวยกฎหมาย มไิดหมายความวา หากมตีวับทกฎหมายรบัรองการกระทำ 
หรอืการงดเวนการกระทำใด ๆ  แลว รฐัจะใชอำนาจไปตามอำเภอใจไดตามแนวคดิทีว่า “เมือ่มกีฎหมาย 
ก็ยอมมีอำนาจ” หากแตหลักการนี้ยังหมายความรวมไปถึงการเขาไปตรวจสอบดวยวาการใชอำนาจ

 ตราบใดทีม่นษุยยงัมคีวามรูสกึนกึคดิ กลาวคอื มคีวามรกั โลภ โกรธ หลง อยูตรงนี้
อาจนำไปสูการปกครองประเทศท่ีไมเปนธรรม ไมเปนเหตุเปนผลได ซ่ึงลักษณะแบบน้ีคอนขาง
เปนอตัวสิยัสงู (subjective) ดงันัน้ การปกครองทีน่าจะถกูตองเหมาะสม เปนเหตุเปนผล 
และเปนกลางมากกวา “ความรูสึกนึกคิดของมนุษย” ก็คือ ตัวบทกฎหมาย นั่นเอง

ตร
อาจนำไปส

หตเุปนผล
นเอง
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ของรัฐมีการใชไปเกินกวาขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไวหรือไมอยางไร หากขอเท็จจริงปรากฏวา
กฎหมายใหอำนาจใหกระทำการได แตมกีารใชอำนาจไปเกินกวาขอบเขต (Ultra Vires) ทีก่ฎหมายกำหนด 
กรณีจะถือวาเปนการกระทำที่ไมชอบดวยกฎหมาย (Illegal)  

๓. หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยศาล (Right to a court hearing) หลักการนี้ถือวา
องคกรตลุาการเปนทีพ่ึง่สุดทายในการประสทิธิป์ระสาทความยตุธิรรม (The Last Resort of Justice) 
ใหกับประชาชน กลาวคือ ประชาชนจะไดรับการรับรองและคุมครองอยางเปนรูปธรรมผานองคกร
ตลุาการ ไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรอืแมกระท่ังศาลยุตธิรรม โดยท้ัง ๓ ศาลดังกลาวน้ี 
มีบทบาทในการเขาไปตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเพ่ือรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แตอยางไรก็ดี การดำเนินพันธกิจขององคกรตุลาการจะเปนไปโดยมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อองคกรนี้
มีความเปนอิสระ (Independency) กลาวคือ เมื่อศาลไมไดตกอยูภายใตการครอบงำอำนาจจาก
องคกรใด ๆ ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร การพิจารณาพิพากษาคดีก็จะเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะตนไมมีสวนไดเสีย (Interests) ใด ๆ ในผลแหงคดีนั้น 

นอกจากความเปนอิสระขางตน หลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพโดยศาลยังครอบคลุมไปถึงการ
รับประกันสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได (Right of access to the court) 
และมีกระบวนการพิจารณาที่เปนธรรม (Right to fair trial) เชน เปดโอกาสใหมีการนำพยานหลักฐาน
มาหักลางขอกลาวหาตาง ๆ เปนตน 

ในสวนองคประกอบดานเนื้อหาซึ่งถือวาสำคัญมากในทางหลักการ แมวาประเทศนั้นจะมี
องคประกอบในดานรูปแบบก็มิอาจกลาวไดวาประเทศนั้นยึด “หลักนิติรัฐ” โดยแทจริง หากแตจะเปน
นิติรัฐที่สมบูรณไดตองมีองคประกอบดังตอไปนี้

๑. หลักการประกันสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (Fundamental Rights) ถือไดวาเปน
หัวใจสำคัญของหลักนิติรัฐในดานเน้ือหา กลาวคือ การใชอำนาจอธิปไตยของผูปกครองไมวาจะ
กระทำในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย หรือแมกระทั่งการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี จำตองคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเปนสำคัญ เชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในความเสมอภาค สิทธิในการฟองรองคดีตอศาลหากเกิดการกระทำที่
เปนผลรายกบัตนเอง เปนตน แตอยางไรก็ด ีหากมคีวามจำเปนในการจำกัดสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
รัฐจำตองตรากฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาเทานั้น 

