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ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ภายใต้หลักนิติธรรม
นุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อความเบื้องต้น ภาพรวมของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือ สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัต ิไ ว้ใ นมาตรา ๑ ให้ป ระเทศไทยเป็น
ราชอาณาจักรอันหนึ่งอัน เดียว จะแบ่งแยกมิได้ และมาตรา ๒ บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการสาคัญทั้งสองประการที่ปรากฏใน
รัฐ ธรรมนูญ นี ้ ถือ ว่า เป็น บทบัญ ญัต ิน ิรัน ดร (eternity clause) ของรัฐ ธรรมนูญ ไทยซึ ่ง สะท้อ นถึง
ประวัติศ าสตร์แ ละรากเหง้า ของดิน แดนที่เคยมีชื่อ รู้จัก ในหมู่ช าวตะวัน ตกว่า “สยาม” ซึ่ง ดารงอยู่
ต่อเนื่องกว่า ๗๐๐ ปี
ประเทศไทยเปลี ่ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชย์ มาเป็น
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) โดย
ระบบรัฐ สภาที่มีรูป แบบแตกต่างกัน ไปตามรัฐ ธรรมนูญ แต่ล ะฉบับ โดยรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปัจจุบัน เป็น
รูปแบบสภาคู่ ที่มีสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และวุฒิสภาซึ่งมาจากการ
เลือ กกัน เองทางอ้อ มของประชาชนจากบุค คลซึ ่ง มีค วามรู้ ความเชี ่ย วชาญ ประสบการณ์ อาชีพ
ที่ห ลากหลายของสังคม มีน ายกรัฐมนตรีที่มาจากการเสนอชื่อและให้ความเห็นชอบโดยรัฐสภา มีศาล
เป็นองค์กรผู้ใช้อานาจตุลาการ แยกเป็นศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจ ในระบบเสรีนิย มที่ส อดคล้อ งกับ หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์
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จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยขจัด การผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒ นาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและประเทศ โดยรัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงหรือ ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับ เอกชน เว้น แต่ก รณีที ่ม ีค วามจ าเป็น เพื ่อ ประโยชน์ใ นการรัก ษาความมั ่น คงของรัฐ การรัก ษา
ผลประโยชน์ส่ว นรวม การจั ดให้มีส าธารณูปโภคหรือการจัดทาบริการสาธารณะ อีก ทั้ง ในการพัฒ นา
ประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็น
เป็นสุขของประชาชนประกอบกัน
สังคมไทยเป็น สังคมที่ได้รับ อิท ธิพ ลของพระพุท ธศาสนาแบบเถรวาทและวัฒ นธรรม
แบบเอเชียที่ให้ความเคารพนับถือต่อผู้มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ หรือมีคุณงามความดี นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทย
ยัง จงรัก ภัก ดีแ ละเทิด ทูน สถาบัน พระมหากษัต ริย์ อัน เป็น สถาบัน หลัก ของชาติที่ท รงปกครองดูแ ล
ประเทศไทยและชาวไทยให้ร่มเย็นมาเป็นเวลาช้านาน
ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิม นุษยชนของสหประชาชาติหลายฉบับ มีการ
เคารพสิท ธิม นุษ ยชนในระดับ รัฐ ธรรมนูญ โดยมีค ณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติ เป็น องค์ก ร
ที่ทาหน้าที่ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) รัฐ บาลไทยโดยคณะรัฐ มนตรี ได้ป ระกาศให้การคุ้มครองสิท ธิ
มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย
ประการสาคัญที่สุด ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ คือเรื่องของ
หลัก นิติธ รรมนั ้น รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทยฉบับ ปัจ จุบัน มาตรา ๓ วรรคสอง บัญ ญัติใ ห้
รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล องค์ก รอิส ระ และหน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ใ ห้เ ป็น ไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่ว นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม
“หลักนิติธรรม” จึงถือเป็นหลักการสาคัญในรัฐธรรมนูญไทย ที่ผูกพันต่อทุกองค์กรของรัฐ
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติอันเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่หลักนิติธรรม
นั้นมีความเป็นนามธรรม เช่น นี้แล้วหลักนิติธรรมคืออะไร และหลักนิติธรรมของไทยนั้นมีความเหมือน
หรือ แตกต่า งจากหลัก นิติธ รรมสากลหรือ ในประเทศต่า งๆ อย่างไรบ้า ง ในการบรรยายครั้ งนี้ จะได้
นาเสนอเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ ข้อความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรม ทั้งในความหมายที่เป็นสากลและในทางคติ
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ของไทย หลักนิติธรรมที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกับ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักนิติธรรม และบทบาทของศาลรัฐ ธรรมนูญในการผดุงรักษาระเบียบ
กติกาทางการเมืองการปกครองให้เป็นตามหลักนิติธรรม เพื่อนาไปสู่บทสรุปและตอบคาถามที่ว่า หลักนิติธรรม
ของไทยนั้นเหมือนหรือแตกต่างจากหลักนิติธรรมสากลอย่างไร และศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทอย่างไรใน
การนาหลัก นิติธ รรมมาใช้เพื่อ คุ้ม ครองสิท ธิเสรีภ าพของประชาชน ตลอดจนการสร้างดุล ยภาพของ
การเมืองการปกครองของไทย
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ส่วนที่ ๑ ข้อความคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หรือที่คนส่วนใหญ่แปลว่า “หลักการปกครองโดย
กฎหมาย” เป็นแนวคิดที่มีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ซึ่งเกิดจากการค้นหาหลักการปกครองที่
ดีที่สุด ดังที่เพลโต้ นักปราชญ์ชาวกรีกเคยเสนอรูปแบบการปกครองโดยราชาปราชญ์ (Philosopher King)
ที่เชื่อว่าจะเป็นการปกครองที่ดีที่สุด โดยผู้ปกครองคือตัวราชาปราชญ์นั้นจะต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
มีคุณธรรมจึงจะปกครองบ้านเมืองด้วยความถูกต้องชอบธรรม แต่ โดยความเป็นจริงแล้วในท้ายที่สุดเพลโต้
ก็ไม่สามารถหาใครที่สมบูรณ์แบบพอที่จะเป็นราชาปราชญ์ ในอุดมคติได้ ในบั้นปลายชีวิตเพลโต้จึงหันมา
ให้ความสาคัญกับ “กฎหมาย” โดยเสนอว่ากฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและการปกครองจะต้องดาเนินการ
ตามกฎหมาย หากสังคมสามารถสร้างระบบกฎหมายที่ดีและเป็นธรรมขึ้นมาให้คนประพฤติปฏิบัติตามได้
แม้แต่คนไม่ดีก็ยังสามารถทาความดีได้เช่นกัน
แต่การพัฒนาแนวคิด เรื่องการปกครองโดยกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม หรือหลักนิติธรรม
