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บทคัดย่อ 
 

 หลักนิติธรรม หรือ  Rule of Law เป็นหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่ส าคัญและเป็นสากล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรค 2 ได้บัญญัติไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”  โดยสาระส าคัญของหลักนิติธรรม
ประกอบด้วย  1)  กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป  2)  กฎหมายที่เป็นโทษไม่มีผลบังคับย้อนหลัง  3)  การสันนิษฐาน
ว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผิด  4) การเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษา  5)  เจ้าหน้าที่รัฐ
ต้องใช้อ านาจภายใต้กฎหมายที่ก าหนดไว้   และ 6)  กฎหมายต้องไม่ยกเว้นความผิดให้แก่การกระท าในอนาคต  

ในสังคมไทยนั้นนักการเมืองมักอ้างว่าได้ใช้หลักนิติธรรมในการบริหารบ้านเมืองและออกกฎหมายต่าง  ๆ โดย
เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเสียงข้างมากด้วย  อย่างไรก็ตาม จะพบการใช้หลักนิติธรรมในด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว
นั้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย อันได้แก่  การบริหารบ้านเมืองอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
การทุจริตคอรัปช่ัน  และความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน  ดังนั้นสังคมจึงไม่ควรพิจารณาหลักนิติธรรมเฉพาะในแง่
หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมายเพียงมิติเดียว  แต่ควรพิจารณาเชื่อมโยงกับมิตอิื่น ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและ
สิทธิมนุษยชนไปด้วย  เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและมีความสุข 
 

ค ำส ำคัญ:  หลักนิติธรรม,  กฎหมาย,  การเมืองการปกครอง,  สังคมไทย 
        รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร1,  

ABSTRACT 
 

Rule of Law is the common basis principles of law. The 2007 Constitution of  the Kingdom of 
Thailand  states that the Parliament, the Cabinet, the court, including the constitutional bodies and 
government agencies must adhere to the rule of law in their operation. In essence, the rule of law 
consist of the following principles: 1) The law requires mandatory grants,  2) Law is not retroactive,  3) 
The assumption that the accused innocent until the final judgment concluded he is wrong,  4) The 
independence and impartiality of Judges,  5) State officers exercise authority under the law prescribed, 
and 6)  The Law is not exempted from the action in the future. 
 In Thai society, politicians and governments often clam to use the rule of law in accordance 
with the principle of democratic majority in their administration and law making.  However, it was 
found that the use of the rule of law in law making alone could not resolve the major problems of 
Thailand, including issues concerning transparency and inefficiency, corruption, and the gap between 
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the rich and the poor.  Therefore, to resort to the rule of law in the process of law making alone is not 
effective enough to solve the society’s problem, it also must be applied  to other aspects of the social 
life, such as politics, social, economy, and human rights, in order to achieve sustainable development 
and happiness. 
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บทน ำ 
 สังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความขัดแย้ง
ทางความคิดและทางการเมืองอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผล
เสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติ  หลายฝ่ายพยายาม
หาทางแก้ไขปัญหานี้  และหลักนิติธรรมถูกหยิบยกขึ้นมา
พูดถึงบ่อยครั้ง และเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและการบริหารประเทศให้เดินไปข้างหน้า  
หลักนิติธรรมโดยทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าเป็นการบริหาร
จัดการบ้านเมืองตามตัวบทกฎหมาย  และใช้กฎหมาย
เป็นหลักในการตัดสินคดีความหรือกรณีพิพาทต่างๆ 
เท่านั้น  แต่ในสภาพความเป็นจริงสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรมที่ดี มีมิติในแง่มุมอื่นๆ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
อาทิ  ความชอบธรรมและความเป็นธรรมในสังคม  การ
ลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน  การลดความเหลื่อมล าระหว่าง
คนรวยและคนยากจนในสังคม  มีกลไกและกระบวนการ
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย  การบริหารบ้านเมืองตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเช่ือมั่นจากนัก
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดการ
เติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้นหลักนิติ
ธรรมจึงเสมือนเป็นเสาหลักส าคัญของระบอบประชาธิปไตยที่
จะเช่ือมโยงกระบวนการต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย  ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจสังคม  และด้านสิทธิ
เสรีภาพ  เพื่อให้สังคมไทยมีความผาสุกและเจริญก้าวหน้า  
 

หลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรมมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Rule 
of Law ซึ่งมีผู้ให้ค าแปลไว้หลายอย่างอาทิ หลักพื้นฐาน
แห่งกฎหมาย หลักการปกครองด้านกฎหมาย หลักแห่ง

กฎหมาย หลักยุติธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งค าแปลอื่นๆ ที่
มีความหมายใกล้ เคียงกันนี้  แต่ค าแปลที่ เป็นที่นิยม         
และใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมไทยในปัจจุบันคือ                  
หลักนิติธรรม [4] 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญในหลักนิติธรรมเป็น
อย่างมาก โดยก าหนดว่าการบริหารงานของคณะรฐัมนตร ี
และหน่วยงานที่ส าคัญจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
โดยได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ดังนี้ 

มาตรา 3 อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลตามบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ยังมีการกล่าวถึงหลักนิติธรรมอีกใน
หมวดที่  5  แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ งรั ฐส่ วนที่  3 
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 มาตรา 78  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(6) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มี
หน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐตาม
กฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรั ฐ  
ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

แม้ว่าจะมีการระบุค าว่า หลักนิติธรรม ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ก็ยังไม่มีการก าหนด
รายละเอียดหรือแนวทางการปฏิบัติของหลักนิติธรรมที่
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ชัดเจนตามบริบทของสังคมประเทศไทย  ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารประเทศ นักการเมืองและภาคส่วนต่างๆ ก็มีการ
กล่าวอ้างถึงหลักนิติธรรมกันอย่างแพร่หลาย  ดังนั้น
การศึกษาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม รวมถึง
แนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมในมิติด้ านต่ างๆ แก่
ประชาชนจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
ควำมหมำยของหลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรมถือก าเนิดจากกฎหมายจารีต
ประเพณีของประเทศอังกฤษที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 16  ต่อมาใน ค.ศ.1885 ศาสตราจารย์ เอ.วี.
ไคซีย์ (A.V.Dicey) ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนของหลักนิติ
ธรรมไว้ 3 ประการคือ [7] 
 1. ความสูงสุดของกฎหมาย 
 บุคคลจะต้องถูกลงโทษก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นท าผิด
ตามกฎหมายซึ่งกฎหมายนั้นจะต้องถูกตราขึ้นก่อนการ
กระท าผิด  โดยผู้กระท าผิดจะต้องถูกฟ้องร้องให้ศาล
ยุติธรรมมาเป็นผู้พิพากษา 
 2. ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย 
 บุคคลทุกคนภายในประเทศย่อมเสมอกัน
ภ า ย ใ ต้ ก ฎ ห ม า ย เ ดี ย ว กั น  ไ ม่ ว่ า บุ ค ค ล นั้ น จ ะ มี
ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นนักการเมืองช้ันสูง เป็นข้าราชการ 
นักธุรกิจ หรือประชานบุคคลทั่วไป  หากกระท าความผิด
จะต้องถูกพิจารณาและลงโทษภายใต้กฎหมายเดียวกัน  
โดยมาตรฐานเดียวกัน 
 3. ความมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ 
 บุคคลทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิ
เสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมาย และจารีตประเพณี[2] 
ของสังคม  มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือการ
ประชุมหารือกัน  รวมทั้งมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
 น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี นั ก วิ ช า ก า ร ที่ ส า คั ญ ใ น
ต่างประเทศอีกหลายคนที่ให้ความหมายของหลักนิตธิรรม  
โดย แอล. ฟูลเล่อร์ (L.Fuller) ได้ให้หลักการที่ส าคัญของ
หลักนิติธรรมได้ 8 หลักคือ [5] 

 1.  ทุกคนต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่ 
 2.  กฎหมายต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
 3.  กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง  
 4.  กฎหมายต้องบัญญัติให้ชัดเจนเพื่อเลี่ยงการ
บังคับใช้ที่มิชอบ 
 5.  กฎหมายต้องเลี่ยงความขัดแย้งกันเอง
  