๒. หลกัความชดัเจนแนนอนของกฎหมาย เนือ่งจากโดยสภาพของตวับทกฎหมายทีม่ลีกัษณะ
เปนกฎเกณฑ ขอบังคับในการกำหนดพฤติกรรมการใชสทิธิเสรีภาพของบุคคลใด ๆ จะตองไมเปนการ
กระทบสิทธเิสรีภาพของผูอืน่เกินกวาความจำเปนจนกระท่ังเขาตองไดรบัความเสียหาย ฉะน้ัน กฎหมาย
ทีถ่กูตราขึน้โดยฝายนติบิญัญตัจิงึตองมคีวามชดัเจนเพยีงพอ ซึง่ทำใหประชาชนผูอาจถกูลงโทษไดเขาใจ
วาเขาจะตองดำรงตนอยูอยางไร เพราะหากกฎหมายไมมีความชัดเจนพอแลวก็จะเปนการกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนได โดยหลักความชัดเจนแนนอนของตัวบทกฎหมายนี้ถือไดวาเปนหลักที่
นานาอารยประเทศยึดถอืและใหความสำคัญกันมาก กระทัง่วาศาลในหลาย ๆ  ประเทศไดมคีำวนิจิฉยัวา 
“กฎหมายที่ไมมีความชัดเจนแนนอนถือไดวาเปนกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ” 
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 ๓. หลักกฎหมายหามมิใหมีผลยอนหลัง (Ex Post Facto Law) เปนหลักการที่มีขึ้นเพื่อ
มุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางแทจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาหลักการนี้
มีความสำคัญอยางยิ่งยวดตอหลักนิติธรรมจึงไดนำไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน 
โดยวัตถุประสงคของการหามมิใหรัฐสภาตรากฎหมายใหมีผลรายเปนการยอนหลังนั้น เพราะหากรัฐ
สามารถที่จะออกกฎหมายมาลงโทษกับประชาชนเปนการยอนหลังไดตามอำเภอใจ ประชาชน
อาจถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพผานบทลงโทษของตัวบทกฎหมาย ซ่ึงไมสามารถกำหนดไดวาจะเกิดขึ้น
เมือ่ใด กรณนีีจ้งึเปนการทำลายความไวเน้ือเชือ่ใจของประชาชนกับตัวบทกฎหมาย อีกทัง้ทำใหกฎหมาย
ที่บังคับใชกับประชาชนไมมีความแนนอนเพียงพอที่จะทำใหประชาชนสามารถท่ีจะกำหนดพฤติกรรม
ของตนเองได 

 ๔. หลักพอสมควรแกเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อเขาไปควบคุมการใชอำนาจรัฐมิใหไปกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป โดยการกำหนดความสัมพันธระหวางรัฐในฐานะของ
ผูปกครองกบัประชาชนในฐานะผูอยูใตการปกครอง ซ่ึงหลกัการน้ีไดกำหนดในเรือ่งการใชอำนาจของรฐั 
จำตองมีการพิจารณาอยางถวนถ่ี ซึ่งมาตรการที่รัฐเลือกใชจะตองไมไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของปจเจกชนมากจนเกินไป พรอมทั้งพิเคราะหถึงความเหมาะสมระหวางผลประโยชนมหาชน
และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับปจเจกชนดวย หากมีความไดสัดสวนระหวางผลประโยชนมหาชน
กับผลรายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใด ๆ อันไมเปนการรุนแรงจนเกินกวาเหตุไป ก็ยอมกระทำไดตามหลักนิติรัฐ 

ในสวนของ “หลักนิติธรรม” หากถามวาหลักนิติธรรมคืออะไร ในประเทศอังกฤษไดอธิบายวา
หลักนิติธรรมนั้นจะประกอบไปดวยหลักการ ๓ ขอใหญ ๆ คือ  

๑. หลักความศักด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย หรือความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of law) 
กลาวคือ กฎหมายจะเปนเคร่ืองช้ีวัดวาบุคคลใดจะตองรับโทษท้ังทางดานรางกาย หรือทางทรัพยสินหรือไม 
จะตองปรากฏขอเทจ็จรงิวาบคุคลดงักลาวกระทำการขดัตอกฎหมาย โดยผานการวินิจฉยัชีข้าดของศาล 
ซึง่ระบบดงักลาวนีเ้ปนการจำกดัการใชอำนาจตามอำเภอใจ หรอืแมกระทัง่การใชดลุพนิจิอยางกวางขวาง
ของผูปกครองในการใชอำนาจดวย 

๒. หลักความเสมอภาคทางกฎหมาย (Legal Equality) หลักการนี้กลาววา นอกจากจะไมมี
บุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย (No Man is above the Law) แลว บุคคลทุกคนยอมตองตกอยูภายใต
การบังคับใชกฎหมายฉบับเดียวกันไมวาจะอยูในชนชั้นใดก็ตาม 

๓. หลักการทางกฎหมายรัฐธรรม เกิดขึ้นมาโดยกฎหมายธรรมดา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
สิทธิเสรีภาพตาง ๆ อาทิ สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ ฯลฯ ของ
ประชาชนชาวอังกฤษเกิดขึ้นมาไดโดยผลของคำพิพากษาศาล ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ สิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน เกิดโดยการกำหนดของรัฐธรรมนูญ

