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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้เป็นการนำเสนอเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลัก
นิติธรรมการปกครองระบอบประชาธิป ไตยเป็นหลักการว่า ด้ว ยประชาชนทุกคนในรัฐ เป็น
เจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน ย่อมมีสิทธิที่แสดงความคิดเห็น สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ
รัฐบาล หรือการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยเน้นความสำคัญของปัจเจกบุคคลที่
เป็นผู้สร้างสังคม สร้างสถาบันทางสังคม รวมกันเข้าเป็นรัฐเป็นประเทศ ซึง่ ปัจเจกบุคคลจึงควร
ได้รับการส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทั้งทางสังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ
มีคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติ
ธรรมนั้น เป็นหลักการ แบบแผน ระเบียบ ข้อบังคับที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม เป็น
หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่เป็นปัจจัยย่อยอันส่งผลต่อการสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ของประเทศชาติเป็นกฎระเบียบที่เป็นบรรทัดฐาน ที่ครอบคลุมการบังคับใช้กฎหมายที่เป็น
ธรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น การ
สร้างสังคมแห่งหลักนิติธรรมที่ยั่งยืนและเป็นจริงต้องเริ่มจากการสร้าง “วัฒนธรรมการรักษา
กติกา” ทำให้สังคมมีวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกา โดยตระหนักถึงความสำคัญของ “กติกา”
และการมีส่วนร่วมเพื่อให้กติกามีความยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษา
กติกาเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างสังคมนิติธรรมหรือสังคมที่มีกฎหมาย
เป็นใหญ่ ดังนั้น “หลักนิติธรรม” เป็นหนึ่งในแกนหลักที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม โดย
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Abstract
This article is a presentation on the governance in a democratic system
under the rule of law. Democracy is the principle that all citizens of the state are
equal owners. shall have the right to express opinions can criticize the work of
the government or making decisions for the benefit of the public. By the
importance of individuals, social builders, social institutions, the state and the
state. Therefore, everyone should promote freedom, equality, society, politics,
education, economy and quality of life, life style. Governance in a democratic
system under the rule of law the rules are based on the principle of fairness. It
is the basis of law and an important factor that affects the support of the state
and the solution of problems. On the basis of equality and equal citizen
participation and fair law enforcement. Therefore, building a sustainable and
realistic society of rule of law must begin with the creation of “Culture of ruleskeeping” gives society a culture of rules-keeping. By recognizing the importance
of "rules" and participating in making the maintenance of justice. For this reason,
cultivating a culture of law-abiding is the starting point and the cornerstone of
building a rule of law society. By using the power of all sectors to help drive the
rule of law to become a fundamental factor of social development in all
dimensions.
Keywords: Governance, Democratic System, Rule of Law

บทนำ
ประเทศไทยหลังมีประชาธิปไตยโดยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทั้งนี้
ตลอดเวลาที่มีรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถือได้ว่าเป็นฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมาก
ที่สุด แต่ไม่มีการบัญญัติถึง “หลักนิติธรรม” หรือ “หลักนิติรัฐ” อย่างชัดเจน แต่ปรากฏในหลัก
ต่าง ๆ อยู่ ในหลักเสมอภาค หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต่อมาเกิดรัฐประหารในปี พ.ศ.2549 จึง
มีบทบัญญัติหลักนิติธรรมไว้ในมาตรการที่กำหนดไว้ว่า การใช้อำนาจรัฐนั้น จะต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธ รรม จนถึงปี พ.ศ. 2557 ได้เกิดรัฐ ประหารและมีรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2557 (ฉบับ
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ชั่ว คราว) มิได้บ ัญ ญัต ิโ ดยตรงถื อหลั กนิต ิธ รรม ที่ปรากฏในมาตรา 4 ว่า “ภายใต้บ ั ง คั บ
บทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรั ฐธรรมนูญนี้” (คณะอนุกรรมการวิชาการ
และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการในคณะกรรมการว่าด้วยการส่งเสริม หลักนิติธรรมแห่งชาติ ,
2558) ประเทศไทยให้ความสำคัญในหลักนิติธรรมเป็นอย่างมาก โดยกำหนดว่าการบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่สำคัญจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม โดยได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ ำนาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาลตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ มีการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก นิ ต ิ ธ รรม นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังมีการกล่าวถึงหลักนิติธรรมอีกในหมวดที่ 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78
รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ (6) ดำเนินการ
ให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐตามกฎหมาย
และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำเนินการอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม แม้ว่าจะมีการระบุคำว่า “หลักนิติธรรม” ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแต่ก็ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางการปฏิบัติของหลักนิติธรรม
ที่ชัดเจนตามบริบทของสังคมประเทศไทย (ราชกิจจานุเบกษา, 2555)
สังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองอย่าง
รุนแรง ทำให้เกิดผลเสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติ หลายฝ่ายพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้
และได้นำหลักนิติธรรมมาเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการบริหาร
ประเทศให้เดินไปข้างหน้า หลักนิติธรรมโดยทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าเป็นการบริหารจัดการ
บ้านเมืองตามตัวบทกฎหมาย และใช้กฎหมายเป็นหลักในการตัดสินคดีความหรือกรณีพิพาท
ต่าง ๆ เท่านั้น แต่ในสภาพความเป็นจริงสังคมในระบอบประชาธิ ปไตยตามหลักนิติธรรมที่ดี มี
มิติในแง่มุมอื่น ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ความชอบธรรม
และความเป็นธรรมในสังคม การลดปัญหาการคอร์รัปชั่น การลดความเหลื่อมล้ ำระหว่างคน
รวยและคนยากจนในสังคม มีกลไกและกระบวนการ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การบริหารบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ
เติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น หลักนิติธรรมจึงเสมือนเป็นเสาหลักสำคัญของ
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ระบอบประชาธิปไตยที่จ ะเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิทธิ เสรีภ าพ เพื่อให้ส ังคมไทยมีความผาสุกและ
เจริญก้าวหน้า (สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง, 2559) วิวัฒนาการของแนวความคิดหลักนิติธรรมเกิด
ขึ้นมาจากหลักพื้นฐานในระบบ กฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษ ซึ่งรับรองคำพิพากษาของ
ศาลมี ค ่ า บั ง คั บ ทางนิ ต ิ ศ าสตร์ ใ นการสร้ า งกฎหมาย (judge make law) นอกเหนื อ จาก
บทบัญญัติทางนิติบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภา (Bingham, Tom, 2011) ในรัชสมัยพระเจ้าจอห์น
แห่งอังกฤษ หลักนิติธรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลายาวนานจากความพยายามในการจำกัด
พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อังกฤษและการรับรองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนโดย
เอกสารมหากฎบั ต ร ตราบจนกระทั ่ ง ในศตวรรษที ่ 17 การต่ อ สู ้ แ ย่ ง ชิ ง อำนาจระหว่ า ง
พระมหากษัตริย์กับรัฐสภาได้ยุติลงด้วย การสถาปนาหลักนิติธรรมที่ได้รับคุ้มครองโดยระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี และอำนาจตุลาการของศาลอังกฤษ (Cough, J.W., 1955) การใช้
อำนาจรัฐทุกกรณีต้องมีกรอบธรรมะกำกับอยู่ ด้วยไม่ใช่แค่จะต้องปกครองกันด้วยกฎหมาย แต่
กฎหมายทั้งระบบไม่ว่าในการสร้างกฎหมายบังคับใช้กฎหมาย ตีความกฎหมายล้วนแต่จะต้องมี
ธรรมะของกฎหมายกำกับกฎหมายเหล่านั้นอีกชั้นหนึ่ง (จรัญ ภักดีธนากุล, 2556)
จะเห็นได้ว่า หลักนิติธรรมเป็นเสาหลักในระบอบประชาธิปไตย การมีกฎหมายที่ดีแต่
การบังคับใช้หรือกระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็งก็สามารถทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเสียหายแก่ประเทศชาติได้ กรณีกฎหมายที่มุ่งเสริมเฉพาะด้านเช่นเพื่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็อาจส่งเสริมให้มีผู้ได้เปรียบและมีความไม่เสมอภาค ซึ่งอาจสร้างปัญหาที่ไม่ตั้งใจให้
สังคม ดังนั้น สังคมไทยจึงไม่ควรพิจารณาหลักนิติธรรม เฉพาะในแง่หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