6.  กฎหมายต้องไม่บังคับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
  

7.  กฎหมายต้องยืนยงคงอยู่เพื่อให้หยั่งรากลึก 
แต่ต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเปลี่ยนแปลงได้  

8 .   การด า เนินการทุกอย่ า งของรั ฐต้ อ ง
สอดคล้องทุกประการกับกฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ 
 ส าหรับในประเทศไทยได้มีคณะนักวิชาการที่
พยายามจะรวบรวมและสร้างความชัดเจนของหลักนิติ
ธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ระบุไว้ในระบบกฎหมาย
ของไทย และใช้เป็นหลักการในการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้ าที่ ขององค์กรอ านาจหลักทั้ ง  3  ด้านระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยศาสตราจารย์ ดร.ก าชัย  จงจักรพันธ์  
ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมว่า  หมายถึงหลัก
พื้นฐานทางกฎหมายที่กระบวนการทางกฎหมายและ
กระบวนการทางยุติธรรมจะต้องไม่ฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อ
หลักนิติธรรมนี้  หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม
ความขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมผลก็จะใช้บังคับไม่ได้หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักนิติธรรมคือ หลักที่อยู่ เหนือ
กฎหมายทั้งปวง  
 หลักนิติธรรมมีสาระส าคัญ 6 องค์ประกอบ       
คือ [4] 
 1.  กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
 หลักการส าคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
คือ กฎหมายต้องมุ่งหมายให้ใช้บังคับกับบุคคลทุกคน
โดยทั่วไปเสมอภาคกัน กฎหมายต้องไม่มุ่งใช้บังคับกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

 2.  กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังหรือที่เป็นโทษ
 กฎหมายจะบัญญัติ ให้การกระท า ใดเป็น
ความผิดอายาและลงโทษย้อนหลังไม่ได้  การกระท าใดๆ 
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ที่ไม่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท านั้นเป็นความผิด
อาญา กฎหมายที่ออกในภายหลังจะบัญญัติให้การกระท า
นั้นเป็นความผิดและมีโทษอาญาย้อนหลังไม่ได้ 
 3.  การสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาคดีอาญาบริสุทธิ์
อยู่จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาเด็ดขาดว่ามีความผิด
 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหา หรือจ าเลยยัง
ไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาเด็ดขาดว่ามี
ความผิด  หลักการนี้เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ในกระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องหาหรือจ าเลยใน
คดีอาญาเพื่อจะได้รับโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ต่อสู้คดีของตนอย่างเต็มที่ 
 4.  หลักความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้
พิพากษา      

ผู้พิพากษาตุลาการเป็นกลไกในการอ านวย
ความยุติธรรมขั้นสุดท้ายท่ีส าคัญ ดังนั้นผู้พิพากษาจะต้อง
มีความเป็นอิสระ  ไม่ถูกแทรกแซงท้ังจากฝ่ายบริหาร ฝ่าย
นิติบัญญัติ หรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการด้วยกันเอง  รวมทั้งผู้
พิพากษาต้องมีความเป็นกลางไม่มีอคติใดๆ 
 5.  เจ้าหน้าท่ีรัฐจะใช้อ านาจได้ภายใต้กฎหมาย
ที่ก าหนดไว ้    
 องค์กรของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้
อ านาจตามที่กฎหมายให้ไว้เท่านั้นจะใช้อ านาจเกินกว่า
ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไม่ได้  หลักการข้อนี้จะช่วย
คุ้มครองสิทธิเสรีของประชาชนท่ัวไป 
 6.  กฎหมายต้องไม่ยกเว้นความผิดให้แก่การ
กระท าในอนาคต     

การออกกฎหมายเพื่อรองรับการยกเว้นการรก
ระท าผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไม่สามารถกระท าได้  
หลักการนี้ ช่วยป้องกันผู้มีอ านาจที่อาจ ฉ้อ ฉล ใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมือในการป้องกันการกระท าผิดของ
ตนในภายหน้า  