ตอมา หลักนิติธรรมไดมีการพัฒนาไปจนเกิดความหมายสมัยใหมขึ้น หรือ Modern meaning 
of the rule of law  กลาวคือ ไดพัฒนาไปใหมีหลักการใกลเคียงกับหลักนิติรัฐมากขึ้น เชน เริ่มมีการ
กลาวถึงวาลักษณะของตัวบทกฎหมายตองมีเน้ือหาที่ชัดเจนแนนอน การหามตรากฎหมายใหมีผล
ยอนหลังอันเปนโทษตอประชาชน ซึ่งอยูในองคประกอบทางดานเนื้อหาของหลักนิติรัฐ ฯลฯ ดังนั้น 
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หากจะสรุปถึงความแตกตางในเชิงเน้ือหาสามารถกลาวไดวา หลักนิติรัฐมีความชัดเจนของเน้ือหา
ทางหลักการมากกวาหลักนิติธรรม มีความเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะหใหลึกไปกวานั้น
กค็อืวา ในขณะทีห่ลกันติริฐัเปนหลกัการท่ีใชบงัคับกบัองคกรท่ีใชอำนาจอธปิไตยท้ัง ๓ องคกร ไดแก 
องคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ แตหลักนิติธรรมเนนไปที่การเขาไปควบคุมและบังคับใชกับ
ฝายบรหิารมากกวาฝายตลุาการ ทัง้นี ้เน่ืองมาจากวาหลกันิตธิรรมถอืกำเนิดมาจากประเทศอังกฤษที่
ยดึหลกัความมอีำนาจสูงสุดของรฐัสภา หรอื Supremacy of the parliament ดงัน้ัน ในหลกันิตธิรรม
จึงมองวากฎหมายที่ออกโดยสภาสูงสุดกำหนดไวเชนไร ก็ใหเปนไปเชนนั้น และมีความชอบธรรมดวย 
เพราะรฐัสภากค็อืตวัแทนของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย แตในทางปฏิบตัแิลว
รัฐสภาก็ไมสามารถใชอำนาจตามอำเภอใจได เพราะวาจะมีจารีตประเพณีทางการเมอืงควบคุมอยู

หากมองในภาพรวมจะเห็นวาทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนี้มีความเหมือนกันประการหนึ่ง
คอื การจำกดัสิทธิในการใชอำนาจของผูปกครองรฐั โดยใชกฎหมายเปนเกณฑ โดยคำนงึถงึ “สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน” เปนสำคัญ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเปน “สรณะ” ผูปกครองตอง
ปฏิบัติตามวิธีการ หรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไวอยางเครงครัด โดยไมเลือกปฏิบัติ และอยาลืมวา
ทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมนั้นมีแนวคิดมาจาก “กฎหมายธรรมชาติ” ที่เปนฐานความคิดของหลัก
สิทธิมนุษยชน หรือ Human rights ในปจจุบันนั่นเอง  

      
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวา การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐในปจจุบันมกีารดำเนินการ
ที่สอดคลองกับหลักนิติธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง หรือไม เพียงใด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ 

ดร.พรสันตฯ : หากถามวารัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญปฏิบัติ
ตามหลกันติิธรรมหรอืไม ผมขอตอบในเชงิของการใหคะแนนวาผานหรอืไมผานเกณฑของหลกันิตธิรรม 
สำหรบัผมเห็นวายงัไมผาน แตกมี็พฒันาการทีด่ขีึน้ครบั สวนเหตผุลทีต่อบวาไมผานเกณฑเพราะไมผาน
มาตรฐานทางรัฐธรรมนูญ หรือ Constitutional standard ขออนุญาตยกตัวอยางใหเห็นภาพ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยองคกรหลัก ๆ เชน รัฐสภา รัฐบาล และศาล ในกรณีของรัฐสภา ถาถามวารัฐสภาปฏิบัติตาม
หลกันติริฐันติธิรรมหรอืไม และการปฏิบตัติามหลกันิตริฐันิตธิรรมคอือะไร ตอบวาหนาทีห่ลกัของรฐัสภา
คือการตรากฎหมาย ดังนั้น การตรากฎหมายพึงตองปฏิบัติตามหลักนิติรัฐซึ่งก็ตองทำตามหลักเกณฑ
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว กลาวคือ การตรากฎหมายน้ันจำตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากรัฐสภามีความจำเปนท่ีจะตองตรากฎหมายฉบับใด ๆ อันมี
ลักษณะเปนการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะตองกระทำเทาที่จำเปนเทานั้น และตอง
ไมกระทบกระเทือนตอสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ โดยกฎหมายที่ตราขึ้นมานั้นจะตองมี
ผลบังคับใชเปนการทั่วไป ไมมีการเลือกปฏิบัติ 

หากถามวาที่ผานมามีกรณีการตรากฎหมายโดยมิไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หรือไม ตอบวามีจำนวนมากครับ อันที่จริงแลวในรัฐธรรมนูญน้ันไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ตรากฎหมายไวชัดเจนเพื่อให สมาชิกรัฐสภาอันประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษร (ส.ส.) 
และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยตองระมัดระวังในการตรากฎหมาย
อันเปนการลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินความจำเปน ซึ่งมาตรการนั้นก็คือ 
การกำหนดใหระบตุวัเลขมาตราของรฐัธรรมนญูในกรณท่ีีจะออกกฎหมายมาเพือ่จำกดัสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน ซึง่ตรงนีเ้ราไดนำแนวคดิมาจากรฐัธรรมนูญของประเทศเยอรมนั โดยมวัีตถปุระสงคหลกั 
คือ เพื่อใหผูมีอำนาจออกกฎหมายไดตรวจสอบวาลักษณะของสิทธิเสรีภาพที่จะตรากฎหมาย
มาจำกัดน้ีโดยสภาพแลวทำไดหรือไม อีกท้ังยังเปนการเตือนวาการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นพึงตองระวัง แตในทางปฏิบัติบทบัญญัตินี้เสมือนเปนแบบฟอรม
ที่รัฐธรรมนูญกำหนดให แตในเนื้อหาของกฎหมายจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมาย
เพียงใดนั้น ผูออกกฎหมายไมคอยใหความสำคัญเทาใดนัก ดังนั้น เราจึงเห็นกฎหมายที่มีเนื้อหา
ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีจำนวนมาก ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ กฎหมายที่เก่ียวกับความมั่นคง
ของประเทศ หรือกฎหมายคอมพิวเตอร เปนตน 