(The Rule of Law) นั้น ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นที่ ประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ โดย
ปรากฏหลัก เกณฑ์อ ยู่ใ นกฎบัต รแมกนาคาร์ต า (Magna Carta) ค.ศ. ๑๒๑๕ อัน เป็น ส่ว นหนึ่ง ของ
รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของอังกฤษ และได้รับการพัฒนาต่อมาจนเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่
ยอมรับไปทั่วโลก โดยศาสตราจารย์ เอ. วี. ไดซีย์ (Albert Venn Dicey) นักวิชาการด้านกฎหมายแห่ง
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศอังกฤษ ในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้า
วิคตอเรีย มหาราชินีน าถ ได้ให้ความหมายของ The Rule of Law ไว้ว่าจะต้องประกอบด้ว ยหลักการ
สาคัญ ๓ ประการ คือ
ประการแรก ต้องไม่มีระบบทรราช กล่าวคือบุคคลจะถูกลงโทษต่อเมื่อได้กระทาการ
อัน ขัดต่อกฎหมายและได้รับ การพิจ ารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม การนาตัว บุคคลใดไปลงโทษโดย
ประการอื่นย่อมเป็นการมิชอบ
ประการที่ส อง บุค คลทุก คนย่อ มเสมอภาคกัน ในสายตาของกฎหมาย กล่า วคือ ไม่มี
บุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมถูกบังคับ
โดยเสมอกัน ภายใต้ก ฎหมายของแผ่น ดิน และอยู่ในอานาจการพิจ ารณาพิพ ากษาของศาลยุติธ รรม
ตามปกติ
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ประการที่สาม รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ มิใช่เป็นที่มาของกฎหมาย หากแต่เป็น
ผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย กล่าวคือ การที่บุคคลมีสิทธิเสรีภาพประการต่าง ๆ นั้นหาใช่เพราะ
รัฐธรรมนูญยอมรับไม่ หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับ ตามสิทธิเสรีภาพนั้นให้
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดของไดซีย์นั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็น หลักการทั่วไปของหลัก นิติธรรม
ได้ เพราะแนวคิด ดัง กล่าวอธิบ ายโดยมุ่ง หมายเฉพาะแต่ก รณีที่เกิด ขึ้น จริง ในประเทศอัง กฤษเท่านั้น
โดยเฉพาะในปัจ จุบัน ที่ห ลายประเทศถือ หลักการความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และมีการ
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากแนวคิดของไดซีย์ที่สนับสนุนความมี
อานาจสูงสุดของศาลมากกว่าความมีอานาจสูงสุดของรัฐ ธรรมนูญ เนื่อ งจากไดซีย์อธิบายตามสภาพ
สังคมของอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบศาลแข็งแกร่งมากที่สุดประเทศหนึ่ง
ลอร์ด วุล ฟ์ (Lord Woolf) อดีต อธิบ ดีผู้พิพ ากษาศาลอุท ธรณ์ (The Master of the
Roll) และอดีต ประมุข ตุล าการ (Lord Chief Justice) ของประเทศอัง กฤษ และเวลส์ ได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ The Rule of Law ภาคปฏิบัติไว้ว่า สังคมใดก็ตามจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขโดย
อาศัย หลัก นิติธ รรมนั้น ซึ่ง มีก ฎเกณฑ์อ ย่างไรบ้า งย่อ มแล้ว แต่ส ถานการณ์ในแต่ล ะสัง คมเป็น สาคัญ
แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดสังคมนั้นควรจะมีหลักสาคัญหกประการ ได้แก่ ประการแรก จะต้องมี ศาลที่
พิจารณาพิพากษาข้อพิพาทระหว่างบุคคลซึ่งมีผลประโยชน์ขัดกัน และส่งผลต่อไปยังหลักประการที่สอง
คือ ศาลนั ้น จะต้อ งประกอบไปด้ว ย ผู ้พ ิพ ากษาที ่ม ีค วามเป็น อิส ระ ปราศจากอคติ ตลอดจนมี
ความสามารถที่จะพิจารณาข้อพิพาทนั้นได้ หลักประการที่สาม ศาลจะต้องมีการพิจารณาคดีและตัดสิน
ข้อ พิพ าทภายในระยะเวลาอัน สมควร โดยเมื่อ ศาลมีคาตัด สิน หรือ คาพิพ ากษาแล้ว หลัก ประการที่สี่
ก็กาหนดให้จะต้องมีวิธีการบังคับให้เป็นไปตามคาพิพากษาด้วย ส่วนหลักประการที่ห้านั้น คือ ศาลต้องมี
วิธีพิจารณาคดีที่เที่ยงธรรมและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับหลักประการที่หก คือ กฎหมายที่ศาลใช้ต้องมี
ความแน่นอน ชัดเจน มีความพอดีและเป็นธรรม
อาจกล่า วได้ว่า ตามหลัก นิติธ รรมของทางตะวัน ตกนั ้น สัง คมจะต้อ งปกครองด้ว ย
กฎหมาย สิทธิเสรีภ าพของประชาชนในสังคมนั้นจะต้องได้รับการรับรองโดยกฎหมายเช่นกัน เพื่อให้
กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับได้จริง จึงต้องมีผู้ตัดสินข้อพิพาทตามกฎหมายนั้นได้แก่ศาล ซึ่งจะต้องดารงอยู่
อย่า งเป็น อิส ระ เพื่อ พิพ ากษาและตัด สิน อรรถคดีอ ย่า งเที่ย งธรรมและมีเหตุผ ล ภายใต้ก ระ บวนการ
พิจารณาคดีที่แน่นอน ด้วยระยะเวลาอันสมควร และสามารถบังคับคดีตามคาพิพากษานั้นได้ ทั้งนี้อาจ
สรุปได้ว่าหลักการของหลักนิติธรรมสากล ก็คือการยอมรับว่า หลักนิติธรรมคือหลักการปกครองประเทศ
ด้วยกฎหมายที่เป็นธรรม และมีองค์กรตุลาการเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายนั้น
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ส่วนที่ ๒ หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า อิทธิพลของพุทธศาสนาได้มีส่วนหล่อหลอมให้ประเทศไทย
คานึงถึงการอยู่ร่วมกันโดยมี หลักธรรมกากับมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น หลักธรรมสาหรับผู้ปกครอง สมณะ
พราหมณ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ล้วนแต่มีส่วนสาคัญ ที่ทาให้บ้านเมืองดาเนินต่อไปด้ว ย
ความสงบสวัสดี
หากหลักนิติธรรมของตะวันตกมีที่มาจากการจากัดอานาจของผู้ปกครอง ให้เป็นไปโดย
เป็นธรรมไม่ละเมิด สิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว สิ่งที่อาจจะใกล้เคียงกับหลักนิติธรรมในความหมาย
สากล คือ ทศพิธราชธรรม หรือธรรมสิบประการ อันเป็นหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นผู้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ทศพิธราชธรรม ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นข้อพึงปฏิบัติ และข้อพึงละเว้น ซึ่งข้อพึงละ
เว้น นี ้เองคือ การจ ากัด อานาจของพระมหากษัต ริย์มิให้ใช้อานาจโดยอาเภอใจ เช่น “อาชชวะ” คือ
ความซื่อตรง หมายถึงพระมหากษัตริย์จะต้องใช้อานาจโดยสุจริตซื่อตรง “อักโกธะ” คือความไม่โกรธ
หมายถึง พระมหากษัตริย์จ ะต้องไม่ใช้อารมณ์โกรธเข้าครอบงาในการใช้อานาจ “อวิหิงสา” คือความ
ไม่เบียดเบียน หมายถึง พระมหากษัตริย์ไม่พึงใช้พระราชอานาจในการกดขี่ข่มเหง ทาอันตรายต่อ ชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สิน ของราษฎรตามอาเภอใจ และ “อวิโรธนะ” คือความเที่ยงธรรม หมายถึง การใช้
พระราชอานาจจะต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม
แม้ว่า ทศพิธ ราชธรรมดูค ล้ายว่าจะไม่มีส ภาพบัง คับ แต่ด้ว ยความเชื่อ ในทางศาสนา
กากับว่า หากผู้ปกครองไม่ทรงธรรมแล้วไซร้ จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแปรปรวน
ทศพิธ ราชธรรม จึงถือเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุค
สมัยจนถึงปัจจุบัน ดังเช่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
อย่างไรก็ตาม เมื่อบ้านเมืองพัฒ นาขึ้น นอกจากผู้ปกครองที่ทรงธรรมแล้ว กฎหมาย
เข้ามามีส่วนสาคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเมื่อกฎหมายและผู้ใช้อานาจปกครอง
ถูกกากับหรือครอบด้วยหลักธรรมหรือหลักเหตุผลความเป็นธรรมการปกครองด้วยหลักนิติธรรมก็เกิดขึ้น
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นักประวัติศาสตร์กฎหมายได้แบ่ง ยุคสมัยของระบบกฎหมายไทยออกเป็น ๒ ยุคใหญ่ ๆ
คือ ยุคกฎหมายไทยดั้งเดิมที่มีรากเหง้ามาจากวัฒนธรรมไทยแต่เดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย และ
ยุคกฎหมายไทยสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายและวัฒนธรรมจากประเทศทาง
ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๙ และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ยุค กฎหมายไทยดั้งเดิม (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๙๔) เป็น ยุค ที่ก ฎหมายไทยและการ
ปกครองแผ่น ดิน เป็น อัน หนึ่งอัน เดีย วกับธรรมะ คัมภีร์พระธรรมศาสตร์เป็นเครื่องแสดงธรรมเป็นสิ่ง
สูงสุด สมบูร ณ์ ถูกต้อ งและศักดิ์สิท ธิ์ กฎหมายนั้นจะอยู่ในพระธรรมศาสตร์และจารีต ประเพณี มีผ ล
บังคับแก่บุคคลทั้งหลาย รวมทั้งพระมหากษัตริย์และตุลาการ แต่หากย้อนไปไกลกว่านั้น ประเทศไทยก็
เคยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อว่าอานาจอธิปไตยเป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ ผู้
เป็น สมมติเทพ เช่น นี ้พ ระมหากษัต ริย์จึง มีอานาจสูง สุด ในการพิพ ากษาลงโทษอัน เป็น อานาจตาม
ธรรมชาติของพระมหากษัตริย์เช่นกัน
ยุคกฎหมายไทยสมัยใหม่ (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ปัจจุบัน) อาจแบ่งเป็น ๒ ช่วงสาคัญ ได้แก่
ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์และยุคประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายของไทยในยุคนี้เริ่มเข้าใจว่า
แบบแผนทางกฎหมายไม่ใช่สิ่งตายตัว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามศีลธรรมประเพณีและความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจสังคม กฎหมายไทยและระบบการปกครองรวมถึงการใช้อานาจนิติบัญญัติเริ่มรับอิทธิพลจาก
ประเทศตะวัน ตก ที ่ถ ือ ว่า รั ฏ ฐาธิป ัต ย์เ ป็น ผู ้ท รงอ านาจเด็ด ขาดในการบัญ ญัต ิก ฎหมาย ในช่ว ง
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์และผู้ปกครองเริ่มอ้างหลักความยุติธรรมแทนการอ้างคัมภีร์
พระธรรมศาสตร์ ผู้ปกครองมีอานาจในการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระบบการปกครอง
ที่เห็น ว่าไม่เป็น ธรรมได้เอง เช่น ในยุค สมัย ของพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว รัช กาลที่ ๔
(พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑) พระองค์ทรงยกเลิกประเพณีที่บิดามารดาหรือสามีขายบุตรภรรยาลงเป็น
ทาสโดยเจ้าตัวไม่สมัครใจเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ โดยมีพระราชดาริว่าสิทธิดังกล่าวไม่เป็นการยุติธรรมแก่
หญิง และทรงรับรองกรรมสิทธิ์ของเอกชนในที่ดิน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความคิดเดิมที่ว่าพระมหากษัตริย์
เป็นเจ้าของแผ่นดินทั้งปวงทั่วราชอาณาจักร
ต่อ มาในสมัย ของพระบาทสมเด็จ จุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว รัช กาลที่ ๕ (ครองราชย์
พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) เป็นยุคเริ่มต้นของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ (nation building) ตามแนวทาง
มหาอานาจยุโรป เพื่อ รักษาเอกราชของประเทศจากการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก พระองค์
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ทรงปฏิรูป เปลี่ย นสังคมเกือ บทุกด้านโดยการจ้างชาวตะวันตกเข้ามาช่ว ยราชการโดยแต่งตั้งให้เป็น ที่
ปรึกษาของพระองค์ และวางโครงสร้างพื้นฐานกิจการสาธารณูปโภคครั้งใหญ่ชนิดไม่เคยมีมาก่อน
ส่วนหนึ่งของการปฏิ รูปประเทศครั้งสาคัญนี้ คือ การจัดตั้งระบบกฎหมาย การยุติธรรม
สถาบันการเมืองการปกครอง การเงินการคลังและระบบภาษีอากร ทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์
จะแก้ปัญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและความไม่เหมาะสมกับกาลสมัยของกฎหมายไทยเดิม จึงมี
การปฏิรูปการศาลและกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงหลักการทางกฎหมายที่สาคัญ
เช่น หลักกฎหมายเดิมที่ว่าจาเลยเป็นผู้มัวหมองจนกว่าจะนาสืบหรือพิสูจน์ว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็น
หลัก สากลที่ถือ ว่า ผู้ต้องหาหรือ จาเลยถือ เป็น ผู้บ ริสุท ธิ์จนกว่าจะมีก ารพิสูจน์ได้ว่ากระทาผิด รวมถึง
ยอมรับ หลัก การว่า ไม่มีก ฎหมายไม่มีโ ทษ และมีก ารเปลี่ย นแปลงระบบการพิจ ารณาคดีโ ดยยกเลิก
วิธีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการดาน้า ลุยเพลิง ตลอดจนการไต่สวนด้วยวิธี การอัน ทารุณตามระบบ
จารีต นครบาล ไปใช้ร ะบบการสืบ พยานตามแนวทางสมัย ใหม่ ตลอดจนมีก ารแก้ไ ขกฎหมายแพ่ง
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธ ีพิจ ารณาความแพ่ง และวิธีพ ิจ ารณาความอาญาโดยนาแบบอย่า งจาก
ประเทศตะวันตก เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่แต่เดิมไม่มี
ความเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ เชิ งกระบวนทั ศ น์ ข องยุ ค สมั ย นี้ คื อ การก่ อ ตั้ งโรงเรี ย นสอน
กฎหมาย จากการที่พระราชโอรสและข้าราชการไทยได้เดินทางไปศึกษากฎหมายในยุโรป การเรียนการสอน
กฎหมายในสมัยนั้นได้เริ่มอธิบายความหมายของคาว่า “กฎหมาย” เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมไทย
ดั้ง เดิม โดยอาศัย ตามแบบอย่างคาสอนวิช า Jurisprudence ของ John Austin ซึ่งแพร่ห ลายอยู่ใน
อังกฤษ ซึ่งส่งผลทางอิทธิพลความคิด ต่อกระบวนทัศน์ทางกฎหมายไทย ที่แยกกฎหมายออกจากธรรมะ
และความยุติธรรม ตามแนวความคิดของสานักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism)
อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนี้ การตรากฎหมายและการใช้บังคับกฎหมายอยู่ในอานาจของ
ชนชั้นปกครองเป็นหลัก ประชาชนทั่วไปไม่อาจคัดค้านกฎหมายที่ตนเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ แต่เมื่อถือว่า
กฎหมายเป็นคนละเรื่องกับความยุติธรรม ผู้คนมักยอมจานนไม่แสวงหาความเป็นธรรมหรือเกิดความทุกข์ร้อน