 
หลักนิติธรรมกับวิถีทำงกำรเมืองของไทยในปัจจุบัน 
 ความหมายและหลักการส าคัญของหลักนิติ
ธรรมที่มีการศึกษา และรวบรวมกันท้ังในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย จะเกี่ยวข้องกันกับหลักการพื้นฐานของ

กฎหมาย ที่จะออกกฎหมายต่างๆ จะละเมิดไม่ได้ดังที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น  ดังนั้นการใช้หลักนิติธรรมเพียงอย่าง
เดียวในการออกกฎหมาย หรือในการพิจารณาคดีของ
ศาลยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองของสังคมไทย 
 ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการ
แบ่งอ านาจที่ส าคัญเป็น 3 ฝ่าย คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่าย
บริหาร  และฝ่ายตุลาการ  ซึ่งโดยหลักการแล้วอ านาจทั้ง 
3 ฝ่ายต้องเป็นอิสระจากกัน  และเป็นการถ่วงดุลด้าน
อ านาจซึ่งกันและกันเพื่อให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส  มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า 
 ฝ่ายบริหารซึ่ งเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ ในการ
บริหารบ้านเมืองนั้นมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้าง
มากจากการเลือกตั้ง  และจัดตั้งคณะรัฐบาลเข้ามา
บริหารประเทศ  ขณะเดียวกันพรรคการเมืองที่จัดตั้ง
รัฐบาลก็มีที่นั่งส่วนใหญ่ในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย  ท าให้
อ านาจของฝ่ายบริหาร และอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติมี
ส่วนที่ซ้อนทับกัน  ฝ่ายบริหารจึงสามารถที่จะควบคุม
หรือก าหนดทิศทางการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติได้  
เนื่องจากฝ่ายบริหารจะเป็นหัวหน้าหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองเสียงข้างมากและระบบพรรคการ
เมืองไทยนั้นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค
สามารถก าหนดนโยบายพรรค  เพื่อให้สมาชิกพรรคที่อยู่
ในฝ่ายนิติบัญญัติด้องปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดหากฝ่า
ฝื น ก็ อ า จ ถู ก ขั บ อ อ ก จ า ก พ ร ร ค แ ล ะ พ้ น ส ภ า พ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ฝ่ายบริหารซึ่งมีเสียงข้างมากใน
สภาผู้แทนราษฎร จึงสามารถออกกฎหมายหรือแก้ไข
กฎหมายใดๆ ตามที่ตนเองต้องการได้ ซึ่งกฎหมายบาง
ฉบับอาจให้ประโยชน์กับพรรคการเมืองของรัฐบาลหรือ
พวกพ้องของรัฐบาลได้  ตราบเท่าที่กฎหมายที่ฝ่ายตน
ออกมาบังคับใช้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  แต่จะเป็นเรื่องที่ขัด
ต่อหลักนิติธรรมหรือไม่นั้นแทบจะไม่ได้รับการค านึงถึง  
ดังนั้นการที่จะพยายามใช้หลักนิติธรรมมาก ากับการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติในกรณี
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เช่นนี้สามารถท าได้จ ากัดเฉพาะให้กฎหมายเป็นไปตาม
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย (Rule of Law) เท่านั้น  แต่
หลักนิติธรรมก็ยังไม่สามารถควบคุมการออกกฎหมาย
หรือการแก้ไขกฎหมายให้มีความชอบธรรมได้ทั้งหมด  
ทั้ งนี้สาเหตุส าคัญประการหนึ่ งคือ การตรวจสอบ
ความชอบด้วยหลักนิติธรรมต่อกฎหมายที่จะออกใช้บังคับ
นั้น  ต้องขึ้นอยู่ว่าผู้ออกกฎหมายนั้นเองที่จะมีจิตส านึกใน
การสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม  หรือจะสร้าง
ความชอบธรรมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่พรรคพวก
ฝ่ายตน   เพราะแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองโดย
หลักนิติธรรมนั้น หากถือตามแนวคิดของอริสโตเติล 
(Aristotle) มองว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักการที่สร้างขึ้น
เพื่อให้กฎหมายเป็นผู้ปกครองมนุษย์  เพราะหากให้
มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองย่อมเป็นสิ่ งที่ ไม่ดี
เนื่องจากมนุษย์มักมีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง   การปกครอง
โดยใช้กฎหมายเป็นสิ่ งสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่พึงปารถนา
มากกว่าการปกครองโดยมนุษย์   เพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้ปกครองมีการใช้อ านาจตามอ าเภอใจและท าให้สังคมมี
ความมั่นคง [12]  แต่สถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่
มีการแบ่งแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่าย  แบ่งความคิดทาง
การเมืองออกเป็นหลายกลุ่ม  และแต่ละฝ่ายพยายามมุ่งที่
จะแย่งชิงอ านาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ฝ่ายตนและใช้เครื่องมือทางกฎหมายเป็นตัวก าหนด
ความชอบธรรมของตนเองโดยมิได้ยึดถือหลักนิติธรรม
เป็นหลัก  ประเทศชาติย่อมประสบปัญหาทางด้านความ
แตกแยกทางความคิดอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายบริหารอ้างหลัก
ความชอบด้วยกฎหมายอย่างหนึ่ง ฝ่ายนิติบัญญัติอ้าง
หลักความชอบด้วยกฎหมายอีกอย่างหนึ่ง ฝ่ายตุลาการ
ตัดสินโดยยึดถือหลักความชอบด้วยกฎหมายอีกอย่างหนึ่ง  
เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนจะแสวงหาความชอบธรรมจาก
กฎหมายได้จากอ านาจใด   ดังนั้นการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองในปัจจุบัน  ภาค
การเมืองทุกฝ่ายและสังคมทุกภาคส่วนจะต้องหันหน้าเข้า
หากันและใช้หลักนิติธรรมในการท างานและแก้ไขปัญหา
ต่างๆด้วยความเป็นธรรม โดยถือผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