กรณีของฝายบริหารหรือรัฐบาล ตรงน้ีคอนขางเห็นอยางชัดเจนวาท่ีผานมา การบังคับใช
กฎหมายของประเทศไทยมีปญหามากเนื่องจากวาไมสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรม กลาวคือ 
มีการบังคับใชกฎหมายโดยไมไดคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
หรือสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียกรองสิทธิทางการเมือง ประเด็นดังกลาวมีความ
เก่ียวของกนัโดยตรงระหวางผูบงัคับใชกฎหมายกบัประชาชน ซึง่ประชาชนจะออกมาเรยีกรองสทิธ ิ
หรือตำหนิ ติเตียน วิพากษวิจารณการทำงานของรัฐบาล ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายจึงคอนขาง
สุมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงไมไดกับการไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะผูตรวจสอบ
การทำงานของรฐับาล ดงัเชน กรณขีองการบงัคบัใชพระราชกำหนดบรหิารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรอื พระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คง ภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในการชุมนุมทางการเมือง เปนตน

ในสวนขององคกรตุลาการ เก่ียวกับการปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรมนั้น 
สำหรบัผมคดิวา เปนเรือ่งทีค่อนขางใหมไมคอยมกีารกลาวถงึกนัสกัเทาไหรในสงัคมไทย โดยสวนใหญแลว
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“หลักนิติธรรมกับสภาพของสังคมประเทศไทย”

จุลนิติ

เรามักจะเห็นวาฝายนิติบัญญัติ หรือฝายบริหาร เปนฝายที่ควรตรวจสอบและควบคุมการใชอำนาจ
มากกวา เพราะทั้งสององคกรนี้ จะเห็นไดชัดเจนวาเปนองคกรที่มีรูปแบบการใชอำนาจในเชิงรุก 
(active) ในขณะทีศ่าลเองใชอำนาจในเชงิรบั (passive) กอปรกับวาเปนองคกรทีท่ำหนาทีใ่นการวินจิฉยั
ชี้ขาดคดี และการบังคับใชกฎหมาย ดังนั้นในสายตาของสังคมจึงมองวาองคกรตุลาการไมคอยมีปญหา
มากนัก กลาวอยางงาย ๆ คือในการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการนั้นไมนาจะเปนอันตรายตอประชาชน 
ในทางตรงกันขาม กลับจะนำความยุติธรรมมาเสียอีก 

เราพึงตองใหประชาชนพิจารณาเสมอวาอำนาจทุกอำนาจ ไมวาจะเปนอำนาจในการ
ตรากฎหมายของฝายนติบิญัญตั ิอำนาจในการบรหิารราชการแผนดนิของฝายบรหิาร หรอืแมแตอำนาจ
ในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ของฝายตุลาการ อาจมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดทั้งสิ้น 
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือวา อำนาจของศาลควรถูกควบคุมตรวจสอบดวย เพื่อไมใหศาลใชอำนาจในการ
วินิจฉัยช้ีขาดคดีไปตามอำเภอใจ แตตรงน้ีไมไดบอกนะครับวาศาลไทยตัดสินไปตามอำเภอใจ
โดยไมคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบางกรณีอาจสะทอนใหเห็นไดวาศาลอาจมีความเขาใจ
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม ยกตัวอยางเชน 
กรณีของการเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาหนาที่รัฐในชวงระยะเวลาที่รัฐบาลไดประกาศ
สถานการณฉกุเฉนิ ซึง่มบีคุคลทีไ่ดรบัผลกระทบจากการปฏบิตัหินาทีห่รอืดำเนนิการอืน่ใด ของเจาหนาที่
รัฐในชวงสภาวะฉุกเฉินดังกลาว และไดไปดำเนินการฟองรองเปนคดีตอศาล แตศาลกลับยกฟองโดย
ใหเหตุผลวาเปนอำนาจของฝายบริหารที่สามารถกระทำได โดยพระราชกำหนดบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหอำนาจกระทำได ตรงนีส้ะทอนใหเหน็วาศาลอาจเขาใจคลาดเคลือ่น
ในทางหลักการของหลักนิติรัฐนิติธรรม แมวาจะมีประกาศสถานการณฉุกเฉินและใชพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินจริง แตตามหลักนิติรัฐนิติธรรมก็ใหอำนาจศาลในการเขาไป
ควบคมุตรวจสอบฝายบรหิารวาไดกระทำไปตามกฎเกณฑทีก่ฎหมายไดกำหนดไวหรอืไมอยางไร แตไม
ไดหมายความวาไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดเลย มฉิะน้ันจะกลายเปนชองวางใหฝายบรหิารใชอำนาจ
อยางเผด็จการโดยอาศัยประกาศสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงจุดน้ีสะทอนใหเห็นวาการท่ีศาลเขาใจคลาดเคล่ือน
ในหลกัการของหลักนติิรฐันติิธรรมจงึนำไปสูการตคีวามกฎหมายทีค่ลาดเคลือ่นและยกฟองในทายทีส่ดุ 
ซึ่งเปนการกระทำที่สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของตนเองอยางหลีกเลี่ยงมิได 
ทัง้ ๆ  ทีศ่าลเองกม็ภีารกจิในการเขามารบัรองและคุมครองสทิธิเสรภีาพของประชาชนตามองคประกอบ
ของหลักนิติรัฐ ดังนั้น ในประเด็นนี้จึงพึงตองตระหนักและระมัดระวังเปนพิเศษ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวาจะมีแนวทางหรือมาตรการใดที่จะเสนอแนะตอองคกรหรือ
หนวยงานดังกลาวในการปฏิบัติหนาท่ีตามหลักนิติธรรม และจะมีกระบวนการในการ
ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และการใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกับ
หลักนิติธรรมอยางไร