เมื่อไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย
ความเปลี ่ย นแปลงส าคัญ เกิด ขึ ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ (ค.ศ. ๑๙๓๒) ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอานาจโดย
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ไม่จากัด มาเป็น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล ะทรงใช้
อานาจดังกล่าวผ่านทางองค์กรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในสมัยแรก ๆ จะเน้นเรื่องการจัดระบบ
การปกครอง การสร้างรัฐ สภาให้มีอานาจในการตรากฎหมายและการจัด ระบบการบริห ารราชการ
แผ่น ดิน ที่มีค ณะรัฐ มนตรี แทนระบอบการปกครองที่พ ระมหากษัต ริย์มีอานาจสูงสุด กฎหมายยัง มี
ความหมายว่าเป็นคาสั่งของรั ฏฐาธิปัตย์ต่อไปเช่นเดิม โดยประชาชนมีหน้าที่เคารพและเชื่อฟังกฎหมาย
ไม่อาจโต้แย้งคัดค้านได้ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะกาหนดไว้อย่างคร่ าวๆ โดยขาดกลไก
การคุ้ม ครองสิท ธิเสรีภ าพของประชาชนที่ชัด เจน แม้รัฐ ธรรมนูญ หลายฉบับ จะกาหนดให้มีตุล าการ
รัฐธรรมนูญทาหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย แต่ตุลาการรัฐธรรมนูญ นั้นก็มี
ที่มาจากสมาชิกรัฐ สภาและข้าราชการประจา ซึ่ง มีว าระการดารงตาแหน่งตามวาระของรัฐ สภาชุดนั้น
กระบวนการให้ประชาชนโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่ งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้น ถึงจะมีก็ยาก
ต่อการเข้าถึง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ การตรวจสอบผู้ใช้อานาจนั้น
เป็น การตรวจสอบทางการเมือ งโดยรัฐ สภา อาจกล่า วได้ว่า ยุค สมัย ดังกล่า วนี้ ถือ เป็น ยุค ที่รัฐ สภามี
อานาจสูงสุด (Supremacy of Parliament)
การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่สุด อันถือเป็นการพลิกกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)
เมื่อ มีก ารปฏิรูป การเมือ งครั้ง ใหญ่ในประเทศไทยที่ส ่ง ผลให้เกิด รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ยืน ยัน หลักการสาคัญ ซึ่งเป็นคุณ ค่าสูงสุดในทางรัฐ ธรรมนูญของไทย ได้แก่หลัก
ความเป็นราชอาณาจักร หลักประชาธิปไตย หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค
และหลัก ความเป็น กฎหมายสูง สุด ของรัฐ ธรรมนูญ โดยรัฐ ธรรมนูญ ได้คุ ้ม ครองสิท ธิเ สรีภ าพของ
ประชาชนและความมั่น คงในระบบการเมือ งการปกครองของประเทศไทยมากขึ้น ปร ะชาชนเริ่ม มี
บทบาทในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ผ่านช่องทางขององค์กรอิส ระตามรัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งขึ้นโดย
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
หากสิ ่ง ที ่ส าคัญ อัน ถือ ว่า รัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก่อ ให้เกิด พัฒ นาการของระบบ
ศาลไทยในก้า วส าคัญ ที ่ส ุด อีก ครั ้ง หนึ ่ง คือ การจัด ตั้ง ศาลปกครองแยกออกจากศาลยุต ิธ รรม และ
ยกระดับคณะตุลาการรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นศาลรัฐธรรมนูญ โดยนาแบบอย่างมาจากศาลรัฐธรรมนูญ แห่ง
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สหพัน ธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผู้พิพากษาจากศาลยุติธรรมและศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิทาง
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เป็นองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญ
การจัด ตั้งศาลปกครองและศาลรัฐ ธรรมนูญ การคุ้ม ครองสิท ธิเสรีภ าพ และศัก ดิ์ศ รี
ความเป็นมนุษย์ของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ ในการตรวจสอบ
ความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมายในระดับ พระราชบัญ ญัติ และศาลปกครองในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และความชอบด้วยกฎหมายของกฎหมายลาดับรอง
การก่อ ตั ้ง ศาลรัฐ ธรรมนูญ ส่ง ผลให้เ กิด การ เปลี ่ย นแปลงแนวความคิด เรื ่อ ง
การตรวจสอบการดาเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ครั้งสาคัญอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ฝ่ายนิติบัญญัติ
เริ ่ม ถูก ตรวจสอบโดยกลไกการตรวจสอบความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมาย ตั้ง แต่ก ระบวน
การตรากฎหมายจนถึงเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว
ในระหว่างการพัฒ นาของระบบกฎหมายไทยมาตามลาดับนี้ หลักนิติธรรมของไทยได้
ก าเนิด ขึ ้น จากการผสมผสานกัน ระหว่า งหลัก ความเป็น ธรรมในทางศีล ธรรมและการยอมรับ
หลักนิติธ รรมในความหมายสากล โดยสอดแทรกอยู่ในกฎหมายลายลัก ษณ์อัก ษรหลายฉบับ และใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทั้งหลายที่ปรากฏผ่านคาพิพากษาและคาวินิจฉัยต่าง ๆ เช่นหลักการ
ว่าบุคคลไม่พึงต้องรับโทษอาญาหากไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติว่าเป็นความผิดก็ได้รับ
การบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ และมาตรา ๓ หลักการว่าบุคคลต้องกระทาการโดย
สุจ ริต ตามมาตรา ๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ ส่ว นหลัก นิต ิธ รรมในส่ว นที ่เกี ่ย วกับ
การดาเนิน คดีอ าญาก็ ป รากฏอยู่ใ นหลายมาตราของประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา เช่น
หลักการว่าบุคคลไม่จาต้องให้การปักปราตนเองตามมาตรา ๒๓๒ ที่ห้ามโจทก์อ้างจาเลยเป็นพยาน หรือ
การที ่พ ยานไม่จ าต้อ งตอบค าถามที ่อ าจจะทาให้ต นถูก ฟ้อ งในคดีอ าญา ตามมาตรา ๒๓๔ เป็น ต้น
นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ศาลฎีกาเคยยก “หลักสุจริต” มาใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาพิพากษาในหลายคดี
ซึ่งบางคดีนั้น ก็ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษร เช่นหลักที่ว่าการใช้
สิทธิทางศาลฟ้องร้องคดีต้องกระทาโดยสุจริต ไม่อาศัยเทคนิคการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบ
ลูกหนี้หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร หรือหลักที่ผู้เสียหายในคดีอาญาจะต้องไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การกระทาความผิดนั้น อีกทั้ง ศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้เคยวางแนวทางไว้ว่า หลักนิติธรรมนั้นยังรวมถึงหลัก
ความเป็นธรรมตามธรรมชาติด้วย
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อย่างไรก็ต าม วิก ฤติก ารณ์ท างการเมืองไทยในช่ ว งปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่งผลให้เกิดการ