หลักนิติธรรมกับปัญหำของสังคมไทย 
 ปัจจุบันสังคมไทยยังมีปัญหาที่ส าคัญอีกหลาย
อย่างที่ต้องเร่งแก้ไข  ได้แก่ ปัญหาการบริหารบ้านเมือง
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน  และปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับ
คนจน  เป็นต้น  หลักนิติธรรมซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักที่
ส าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการที่จะส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ของชาติ   โดยใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ยังได้กล่าวถึงแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมาตราที่ 78 
วรรค 4 ดังนี ้
 มาตรา 78 (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการท างาน เพื่อใช้การบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
 หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
หรือหลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบ
เพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความ
ถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักพื้นฐานที่ส าคัญ คือ 
 1. หลักนิติธรรม หมายถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจ
ของ ตัวบุคคล จะต้องค านึงถึงความเป็นธรรม และความ
ยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
      2. หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ไป
พร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน 
อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เป็นนิสัย 
ประจ าชาติ 
  3. หลักความโปร่งใส หมายถึงความโปร่งใส ซึ่ง
ตรงข้ามหรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปช่ัน  
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ความโปร่งใสหมายความรวมถึงการที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง 
        4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาส
ให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการ เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยให้
ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและ
ร่วมปฏิบัติ 
       5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกในความรับผิด ชอบต่อ
สังคม  การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสีย
จากกระท าของตนเอง 
          6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
 จะพบว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักการอันหนึ่งที่
ส าคัญในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ถ้าหน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และ
ค านึงถึงความเป็นธรรม ความยุติธรรม ก็จะท าให้กิจการ
บ้านเมืองมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า และสังคมอยู่อย่าง
สงบสุข 
 ปัญหาคอร์ รัป ช่ันเป็นปัญหาที่ ส าคัญของ
ประเทศไทย  ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ปัญหา
นี้สร้างความเสียหายให้กับงบประมาณของแผ่นดินและ
เศรษฐกิจของชาติเป็นจ านวนมาก  เป็นปัญหาที่เกิดอย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานและมีแนวโน้มจะเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป  โดยในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยถูกจัด
อันดับปัญหาคอร์รัปช่ันในอันดับที่ 88 จากการจัดอันดับ 
176 ประเทศทั่วโลกโดยองค์กรความโปร่งใสระหว่าง
ประเทศ[14]  ซึ่งประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใส
เพียง 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  เทียบเท่า