ดร.พรสนัตฯ : ในทรรศนะของผมเหน็วาปญหาการปฏบิตัหินาที ่ขององคกรนติบิญัญตั ิบรหิาร 
และตุลาการ ที่กลาวไปนั้นยังไมสอดคลองกับหลักนิติธรรม ปจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ปญหาความเขาใจ
ของหลักนิติธรรมวาความหมายที่แทจริงคืออะไร เพราะในปจจุบันเราเขาใจความหมาย หรือนัย
ของคำวานิติธรรมไมตรงกัน แมกระทั่งในบรรดานักกฎหมายดวยกันเอง ดังนั้น จึงพึงตองใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองตรงกันวา “ทุกองคกร” ตองอยูภายใตหลักนิติธรรมทั้งสิ้น โดยไมมีขอยกเวน
แมกระทัง่ศาล แตในสงัคมไทยเมือ่มกีารกลาวถงึศาลกจ็ะถกูหามวพิากษวจิารณ เพราะอาจจะเปนการ
หมิ่นประมาท หรือละเมิดอำนาจศาลได เมื่อเรายังมีแนวคิดในลักษณะทำนองนี้อยูก็คงจะทำใหองคกร
ตาง ๆ  ปฏิบติัหนาทีใ่หสอดคลองกบัหลกันติธิรรมโดยแทจรงิไดอยางยากลำบาก เพราะขาดการตรวจสอบ 
ตรงนี้ขออางอิงถึงคำสอนของทานอาจารยหยุด แสงอุทัย ปรมาจารยทางกฎหมายที่เคยกลาวไววา 
“ผมไมแนะนำใหใครนับถือคำพิพากษาของศาลฎีกาเหมือนพระเจา คือ ตองเอาคำพิพากษามา
วิพากษวิจารณวาเขาทฤษฎีหรือเปลา...” 

อีกประเด็นหนึ่งที่เรามองขามไปคือเรื่องการพิจารณาหลักนิติธรรมแบบโดด ๆ โดยมองวา
มันเปนเอกเทศ ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิดพลาด กลาวอยางงาย ๆ ก็คือ หลักนิติธรรมนั้นไมสามารถ
ยืนอยูไดดวยตนเองหากปราศจากระบอบประชาธิปไตย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากพิจารณาอยาง
รอบคอบแลวก็จะเห็นวาหลักการประกัน รับรอง และคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานเปนเจตนารมณ
และองคประกอบของหลักนิติธรรม ซึ่งตรงนี้ก็คือหลักการที่เกิดจากระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั่นเอง เปนการประจักษชัดวาทั้งหลักนิติรัฐ นิติธรรม และระบอบประชาธิปไตย
มุงที่จะเขาไปรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเปนหลักการที่สอดคลองตองกัน 
โดยทั้งสองหลักการนี้มีความสัมพันธกันอยางยิ่งจนอาจเรียกไดวาเปน “ทฤษฎีพี่นอง” ที่ไมอาจจะ
แยกออกจากกันได ดังนั้น หากประเทศใด ๆ จะเปนนิติธรรมไดประเทศน้ันก็ยอมตองยึดระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยดวย และหากเราไมเขาใจในหลักการหรือแนวคิดนี้ การปกครอง
ของเราก็จะไมใช Rule of law แตจะกลายเปน Rule by law ที่ใกลเคียงกับการปกครองของฮิตเลอร
(Adolf Hitler) ในสมัยกอนที่ใชกฎหมายฆาคนยิวเยี่ยงผักปลา เพราะจะมีการออกกฎหมายมา
โดยไมพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของตัวกฎหมายวาสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม 