รัฐ ประหารยกเลิก รัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้น ในปี ๒๕๔๙ ในช่ว งเวลานั้น ประเทศไทยกลับ ไปใช้
รูป แบบของคณ ะตุล าการรัฐ ธรรมนูญ ที ่ป ระกอบด้ว ยผู ้พ ิพ ากษาตุล าการจากศาลยุต ิธ รรม
และศาลปกครองในระยะเวลาสั้น ๆ และมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ขึ้นโดยอาศัยบทเรียนที่เกิดจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ได้รับความเห็นชอบโดยประชามติจากประชาชนและมีผลใช้บังคับ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถือเป็นก้าวย่างสาคัญทางรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศไทย
คือเป็น ครั้งแรกที่มีการรับ รองหลักนิติธรรมโดยการตราไว้ในรัฐ ธรรมนูญ จากที่ก่อนหน้านี้จะเคยเป็น
หลักการที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย แม้ว่าจะไม่มีส ภาพบังคับ อย่าง
ชัดเจน โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓ วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่
ของรัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐ ธรรมนูญ และหน่ว ยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธ รรม” ข้อความดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่มีการบัญญัติรับรองหลักนิติธรรมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และกาหนดให้มีสภาพบังคับทางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของคณะผู้
ร่า งรัฐ ธรรมนูญ ที ่ต ้อ งการยืน ยัน หลัก เรื ่อ งนิต ิธ รรมว่า มีอ ยู ่จ ริง และจะต้อ งได้ร ับ การปฏิบ ัต ิจ าก
ผู้ปฏิบัติงานของรัฐทุกประเภท มิได้เป็นเพียงแนวความคิดหรือทฤษฎีในทางกฎหมายเท่านั้น
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังรับรองสิทธิของประชาชนให้สามารถยื่นคาร้อง
ต่อศาลรัฐ ธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ล ะเมิดสิทธิเสรีภาพของตนนั้น ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ด้วย โดยเป็นหลักการเดียวกันกับการให้สิทธิประชาชนสามารถยื่น คาร้องทุกข์ทาง
รัฐ ธรรมนูญ (Constitutional complaint) ต่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้โ ดยตรงหากประชาชนไม่ส ามารถ
ได้รับการแก้ไขเยียวยาได้ตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ เช่นเดียวกับที่มีบัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ
และกฎหมายเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญของอีกหลายประเทศ
การรับรองหลักนิติธรรมที่กล่าวมานี้ ถือเป็นหลักการที่มีคุณค่าระดับรัฐ ธรรมนูญและมี
สภาพบังคับ ที่ได้รับ การรับ รองต่อมา ในรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พุทธศักราช
๒๕๖๐) มาตรา ๓ วรรคสอง ว่า “รัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี ศาล องค์ก รอิส ระ และหน่ว ยงานของรัฐ
ต้อ งปฏิบัติห น้าที่ให้เป็น ไปตามรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก นิติธ รรม เพื่อประโย ชน์ส่ว นรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม” ซึ่งนอกจากจะเป็นการรับรองการมีอยู่จริงและมี
๑๒
20th Anniversary of the Constitutional Court of Thailand
The Constitutional Court: Protector of the Rule of Law
9th - 10th April 2018, Bangkok, Thailand

การประชุมทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๐ ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ : ผูพ้ ิ ทกั ษ์หลักนิ ติ ธรรม

๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สภาพบังคับของหลักนิติธรรมแล้ว ยังตอกย้าด้วยว่าหลักนิติธรรมนั้น เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
นอกจากนี้แ ล้ว หลัก นิติธ รรมยัง ถือ เป็น หลัก การสาคัญ ในการตรากฎหมายขึ้น มาใช้
บัง คับ ด้ว ย โดยบัญ ญัติไ ว้ในมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ว่า “การตรากฎหมายที ่มีผ ลเป็น การจากัด สิท ธิ
เสรีภ าพของบุคคลต้องเป็น ไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ มิได้บัญญัติ
เงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ หลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัด สิทธิเสรีภาพของบุคคล
เกิน สมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อ ศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ข องบุค คลมิได้ รวมทั้งต้อ งระบุเหตุผ ล
ความจาเป็นในการจากัด สิทธิเสรีภาพไว้ด้วย” โดยวรรคสองยังบัญญัติด้วยว่า “กฎหมายตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีผลใช้บังคับ เป็น การทั่ วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีห นึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง” ซึ่งสอดคล้องต่อหลักนิติธรรมสากล ว่าการปกครองโดยกฎหมายนั้นคือการวางกติกา
เอาไว้เพื่อใช้กับบุคคลทุกคนที่อยู่ในอานาจบังคับตามกฎหมายของประเทศนั้น และจะใช้บังคับแก่ทุก
กรณีที่เข้าองค์ประกอบหรือเงื่อนไขของกฎหมาย ตลอดเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ ไม่ใช่การออกคาสั่ง
ของรัฏฐาธิปัตย์ในรูป ของ “กฎหมาย” ที่มุ่งจะใช้บังคับต่อบุคคล หรือกรณีที่ผู้มีอานาจรัฐนั้นหมายจะ
ตั้งใจใช้อานาจบังคับโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรม
กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักนิติธรรมของไทยนั้นมีพัฒนาการของตนเองที่เริ่มจากหลักธรรม
ของผู้ปกครองในพระพุทธศาสนา ผสมรวมเข้ากับหลักนิติธรรมสากล จากนั้นหลักนิติธรรมมีสภาพเป็น
หลัก การใช้แ ละตีค วามกฎหมายที่ไม่เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรที่ส อดแทรกอยู่ในการใช้ก ฎหมายในการ
พิจารณาตัดสินอรรถคดี ของศาล จนกระทั่งได้รับการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นหลักการที่มี
คุณค่าทางรัฐธรรมนูญและมีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ศาลรัฐธรรมนูญไทยเป็นองค์กรตุลาการที่มีหน้าที่และอานาจในการพิจารณาวินิจฉัยใน
เรื ่อ งที ่เ ป็น ปัญ หาทางรัฐ ธรรมนูญ ย่อ มผูก พัน ตามรัฐ ธ รรมนูญ ที ่จ ะต้อ งน าหลัก นิต ิธ รรมมาใช้ใ น
การพิจารณาวินิจฉัย โดยเราอาจจะแยกบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นสองประการ คือบทบาทใน
การคุ้มครองสิทธิเสรีภ าพของประชาชน และบทบาทในการรักษากติกาทางการเมืองการปกครองให้
เป็น ไปตามที่รัฐ ธรรมนูญ กาหนดไว้ ซึ่ง ศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้นาเอาหลัก นิติธ รรมมาใช้ในการพิจ ารณา
วินิจฉัยปัญหาทางรัฐธรรมนูญหลายครั้ง