ค ะ แน นขอ งก ลุ่ ม ป ร ะ เทศ  แ ซม เบี ย  โ คลั ม เ บี ย 
เอลซัลวาดอร์ โมรอกโค และเปรู คะแนนดังกล่าวก็ไม่ได้
สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนชาวไทย แต่ช่วย
ยืนยันปัญหาการคอร์รัปช่ันที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
สังคมไทย 
 รัฐบาลในอดีตมีนโยบายลงทุนโครงการบริหาร
จัดการน้ ามูลค่า 350,000  ล้านบาท และโครงการลงทุน
ระบบสาธารณูปโภค (Mega Project) มูลค่ากว่า 2 ล้าน
ล้านบาท  ซึ่งเป็นงบประมาณของชาติที่มูลค่ามหาศาล  
จากปัญหาคอร์รัปช่ันในระดับสูงในปัจจุบันก็จะท าให้
ประเทศสูญเสียงบประมาณของชาติจ านวนมากมายในแต่
ละปี  แต่หากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาคอร์รัปช่ันโดยใช้หลักนิติธรรม ปัญหาคอร์รัปช่ัน
ของชาติก็น่าจะลดลงโดยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดแต่ผู้ที่กระท าผิดคอร์รัปช่ันไม่ว่าผู้กระท า
ผิดนั้นจะมียศฐาบรรดาศักดิ์สูงเพียงใดรวมทั้งนักการเมือง 
ข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และธุรกิจเอกชน  
โดยใช้หลักที่ว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
ผู้กระท าผิดจะต้องถูกน ามาพิจารณาคดีลงโทษเท่าเทียม
เสมอกันตามหลักนิติธรรม  หากการบังคับใช้กฎหมายไม่
เข้มแข็งผู้กระท าผิดไม่ถูกลงโทษ  ผู้กระท าผิดก็จะมีความ
เคยชินและกระท าผิดมากขึ้นรวมทั้งบุคลอื่นๆก็จะเอา
เยี่ยงอย่างบ้าง  ปัญหาคอร์รัปช่ันและปัญหาอื่นๆ ของ
ประเทศก็จะไม่ได้รับการแก้ไข 
 ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมระหว่างคนรวย
กับคนจนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของประเทศ  และ
หลักนิติธรรมของชาติควรมีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหานี้  
จากรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมีมาอย่างต่อเนื่อง 
และรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและการกระจายรายได้มาตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) 
จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับปัจจุบัน  ส่งผลให้จ านวนคนจน
ลดลงจาก 22.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.3 ในปี 
พ.ศ. 2551 เหลือ 5.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 
ในปี พ.ศ.2553 [13] 
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 หากแบ่งประชากรไทยออกตามรายได้เป็น 5 
กลุ่มเท่าๆ กัน หรือกลุ่มละ 20 % ของครัวเรือนทั้งหมด
จะพบว่าแต่ละกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมาก  
โดยกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดมีรายได้มากกว่ากลุ่ม
ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่ าสุดถึง 12.3 เท่า 
 

ตำรำงที่ 1 รายได้รายได้รวมของประเทศ 

กลุ่มรำยได้ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน (บำท) 

กลุ่มที่ 5  (สูงสุด) 63,011 

กลุ่มที่ 4 22,953 
กลุ่มที่ 3 14,817 
กลุ่มที่ 2 9,854 
กลุ่มที่ 1 (ต่ าสุด) 5,141 