เพียงมิติเดียว แต่ควรพิจารณาหลักนิติธรรมให้เชื่อมโยงกับมิติอื่นทั้งด้านการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจสังคม และสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการพัฒนาไป (สิทธิ
พร ประวัติรุ่งเรือง , 2559) ทั้งนี้หลักนิติธ รรมไม่ได้เจาะจงที่ผ ลลัพธ์ หากแต่เป็นเรื่องของ
กระบวนการหรือวิธีการ โดยมุ่งหมายในการสร้างกระบวนการหรือระบบที่เป็นธรรมแก่คนทุก
คนที่เป็นสมาชิกในสังคม โดยตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ สันติภาพ (peace)
ประชาธิปไตย (democracy) และเสรีภาพ (freedom) และการที่หลักนิติธรรมมีลักษณะที่
ค่อนข้างเป็นนามธรรม ต้องมีความชัดเจนแน่นอนและเป็นที่ยอมรับ มีหลักธรรมาภิบาล (good
governance) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม และต่อการ
พัฒนาโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย, 2559) ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับ การปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยภายใต้หลักนิติธ รรม ในหลายมุมมอง ได้แก่ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หลักนิติธรรมในสังคมไทย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลัก
นิติธรรม ผู้เขียนได้รวบรวมนำเสนอในบทความนี้
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นับตั้งแต่ประเทศไทยได้นําเอาปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้เป็น
หลักในการ ปกครองประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 เป็นต้น
มา การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้มีก ารพัฒนามาเป็นลำดับ ซึ่งใน
ระยะเริ่มแรกมีการปลูกฝังการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรัฐได้ให้ความสำคัญกับกลไก
หรือรูปแบบกระบวนการของประชาธิปไตยมากกว่าการปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะการสร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมไทย มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงถาวรอย่างยั่งยืน “หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นหลักการปกครองที่มีเจตนารมณ์ส ำคัญเพื่อการให้ความคุ้มครองและ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือพลเมืองในสังคม โดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า
มนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติและตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนิน
ชีวิตร่วมกันในสังคมบ้านเมืองมีความสุข มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความเคารพซึ่งกันและกัน มีการ
ยอมรับในความแตกต่างทางความคิดเห็น โดยยึดหลักการสันติวิธีและสังคมประชาธรรม ต่อมา
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 ตลอดระยะเวลา 84 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านเหตุการณ์ส ำคัญทางการเมือง โดยการปฏิวัติรัฐประหาร และ
การยกเลิก รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ในบางครั้งก็
ได้ก่อให้เกิดความรุนแรง และเกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่ าวการ
ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติหรือ
บ้ า นเมื อ ง แต่ ย ั ง ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายหรื อ หลั ก การของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ว่าเป็น “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” (พีระ
ศักดิ์ พอจิต, 2559) กล่าวได้ว่าประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน ตลอดจนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนในการอยู่ร่วมกันโดย
สันติภายใต้ความเชื่อที่ว่า “คนเราเกิดมาเท่าเทียมกัน” กล่าวคือ ได้รับการคุ้มครองจากรัฐตาม
กฎหมาย และโอกาสที่จะได้รับการบริการต่าง ๆ ในกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย ก็คือ
การที่รัฐบาลเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน หรือประชาธิปไตยคือ สังคมที่
ประชาชนมีเสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพ (สุรพล ศรีวิทยา, 2558)
ปัจจุบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่สำคัญ และจําเป็นกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิทาง
การเมืองในการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตัวแทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ เนื่องจากการ
เลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศในอันที่จะมอบ
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ความไว้วางใจให้ตัวแทนปวงชนไปใช้อํ านาจอธิปไตยแทนตน ซึ่งหลักประชาธิปไตยเป็นระบบ
การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุด ซึ่งเรียกว่า อํานาจอธิปไตย ประกอบด้วย
อํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ กล่าวคือ อํานาจทั้ง สามต้องมาจาก
ประชาชน เป้าหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือ ความมีภาวะที่เป็นสุขของ
ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาวะที่เป็นสุขทางเศรษฐกิจคือ การมีระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่นที่สามารถพึ่งตนเองได้ การมีภาวะที่เป็นสุขทางสังคมคือ การมีสังคมเอื้ออาทร
มีความยุติธรรม และภาวะที่เป็นสุขทางด้านกิจกรรมของการเมืองื อ กิจกรรมของเมืองที่เน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดหรือการเมืองโดยประชาชน ซึ่งภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง สภานิติบัญญัติทําหน้าที่ในการออกกฎหมายจะต้องเป็น
ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง มีความเที่ยงธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย
เพื่อตรากฎหมายที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (the rule of law) (สุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล ,
2559) ในการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น ประเทศชาติจะต้องมุ่งความพยายามไปที่
การสร้างระบบที่ให้อนาจแก่ประชาชน ไม่ใช่เฉพาะผ่านสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น แต่
ต้องปลูกฝังบรรทัดฐาน สถาบัน และค่านิย มที่ส นับสนุนสิทธิดังกล่าว และทให้ส ิทธินั้นมี
ความหมาย โดยสิ่งที่จะทให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือ ความตระหนักร่วมกันว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่การเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการล่อลวง การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยมี ห ลั ก การคื อ 1) หลั ก อำนาจอธิ ป ไตยของปวงชน (popular
sovereignty) โดยใช้อำนาจกำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง รวมถึงอำนาจ
ในการถอดถอนตัวผู้ปกครอง 2) หลักเสรีภาพ (liberty) ได้แก่ การเลือกตั้ง ถอดถอนผู้ปกครอง
หรือผู้นำทางการเมือง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง และ
ตรวจสอบผู้ปกครองการชุมนุม และเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและ
คัดค้านนโยบาย และการกระทำของผู้ปกครอง 3) หลักการเสมอภาค (equality) ในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นหลักควบคู่กับเสรีภาพ ซึ่งประชาชนจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกัน และ
ทัดเทียมกัน ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 4) หลักกฎหมาย (rule of law) มีอำนาจ
อันชอบธรรมการบังคับใช้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และต้องให้ความ
คุ้มครองภายใต้กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 5) หลักเสียงข้าง
มาก (majority rule) การสะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่ มีสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นการควบคุม กำกับ และตรวจสอบเจตนารมณ์ในการตั ดสินใจของฝ่ายเสียงช้าง
มากว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าเสียงข้างมากลงมติ ตัดสินใจ
ขัดต่อประโยชน์ของประชาชนก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธมติการตัดสินใจของเสียงข้างมากนั้นได้ (เชาว
นะ ไตรมาศ, 2546)
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ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือได้ว่าเป็นหลักการว่าด้วยประชาชนทุกคน
ในรัฐเป็นเจ้าของรัฐเท่าเทียมกัน ย่อมมีสิทธิที่แสดงความคิดเห็น สามารถวิพากษ์วิจารณ์การ
ทํ า งานของรั ฐ บาล หรื อ การตั ด สิ น ใจเพื ่ อ ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมได้ เ ท่ า กั น โดยเน้ น
ความสําคัญของปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้สร้างสังคม สร้างสถาบันทางสังคม รวมกันเข้าเป็นรัฐเป็น
ประเทศ ซึ่งปัจเจกบุคคลจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคทั้งทาง
สังคม การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลยังใช้
เป็นเครื่องมือของประชาชนในการทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการอยู่ร่วมกันของประชาชน คอย
อํานวยความสะดวก ประสานผลประโยชน์แก้ไขข้ออุปสรรคต่าง ๆ ให้กับสังคม และเป็นผู้รับใช้
ประชาชน ทั้งนีบ้ ทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญย่อมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักนิติธรรมที่การใช้
อำนาจของรัฐ โดยที่มีบทบัญญัติของกฎหมายรับรองไว้และประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงได้
โดยสามารถตรวจสอบการใช้ อ ำนาจของรั ฐ ได้ ในส่ ว นของบทบาทของประชาชนในการ
เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เท่านั้น แต่ประชาชนต้อง