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ส่วนที่ ๓ ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
นั ้น ได้แ ก่อานาจหน้า ที่ในการตรวจสอบความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมายทั้ง การตรวจสอบ
แบบนามธรรม (abstract control of constitutionality) ได้แก่กรณีการตรวจสอบกระบวนการตรา
และเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยการร้องขอของฝ่ายรัฐสภา และ
การตรวจสอบแบบรูป ธรรม (concrete control of constitutionality) ได้แ ก่ก รณีก ารตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในกรณีที่มีการโต้แย้งโดยคู่ความในศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง หรือศาลทหาร หรืออาจจะเป็นกรณีที่ศาลที่พิจารณาวินิจฉัยคดีนั้นเห็นเองว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บั งคับแก่คดีนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญ และการตรวจสอบความชอบด้ว ย
รัฐธรรมนูญ ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่มีคาร้องขอให้ตรวจสอบมาจากองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในการปกครองแบบนิติรัฐนั้นถือว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นที่มาแห่งการใช้อานาจ
รัฐทั้งปวง หากไม่มีกฎหมายให้อานาจไว้รัฐจะใช้อานาจไม่ได้ และการใช้อานาจรัฐนั้นหลายเรื่องก็เป็น
การก่อ เปลี่ย นแปลง สงวน ระงับ หรือมีผ ลต่อ สิทธิเสรีภาพและสถานภาพของบุคคลในตัวเอง ดังนั้น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อานาจรัฐในการจากัดสิทธิเสรี ภาพของประชาชนนั้น จะต้องอยู่ในขอบเขต
เท่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สามารถกระทาได้เท่าที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญของสิทธิเสรีภาพนั้น
การตรวจสอบความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ของกฎหมายนั้น เป็น ไปเพื่อ การคุ้ม ครองสิท ธิเสรีภ าพของ
ประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือการที่รัฐสภาใช้
อานาจในการตรากฎหมายขึ้นมาลดทอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกาหนดขอบเขตไว้
ด้วยเหตุนี้ “หลักนิติธรรม” จึงถูกนาขึ้นมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
หลายครั้ง ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี ปัญ หานั้นชอบด้ว ยรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามหลักนิติธรรม
หรือไม่
โดยศาลได้วางหลักการว่า การจากัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนั้น แม้จะสามารถ
กระทาได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นก็จะต้องได้สัดส่วนกันระหว่างการ
ดาเนิน มาตรการของรัฐ กับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภ าพของประชาชน นั่น คือรัฐ จะวางกฎเกณฑ์ห รือใช้
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อานาจใด ๆ เพื่อบรรลุซึ่งประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของรัฐได้ ก็ต้องเลือกวิธีการหรือมาตรการที่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด
หลักการนี้ป รากฏในคาวินิจฉัยศาลรัฐ ธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๔๙ ว่าร่างพระราชบัญ ญัติ
ทางหลวง พ.ศ. .... มาตรา ๔๖/๑ ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดชุมนุมกันในเขตทางหลวง ฯลฯ เป็นการจากัด
เสรีภ าพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ที่เกินความจาเป็นและกระทบกระเทือนสาระสาคัญ
แห่งเสรีภ าพดังกล่าวนั้น จึงขัดหรือ แย้งต่อรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งร่างพระราชบัญ ญัตินี้ ว างหลักห้ามมิให้ผู้ใด
ชุม นุม ในเขตทางหลวง ส่ว นการอนุญ าตให้ช ุม นุม ได้เป็น ข้อ ยกเว้น และเมื ่อ พิจ ารณาประกอบกับ
ความหมายของคาว่า “ทางหลวง” ในร่างพระราชบัญ ญัติ เดีย วกัน ก็มีค วามหมายกว้างขวางและมี
ขอบเขตเกิน ไปกว่า ทางหรือ ถนนที่จัด ไว้เพื ่อ ประโยชน์ ใ นการใช้ส ัญ จรไปมาของประชาชน จึง เป็น
บทบัญญัติที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุล พินิจได้อย่างกว้างขวางในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ชุมนุมใน
เขตทางหลวง ประกอบกับ กฎหมายเพื่อควบคุม การชุมนุม ของประชาชนนั้น มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้อยู่
แล้ว จึง เป็น การจ ากัด เสรีภ าพในการชุม นุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ เกิน ความจ าเป็น แล ะ
กระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งเสรีภาพ
นอกจากนี้ แม้ในบางกรณี ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นั้นไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปรับ
ใช้ให้เป็น ไปตามหลักนิติธ รรมด้ว ย เช่น กรณีตามคาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔๒-๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง
พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐
ที่แม้ศาลจะวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อานาจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถเข้า
ไปวางเสาหรือ เดิน สายไฟฟ้า ในที่ดิน ของเอกชนได้นั้น ไม่ขัด หรือ แย้งต่อ รัฐ ธรรมนูญ แต่ในคาวินิจ ฉัย
นั้นเอง ศาลก็ได้ให้ข้อสังเกตเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนาไปปรับใช้บังคับกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม
กับ ประชาชน ว่า การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต ก็ส มควรประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีส มัย ใหม่ในการเพิ่ ม ความสูงของ
เสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อทาให้เจ้าของพื้นที่ดินที่อยู่ในเขตสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวสามารถใช้พื้นที่ดินด้านล่าง
ได้บ้างตามสมควร และจะเป็นการช่วยลดภาวะความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดต่อสุขภาพ อนามัย และชีวิต
ของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเสาไฟฟ้าแรงสูง ด้วย
ในเรื ่อ งใกล้เ คีย งกัน นี ้ ก็ม ีก รณีที ่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ อ้า งถึง “หลัก นิต ิธ รรม” ในการ
คุ้ม ครองสิท ธิในทรัพ ย์สิน ของประชาชนเพิ่ม เติมจากที่บัญ ญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ด้ว ย เช่น ใน คาวินิจฉัย
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ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๖ ที่วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐
ซึ่งบัญ ญัติให้ก ารประปาส่ว นภูมิภ าคไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนในการใช้ที่ดิน และในการรื้อถอนสิ่งที่ส ร้าง
หรือทาขึ้นหรือตัดพืชผลฟันต้นไม้ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางท่อน้าที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึงแปดสิบเซนติเมตรไปในที่ดินที่ไม่ได้ใช้เป็นโรงเรือนสาหรับอยู่อาศัยนั้น ขัดหรือแย้ง
ต่อ รัฐ ธรรมนูญ เนื ่อ งจากเป็น การจากัด สิท ธิที่ก ระทบกระเทือ นต่อ สิท ธิในทรัพ ย์สิน ของบุค คลตาม
รัฐธรรมนูญโดยเกินความจาเป็น ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐก้าวล่วงเข้าไปลิดรอนสิทธิ
ในทรัพย์สินของประชาชน รัฐก็จะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าทดแทนเยียวยาที่เป็นธรรมให้
ส่วนคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะถือว่าเป็นผลงานที่สาคัญที่สุดครั้งหนึ่งของ
ศาลรัฐธรรมนูญ คือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยที่ เป็นแนวเดียวกันซึ่งวางหลักว่ากรณีที่กฎหมาย
บัญญัติให้บุคคลที่มีฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องรับผิดทางอาญาที่นิติบุคคลนั้นไปกระทาขึ้น
เป็น บทบัญ ญัติที่สัน นิษ ฐานให้ บุคคลมีค วามผิดทางอาญาโดยไม่จาต้องพิสูจน์ว่าผู้นั้น กระทาความผิด
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อหลักนิติธรรมในเรื่อง
หลัก การต้อ งสัน นิษ ฐานไว้ก่อ นว่า ผู้ต้อ งหาหรือ จาเลยไม่มีค วามผิด (Presumption of innocence)
การวางหลักดังกล่าวปรากฏในคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕, ที่ ๕/๒๕๕๖, ที่ ๑๐/๒๕๕๖
และอีกหลายคาวินิจ ฉัย โดยก่อนหน้านี้มีพระราชบัญ ญัติห ลายฉบับของไทยที่มีบทบัญญัติในลักษณะ
เดีย วกัน กับ พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้น
ด้ว ยผลของคาวินิจ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบ ุค คล พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น มาเพื่อ แก้ไขบทสัน นิษ ฐานความรับ ผิด ทางอาญาของผู้แ ทนนิติบุค คลใน
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกับที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐ ธรรมนูญนั้น
ทั้งหมด
ศาลรัฐธรรมนูญได้ยืนยันถึงหลักนิติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ต้องหาหรือจาเลยใน
คดีอาญาอีกครั้ง ในคาวินิจ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่องพระราชบัญญัติความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๑ ซึ่งบัญญัติให้บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่
ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ถือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ตามกฎหมายนั้น เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้
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จ าเลยต้อ งถูก ผูก มัด ตามพยานหลัก ฐานและเอกสารที ่ไ ด้ม าจากการสืบ พยานของโจท ก์ใ นศาล
ต่างประเทศที่จาเลยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับ ทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสู้ค ดีได้อย่างเพีย งพอ เป็น
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภ าพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระสาคัญ แห่งสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นอกจากหลักนิติธ รรมแล้ว ศาลรัฐ ธรรมนูญได้อ้างกติการะหวางประเทศว่าดวยสิท ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)
ขอ ๑๔.๓ อัน เกี่ย วกับ สิท ธิที่จ ะไดรับการพิจารณาตอหนา สิท ธิที่จะตอสู คดีด วยตนเองหรือโดยผาน
ผู ช่วยเหลือทางกฎหมาย สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ ต อตน และสิทธิขอใหเรียกพยานฝ่ายตน
มาซัก ถามภายใตเงื่อ นไขเดีย วกับ พยานซึ่ง เปนปรปกษตอตน มาใช้เป็น เหตุผ ลหนึ ่ง ที ่ส นับ สนุน ว่า
พระราชบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญด้วย
ตัว อ ย่า งค าวิน ิจ ฉัย ขอ งศ าล รัฐ ธ รรม นูญ ดัง ก ล่า ว เป็น ก ารแ ส ด งให้เ ห็น ว่า
“หลักนิติธรรม” นอกจากจะเป็นหลักการสาคัญที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีผลเป็นสภาพ
บัง คับ อัน เป็น รูป ธรรมให้บ ทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย ไม่ว่าจะที่มีผ ลใช้บังคับ อยู่ หรือ ที่จะตราออกมาใช้
บัง คับ จะต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก นิต ิธ รรมด้ว ย หาไม่แ ล้ว บทบัญ ญัต ิด ัง กล่า วย่อ มขัด หรือ แย้ง ต่อ
รัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๔ ศาลรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองภายใต้หลักนิติธรรม
ดังได้ก ล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ว่า หลักนิติธ รรมนั้น เป็น หลักการทางรัฐ ธรรมนูญ ที่มีส ภาพ
บังคับ และผูกพันต่อการใช้อานาจและการปฏิบัติห น้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐ มนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ
หน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่นอกเหนือจากการควบคุมตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คือการตรวจสอบและรักษากติกาทางการเมืองการปกครองให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ หน้าที่และอานาจเหล่านั้นได้แก่ การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดารง
ตาแหน่งและปฏิบัติห น้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือ ง การวินิจฉัยปัญ หาเกี่ยวกับ อานาจหน้า ที่
ระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการใช้
อานาจตามรัฐธรรมนูญประการอื่น ๆ เช่น ความชอบด้วยเงื่อนไขและกระบวนการของการแก้ไขเพิ่มเติม
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รัฐธรรมนูญ การตรวจสอบเงื่อนไขความชอบด้วยกระบวนการตราและความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญของ
พระราชกาหนดของฝ่า ยบริห าร รวมถึง การวิน ิจ ฉัย ว่า หนัง สือ สัญ ญาที่รัฐ บาลไทยตกลงกับ รัฐ บาล
ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่ างประเทศนั้น เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องนามาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ด้วย
ศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้ก ล่า วถึง หลัก นิต ิธ รรมในการใช้อ านาจของรัฐ โดยนิย ามไว้ใ น
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕ – ๑๘/๒๕๕๖ ว่าหลักนิติธรรมถือเป็นแนวทางในการปกครองประเทศ