 ฉะนั้น หากประเทศไทยไมสามารถที่จะมีระบอบการปกครองที่เปนประชาธิปไตยไดจริง 
หรือไมพยายามที่จะทำความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย ก็ไมสามารถที่จะทำใหประเทศยึดหลัก
นิติธรรมไดจริง เพราะหลักการที่ยึดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนสำคัญน้ันไมไดถูกหยิบยกข้ึนมา
เปนหวัใจสำคญันัน่เอง กลาวอยางสัน้ ๆ  กค็อื หากเรามกีารจำกัดสทิธเิสรภีาพในการพดู การแสดงออก 
หรือการแสดงความคิดเห็นจนเกินกวาเหตุ เราก็จะทำใหประเทศที่ยึดหลักนิติธรรมไมได ดังนั้น 
จะเห็นไดวาที่ผานมาเราแกไขปญหาไมตรงจุด โดยยึดกฎหมายเปนใหญ ถามวาถูกไหมก็ถูกครับ 
แต ถูกเพียงแคครึ่ ง เ ดียว แตที่สำคัญยิ่ งไปกวานั้นและถูกละเลยไปคือ เราตองไปดู เนื้อหา
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ในตัวบทกฎหมายดวยวามีความสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย โดยพิจารณาวามีการรับรอง
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม ตรงนี้ผมไมไดบอกวาเราจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไมไดเลย จำกัดไดครับ แตตองไมมากจนเกินกวาเหตุ นอกจากนี้ยังตองเขาไปดูในบริบท
ของสังคมดวยวาสังคมเราเปนประชาธิปไตยแลวหรือไม คำวา “สังคมไทย” ตรงน้ีหมายถึงทุกคน 
และหมายรวมถึงฝายนิตบิญัญตั ิฝายบริหาร ฝายตุลาการ และองคกรอ่ืน ๆ  ตามรัฐธรรมนูญดวย ซึง่หาก
ทุกคนใหความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันถือไดวาเปน “องคประกอบสำคัญ” ประการหน่ึง 
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรตาง ๆ ก็จะเปนไปตามหลักนิติธรรมไดโดยงาย หรืออาจกลาวไดวา 
“ระบอบประชาธิปไตยเปน Road Map” อันนำไปสูหลักนิติธรรมนั่นเอง

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ดร.พรสันตฯ : สำหรับผมคิดวาหากตองการใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีการปกครอง
โดยยึดหลักนิติธรรมโดยแทจริงแลว พึงตองทำความเขาใจหลักการดังกลาวใหถูกตองกอนวา 
โดยแทจริงแลว หลักนิติธรรมคืออะไร ซึ่งการใหคำนิยามอยางผิวเผินแบบเดิม ๆ อาจจะไมถูกตอง
และเหมาะสมนัก ขอยกตัวอยางประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เชน ประเทศ
สวิสเซอรแลนดซึ่งถือไดวาเปนประเทศท่ียึดหลักนิติธรรมในการปกครองประเทศ และเปนที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ หลักการพ้ืนฐานท่ีเขาใหความสำคัญมาเปนอันดับหน่ึงมากกวาเร่ืองอ่ืน ๆ 
กค็อื “ความเปนประชาธปิไตย” เหนอืกวาหลกัการจำกดัอำนาจของฝายบรหิาร หรอืแมแตหลกันิตธิรรม
เสียอีก ดังนั้น จะเห็นไดวา หากเราทำความเขาใจไปในเชิงลึกของแนวคิดของหลักนิติธรรม ก็จะ
หนีไมพนเร่ืองของประชาธิปไตย หากมองในจุดน้ีจะเปนการสะทอนใหเห็นถึงขอบกพรองของ
นักการเมือง หรือแมแตนักกฎหมายบางกลุมที่ชอบใหความหมายของหลักนิติธรรมในทำนองวา
ถือกฎหมายเปนใหญอยางเดียว มีลักษณะเปนเอกเทศ ตรงนี้เปนการมองในเชิงรูปแบบเทานั้น 
โดยไมไดไปมองถึงแนวคิดที่เปนรากฐานท่ีสำคัญอันมีลักษณะในเชิงเน้ือหาเลย ประเด็นน้ีสำคัญมาก 
สำหรับนักกฎหมายเราพึงตองจำแนกใหออกระหวาง legal dogmatic กับเรื่องของ legal theory 
ใหดี การเปนนักกฎหมายท่ีดีจะตองเขาใจเร่ืองของระบบกฎหมายใหถูกตองและลึกซ้ึง ตองมอง
และพิเคราะหโดยใช legal theory ซึง่กค็อื แนวคิดทฤษฎีทางกฎหมาย กลาวคือ การใชทฤษฎีทางกฎหมาย
มีนัยที่ลึกซึ้ง มีการพิจารณาหลักการที่อยูเบื้องหลังของกฎหมาย หรือหลักการทางกฎหมาย
ที่อยูเบื้องหลังคำวินิจฉัยของศาล (under the surface of law) ดวย เชน หลักสิทธิมนุษยชน 
หลักสัญญาตองเปนสัญญา หลักความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย หลักสุจริต เปนตน ในขณะที่ 
legal dogmatic เปนการมองกฎหมาย คำวินิจฉัยของศาลแบบผิวเผิน กฎหมายกำหนดไวเชนไร 
ศาลมีคำวินิจฉัยอยางไรก็วาตามกัน ตรงนี้ผมไมไดบอกวาจะตองไมยอมรับ หรือคัดคานคำวินิจฉัย
ของศาลนะครับ หากถูกตองเหมาะสมก็ไมมีปญหา แตที่เปนหวงก็คือ หากเราทำความเขาใจกฎหมาย
ดวยวธิกีาร legal dogmatic อาจไมคอยเหมาะสมนกัโดยเฉพาะอยางยิง่กบักฎหมายมหาชนทีม่ลีกัษณะ
เปนนามธรรมและเปนปรัชญาสูง การมองแบบนี้ไมไดทำใหประเทศเปนนิตริัฐนิติธรรมที่แทจริงไดเลย 