 
เมื่อคิดเป็นรายได้รวมของประเทศ ระหว่างปี 

พ.ศ.2543-2554  กลุ่มที่ 5 (กลุ่มผู้มีรายได้มากที่สุด) มี
สัดส่วนรายได้ คิดเป็นร้อยละ 48-51 ของรายได้ทั้งหมด  
ขณะที่กลุ่มที่ 1 (กลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีสุด) มีสัดส่วนรายได้
เพียงร้อยละ 4-6 เท่าน้ัน 
 จากสภาพปัจจุบันพบว่า มีความไม่เสมอภาค
และไม่ยุติธรรมในทางเศรษฐกิจระหว่างคนรวยกับคนจน
อยู่หลายด้าน  อาทิ คนรวยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายกว่าในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่า  ขณะที่คนจนต้องกู้เงิน
จากแหล่งเงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาก  หรือ
จากแหล่งเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เช่น บัตรเงินสด  บัตร
เครดิต  โรงรับจ าน า เป็นต้น  คนรวยสามารถลงทุนใน
ตลาดหุ้นได้ก าไรเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่กฎหมายให้ไม่
ต้องเสียภาษีสักบาทเดียว  ในขณะที่คนจนท างานประจ า
มีเงินเดือนไม่มาก แต่ต้องช าระภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายทุก
เดือน    หรือในกรณีบริษัทข้ามชาติประกอบกิจการมูลค่า
มหาศาลแต่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงไม่ต้องเสียภาษี
เลย  แต่กิจการ SMEs ขนาดเล็กต้องเสียภาษีทุกปี 
 จากตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นจะพบว่า ระบบ
กฎหมายในปัจจุบันเอื้อประโยชน์ให้คนท่ีมีฐานะด ีมีความ

ได้เปรียบคนที่ฐานะด้อยกว่า  ในด้านการช าระภาษีให้รัฐ  
การตอบแทนให้สังคม  และการแข่งขันทางธุรกิจ  ซึ่งจะ
ท าให้ช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนกว้างมาก
ยิ่งขึ้น   ดังนั้นภาครัฐและภาคสังคมจะต้องตระหนักถึง
การลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม  และใช้หลักนิติ
ธรรมมาพิจารณาในการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ให้ผู้มีฐานะดีจะต้องจ่ายภาษีและตอบแทนสังคมให้มาก
ขึ้น  ขณะที่ต้องให้โอกาสและช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน
ให้มีโอกาสในการเพิ่มรายได้หรือสามารถแข่งขันทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

บทสรุป 
หลักนิติธรรมเป็นเสาหลักที่ส าคัญในระบอบ

ประชาธิปไตย  แม้ว่าหลักนิติธรรมจะมีความหมายคือหลัก
พื้นฐานแห่งกฎหมาย  โดยที่กฎหมายหรือกระบวนการทาง
ยุติธรรมจะขัดแย้งต่อหลักนิติธรรมไม่ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้
หมายความว่าหลักนิติธรรมจะจ ากัดอยู่แต่ในแง่การออกหรือ
แก้ไขกฎหมาย  การบังคับใช้กฎหมายหรือกระบวนยุติธรรม
เท่านั้น  แต่หลักนิติธรรมยังเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในมิติอื่นๆ อีกหลายด้าน  นักการเมืองและ
ฝ่ายนิติบัญญัติอาจใช้เสียงข้างมากในการออกหรือแก้ไข
กฎหมายซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหลักนิติธรรมได้ แต่
ก็อาจไม่เป็นไปด้วยความชอบธรรมและเป็นธรรม  การมี
กฎหมายที่ดีแต่การบังคับใช้หรือกระบวนการยุติธรรมไม่
เข้มแข็งก็สามารถท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน สร้างความ
เสียหายจ านวนมากแก่ประเทศชาติได้  กรณีกฎหมายที่มุ่ง
เสริมเฉพาะด้านเช่นเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจ
ส่งเสริมให้มีผู้ได้เปรียบและมีความไม่เสมอภาค ซึ่งอาจสร้าง
ปัญหาที่ไม่ตั้งใจให้สังคม เช่น  ความเหลื่อมล้ าในสังคม
ระหว่างคนรวยกับคนจน 
 ดังนั้นสังคมไทยจึงไม่ควรพิจารณาหลักนิติธรรม
เฉพาะในแง่หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายเพียงมิติ เดียว     
แต่ควรพิจารณาหลักนิติธรรมให้เช่ือมโยงกับมิตอิื่นทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคม และสิทธิมนุษยชน  
เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการพัฒนาไป

ข้างหน้าอย่างยั่งยืน  เพื่อความเจริญก้าวหน้าและผาสุก
ของสังคมไทย 
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