ที่ม าจากหลัก ความยุติธ รรมตามธรรมชาติ อัน เป็น ความเป็น ธรรมที่บ ริสุท ธิ์ป ราศจากอคติโ ดยไม่มี
ผลประโยชน์ส่ว นตนเข้า มาเกี่ย วข้อ งและแอบแฝง หลัก นิติธ รรมจึง เป็น หลัก การพื้น ฐานส าคัญ ของ
กฎหมายที่อยู่เหนือบทบัญ ญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรัฐ สภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐก็ดีจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนั้น
การอ้างหลักเสีย งข้างมากมาสนับ สนุนการใช้อานาจตามอาเภอใจโดยที่ไม่ได้คานึงถึงเสียงข้างน้อย ใน
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จนทาให้เกิดความเสียหายและความเสื่อมโทรมของประเทศชาติหรือการ
วิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกันอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชน ดังที่ปรากฏเป็นปัญหาวิกฤตของชาติที่
ผ่านมานั้นย่อมขัดต่อหลักนิติธรรม
ทั้งนี้ แม้ว่าการแก้ไขเพิ่ม เติม รัฐ ธรรมนูญ จะสามารถกระทาได้โดยเสีย งข้างมากตาม
เงื ่อ นไขที ่ร ัฐ ธรรมนูญ ก าหนดไว้ แต่ก ระบวนการแก้ไ ขเพิ ่ม เติม ดัง กล่า ว ก็จ ะต้อ งด าเนิน ไปด้ว ย
กระบวนการที่ชอบตามรัฐธรรมนูญและเคารพรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย
เช่นนี้แล้ว กระบวนการพิจารณารัฐธรรมนูญที่ใช้เสียงข้างมากในการลงมติปิดอภิปราย
ในวาระที่ ๑ โดยละเลยไม่รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายข้างน้อย รวบรัดปิ ดการอภิปรายและปิดการประชุม
เพื่อให้มีการลงคะแนนเสียง เป็น การใช้อานาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่ชอบ เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายข้างมาก
โดยไม่เป็นธรรมอันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ แม้ว่าการลงมติในเรื่องใด ๆ ของรัฐสภาจะต้องอาศัยเสียงข้างมาก แต่การออกเสียง
ของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเสียงข้างมากนั้น จะต้องกระทาการโดยวิธีการอันชอบด้วย ดังนั้นการที่สมาชิก
รัฐ สภาบางรายมอบหมายให้ส มาชิกรัฐ สภาคนอื่น ใช้สิท ธิออกเสียงลงคะแนนแทนตน เป็นการละเมิด
หลักการพื้นฐานของการสมาชิกรัฐ สภาต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย
หรือการครอบงาใด ๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
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ชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ การกระทาการออกคะแนนเสียงแทนกันเป็นการ
กระทาที่ขัด ต่อ รัฐ ธรรมนูญ ขัด ต่อ หลัก ความซื่อ สัต ย์สุจ ริต มิอ าจ ถือ ว่า เป็น มติที่ช อบของรัฐ สภาใน
กระบวนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้
บทสรุป
เราอาจสรุปได้ว่า หลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักการในการใช้อานาจรัฐ และหลักในการใช้
และตีความกฎหมายที่ไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร แต่มีความเป็นสากลซึ่งมีลัก ษณะร่วมกันประการหนึ่ง
โดยหลักนิติธรรมของตะวันตกนั้นมาจากการมุ่งจากัดอานาจรัฐของผู้ปกครองด้วยกฎหมายหรือโดยการ
ที่ฝ่ายผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์นั้นยินยอมจากัดพระราชอานาจต่อประชาชน ส่วนหลักนิติธรรมของ
ไทยนั้นมีที่มาจากคติในทางพระพุทธศาสนา อันเป็นหลักการที่พระมหากษัตริย์ยินยอมจากัดพระราชอานาจ
ให้อยู่ใน “ธรรม” ด้วยเจตจานงของพระองค์เอง
เมื่อระบบกฎหมายยุคใหม่เข้ามามีอิทธิพลในระบบกฎหมายไทย หลักนิติธ รรมก็เป็น
หลักการที่ถูกนาเข้ามาพร้อมกันด้วย โดยปรากฏหลักนิติธรรมนี้สอดแทรกอยู่ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ตลอดจนการใช้และตีความกฎหมายของศาลไทยมานาน ในฐานะของหลักการพื้นฐานแห่งความยุติธรรมทั้ง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จึงเริ่มมี
การบัญญัติรับรองหลักนิติธรรมว่าเป็นหลักการที่มีคุณค่าระดับรัฐธรรมนูญ ผูกพันต่อการใช้อานาจขอ ง
ทุกองค์กรของรัฐ และมีสภาพบังคับ
ศาลทั้งหลาย ซึ่ง รวมถึง ศาลรัฐ ธรรมนูญ ด้ว ยนั้น ถือ เป็น ผู ้ใช้อานาจอธิป ไตยในทาง
ตุลาการ เป็นผู้ปรับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหลายเข้ากับปัญหา ข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น
ในสังคมและประเทศชาติ การพิพากษาหรือวินิจฉัยของศาลนี้ เองที่เป็นการนาหลักนิติธ รรมมาปรับใช้
เข้ากับข้อเท็จจริง ทาให้หลักนิติธรรมนั้นมีสภาพบังคับเป็นรูปธรรม รวมถึงในคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัย
ของศาลเอง ก็เป็น เครื่องชี้ว่าเรื่องใดหรือหลักการใดที่ถือเป็นหลักนิติธ รรม จึงอาจกล่าวได้ว่า ศาลนั้น
เป็น ทั้งผู้ใช้และเป็น ผู้ “ค้น พบ” หลักนิติธ รรมซึ่งเป็น ไปตามแนวคิด ของกฎหมายธรรมชาติที่ว่าหลัก
นิติธ รรมนั้น เป็น หลัก การที่มีอ ยู่แ ล้ว และศาลเป็น ผู้ค้น พบหลัก การนั้น โดยประกาศออกมาผ่า นทาง
คาพิพากษาหรือคาวินิจฉัย
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ศาลรัฐธรรมนูญไทย ได้นาหลักนิติธรรมมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญ
ต่าง ๆ ทั้งเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการรักษากติกาทางการเมืองการ
ปกครองให้เป็น ไปโดยชอบ ภายใต้ห ลักนิติธ รรม ในทางเดียวกัน นั้น จึงเท่ากับว่าศาลรัฐ ธรรมนูญเป็น
ผู้ป ระกาศว่า หลัก การใดบ้า งที่ถือ เป็น หลัก นิติธ รรมที่มีคุณ ค่า ระดับ รัฐ ธรรมนูญ ที ่จ ะมีผ ลผูก พัน ต่อ
การตรากฎหมายและการใช้อานาจทั้งปวงของรัฐ หลักนิติธรรมที่ได้รับการรับรองโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้น
มีผลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในหลายเรื่องดังที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นแล้ว และยัง ถูก
ใช้เพื่อการคุ้มครองกติกาทางการเมืองการปกครอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย
ที่ปกครองโดยเสียงข้างมากที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่วนรวม
จึงอาจกล่า วได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไทย คือผู้ปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใ ช่
หมายถึง รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ใดฉบับ หนึ่งเท่า นั้น แต่ยัง หมายถึง หลัก การพื้น ฐานและ อัต ลัก ษณ์ท าง
รัฐธรรมนูญ (Constitutional identity) ของประเทศไทยที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
คู ่ก ับ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย ์ท รงเป็น ประมุข ซึ ่ง เป็น
ลักษณะเฉพาะของการเมืองการปกครองประเทศของเรา.
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