 นอกจากน้ี มอีกีประเด็นหน่ึงทีผ่มอยากจะใหขอคดิและขอสงัเกต เก่ียวกับบทบาทของศาลไทย 
ซึ่งผมมองวาหากทำไดก็จะสงผลใหประเทศไทยเปนประชาธิปไตยมากข้ึน และจะนำไปสูการสถาปนา
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หลักนิติธรรมที่แทจริงใหเกิดขึ้นในอนาคตไดโดยงายดาย คือ ประเด็นความเกี่ยวพันระหวางองคกร
ตุลาการ หรอืศาล กบัประชาชน สำหรบัผมมองวาศาลไทยยงัไมคอยมจุีดเกาะเก่ียว หรอืความเช่ือมโยง
กบัประชาชนเทาทีค่วร ซึง่สงผลตอภาพลกัษณความเปนประชาธปิไตยขององคกรตลุาการในประเทศไทย
ดวย หากนำมาเปรียบเทียบกับองคกรที่ใชอำนาจอธิปไตยอ่ืนอยางเชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี 
เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคกรเหลานี้กับประชาชน ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งก็คือฝายนิติบัญญัติ 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สวนฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยทางออม กลาวคือ
ฝายนิติบัญญัติทำการเลือกฝายบริหารอีกครั้งหนึ่ง และภายหลังจากที่เขามาดำรงตำแหนงแลวก็ยังมี
จดุเช่ือมโยงกบัประชาชน เชน กรณีทีป่ระชาชนมกีารเรยีกรองสทิธ ิหรือตอรองกบันกัการเมอืง การสือ่สาร
ของประชาชนกบั ส.ส. ส.ว. หรอื รฐัมนตร ีแตเราไมเคยเหน็ภาพลกัษณเชนนัน้ระหวางประชาชนกบัศาลเลย 
ทัง้ ๆ  ทีใ่นทางหลกัการ หรอืการอธิบายถงึอำนาจของศาลจะมีการบอกวาใชอำนาจแทนประชาชนภายใต
ระบอบประชาธิปไตยอยูก็ตามที แตยังไมชัดเจน ทั้งในดานที่มาของศาล จะเห็นไดวาเปนระบบ
การสอบแขงขันและแตงตั้ง ไมมีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน จุดน้ีเองอาจกอใหเกิดการเปรียบเทียบ
ความเปนประชาธิปไตยกับสององคกรที่กลาวมาแลวในสังคมไทย 

มีนักวิชาการบางทานมีขอเสนอใหองคกรตุลาการหรือศาล มีจุดเกาะเก่ียวเชื่อมโยงกับ
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี
ขององคกรตุลาการ ซึ่งผมก็เห็นดวย แตอาจจะยังไมครบถวนนัก เพราะหากพิเคราะหแลวจะเห็นวา
ตรงนี้เปนไปในเชิงรูปแบบมากกวา สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกวาเรื่องในเชิงรูปแบบนั้น คือ เราตองมองไปในเชิง
เนื้อหาดวยวา การวินิจฉัยช้ีขาดของศาลอยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตยหรือไม กลาวคือ ในเนื้อหา
ของคำวินิจฉัยศาลมีการใหเหตุผลอันสงผลเปนการเขาไปคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม 
ตรงนี้ผมขอหยิบยกหลักเรื่อง “หลักประชานิติศาสตร” ซึ่งหลักการนี้ถือเปนหลักการใหมสำหรับ
ประเทศไทย ไมมีใครรูจัก แตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกลาวถึงกันมาไดในระยะหน่ึงแลว 
คำวา “ประชานิติศาสตร” แปลมาจากคำวา Demosprudence คือ หลักการตรากฎหมาย และ 
การตีความกฎหมาย นั้นหาใชอยูบนพื้นฐานทางปจจัยภายในอยางเดียว เชน มีการพูดคุยถกเถียงกัน
ภายในองคกร หรอืภายในวิชาชีพตนเอง เชน ส.ส., ส.ว., ทนายความ หรอืแมกระทัง่ผูพพิากษา หากแต
ตองคำนงึถงึแงมมุภายนอกดวย ซึง่กค็อื ประชาชน อนัเปนพืน้ฐานของหลกัประชาธปิไตย ศาลรฐัธรรมนูญ 
ศาลปกครอง อาจมีมุมที่เกี่ยวพันกับประชาชนพอสมควร เพราะดวยภาพลักษณ สภาพโดยธรรมชาติ
ขององคกรและคดทีีอ่าจมคีวามเกีย่วพนักบัเรือ่งทางการเมอืงเรือ่งสทิธเิสรภีาพคอนขางมาก ฉะนัน้ เน้ือหา
ของคำวินิจฉัยโดยสภาพจึงอาจจะเห็นภาพของการสื่อสารกันระหวางศาลกับตัวประชาชนในแนวคิด
วาดวยประชาธิปไตยไมมากก็นอย เพราะตัวบทกฎหมายที่ใชพิจารณาโดยสวนใหญจะเก่ียวของกับ
รัฐธรรมนูญ แตเราตองไมลืมวาองคกรตุลาการนั้นรวมถึง “ศาลยุติธรรม” ดวยนะครับ

 หลักนิติรัฐมีความชัดเจนของเน้ือหาทางหลักการมากกวาหลักนิติธรรม 
มีความเปนระบบมากกวา โดยหากพิเคราะหใหลึกไปกวานั้นก็คือวา ในขณะที่หลักนิติรัฐ
เปนหลักการที่ ใชบังคับกับองคกรที่ ใชอำนาจอธิปไตยทั้ง ๓ องคกร ไดแก องคกร
นิติบัญญัติ บริหาร และตลุาการ

หลั
ามเปมีคว หลกนตรฐ

ก องคกร
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  คำถามคอืศาลยตุธิรรมมภีาพของความเชือ่มโยงกับประชาชนและมแีนวคดิของประชาธิปไตย
มากนอยเพียงใด มีการสื่อสารกับประชาชนทำนองเดียวกับศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองหรือไม 
ตรงนี้เปนประเด็นที่นาสนใจมาก ยกตัวอยาง เชน คดีหมิ่นประมาท โดยมากศาลจะเนนตีความและ
อธิบายตัวบทกฎหมายผานคำวินิจฉัยดวยพื้นฐานของกฎหมายอาญา เนนวา ผูถูกกลาวหามีเจตนา 
หรือไมมีเจตนา ที่จะพูดหรือกลาวถอยคำที่เปนการหมิ่นประมาทนั้นหรือไม คำถามก็คือวา 
ศาลไดคำนงึหรอืไมวา เรือ่งคดหีมิน่ประมาทจรงิ ๆ  แลวกค็อืแนวคดิวาดวย เรือ่งของเสรภีาพในการพดู 
การแสดงออก อันเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตยที่ไดรับการรับรองและคุมครอง 
ตรงนี้สะทอนใหเห็นวาศาลยุติธรรมตีกรอบแนวคิดไวกับกฎหมายลูกอยางกฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ฯลฯ โดยศาลมองวาขอพิพาทน้ีเปนเรื่องที่มีฐานความคิดอยูในกฎหมายลูก
เทานั้น ซึ่งผมมองวาอาจเปนความเขาใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ซึ่งวิธีคิดของนักนิติศาสตรไทย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในทางปฏิบัติคอนขางมีปญหามาก โดยเราคอนขางท่ีจะไปใหความสำคัญในกฎหมายลูก
มากกวากฎหมายแมบทอยาง “รฐัธรรมนญู” โดยหารูไมวากฎเกณฑตาง ๆ  ทีป่รากฏอยูในกฎหมายลกู 
จริง ๆ แลวเปนการออกมาเพื่อรองรับแนวคิดของตัวรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตรงน้ีผมมองวาคือ “มิติ
ทางกฎหมายที่นักกฎหมายไทยมืดบอดไป” ในขณะที่ตางประเทศเขาไมเปนกัน โดยเฉพาะประเทศ
ที่เปนเสรีประชาธิปไตย เชน คดีหมิ่นประมาท ศาลพึงตองมีการใหเหตุผลในเชิงหลักการที่สอดคลอง 
สงเสรมิระบอบประชาธิปไตย เปนการสือ่สารกบัประชาชนดวยวา “ประชาชน” มเีสรภีาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พวกเขาทำได ไมมีความผิด 

หากถามวามนัมคีวามสำคญัมากไหม สำหรบัผมสำคญัมากเลย เพราะมนัสะทอนถงึการ “สือ่สาร
อยางเปนสัญลักษณทีมี่นยัสำคญัวา ศาลนัน้อยูเคยีงขางประชาชน ศาลนัน้ทำหนาทีใ่นการรับรองและ
คุมครองสทิธเิสรภีาพประชาชน ศาลมแีนวคดิทางดานประชาธปิไตย” โดยเฉพาะอยางยิง่ในสงัคมไทย 
ชวงนี้ศาลถูกวิพากษวิจารณและถูกตั้งคำถามมากมายโดยเฉพาะเรื่องความเปนประชาธิปไตย
ที่ขาดหายไประหวางองคกรตุลาการกับประชาชน ซึ่งเราตองสรางตรงนี้ขึ้นมาใหได นี่คือสังคม
ประชาธปิไตยโดยแทจรงิ และตองไมลมืวาองคกรอ่ืนก็ตองยดึหลกัการดงักลาวดวย หากทำไดความหวงั
ในการสถาปนาหลักนิติธรรมในประเทศไทยก็ไมไกลเกินเอื้อมแนนอน.
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