ขวนขวายศึกษา พัฒนาตนเอง ใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่ว มในการบริห ารประเทศ ในการตัดสินใจเรื่องการใช้ทรัพยากรของประเทศ การพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคมของชุมชน จังหวัด และประเทศอย่างเข้มแข็ง และอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้ว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี ส่วนสําคัญอย่างยิ่งในฐานะรากฐานของระบอบประชาธิปไตย
เป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและมีส่วนสร้างประชาธิปไตยในประเทศให้ยั่งยืน นอกจากนี้ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนยังถือเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน การ
จะปฏิรูปการเมืองจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับ

หลักนิติธรรมในสังคมไทย
สั ง คมไทยกั บ วั ฒ นธรรมสั งคมยั งคงเป็น ปัญ หาและอุ ปสรรคต่อ การพั ฒ นาความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งปัญหาที่พบ ได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ อิทธิพล อำนาจ ที่ทำให้เกิดอภิสิทธิ์
ชนอยู่เหนือกฎหมาย การปกครองและบริหารประเทศขาดธรรมาภิบาล ซึ่งการสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นสิ่ง สำคัญต่อการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของวัฒนธรรมการ
เคารพกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาให้คนไทยเคารพกฎหมายก็จะเป็นผลดี
ต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศในที่สุด และด้วยความแตกต่างของบริบท ความสัมพันธ์
ทางการเมือง การทหาร และการมีส่วนร่วม ทำให้สังคมเกิดทัศนคติต่อกฎหมายในแต่ละยุคแต่
ละสมัยแตกต่างกันไป ในบางยุคประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากก็จะส่งผลให้
เกิดความตื่นตัวทางกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ซึ่งนำไปสู่ค่านิยมในการนับถือกฎหมายใน
ฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์สังคมที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน แต่ในยุดใดที่ปรากฏวงจรอุบาทว์
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ในทางการเมืองเกิดการแทรกแซงโดยทหาร มีการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญ มีกฎหมายใน
ลักษณะคำสั่งเด็ดขาดของฝ่ายรัฐ ประชาชนก็จะเกิดความชิงชังต่อกฎหมายเหล่านั้นจนพาลไม่
เคารพในกฎหมายไปในที่สุด (ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, 2555) รวมถึงขาดธรรมาภิบาลเนื่องจาก
สังคมไทยเชื่อมโยงกับระบบอภิสิทธิ์ และการยึดถือตัวบุคคลมากกว่ากฎเกณฑ์ของสังคม ทำให้
การบริหารจัดการแผ่นดินด้วยกฎหมายไม่สำริดผล (อมรา พงศาพิชญ์และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ ,
2543) ซึ่งเป็นการทำลายความศรัทธาต่อกระบวนการทางกฎหมายทั้งในหมู่ผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง และสังคมโดยรวม หากกฎหมายและขนบประเพณีเ ข้ากัน ไม่ ได้ รัฐ จึงควรทำให้
กฎหมายและขนบประเพณีมีความสอดคล้องกัน และต้องมีการเสริมสร้างจริยธรรมด้วย สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยไม่เคารพกฎหมาย (ขัตติยา กรรณสูต , 2539) หรือแม้
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติไว้ แต่หากผู้คนในสังคมยังไม่มีวัฒนธรรมรักษากติกา ทำให้
สังคมขาดความสงบสุขและความขัดแย้งได้
วัฒนธรรมการเคารพกติกา เป็นรากฐานสำคัญของการสร้าง “สังคมนิติธรรม” ให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้างสังคมนิติธรรมเพื่อการยุติธรรมในสังคมไทย ซึ่งวัฒนธรรมแห่ง
การเคารพกติกาเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสังคมไทยมีการผูกโยงกับมิติ
ทาง “วัฒนธรรม” อันเป็นฐานรากของสังคม การนำหลักนิติธรรมมาใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานทำให้
สังคมสงบสุขและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การจะทำให้สังคมนิติธรรมเกิดขึ้นได้ต้องสร้าง
“วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา” ให้เกิดขึ้นควบคู่กันด้วย กล่าวคือ ต้องทำให้คนเคารพ
กฎหมาย ซึ่งต้องผสานมิติของ “คน” เข้ากับมิติทาง “วัฒนธรรม” ไม่ใช่มองแค่เรื่องตัวบท
กฎหมายและองค์กรบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว เรื่องหลักนิติธรรมและวัฒนธรรมแห่ง
การเคารพกติกา มีความเกื้อกูลและสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน สังคมที่มีนิติธรรมที่ดีที่คนเชื่อถือ
ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมจะส่งเสริมให้เกิด “วัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา” ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมหลักนิติธ รรมเช่น กัน เมื่อมีการพิจ ารณาแล้ว จะพบว่า สังคมไทยเป็นสังคมแบบ
ผสมผสานระหว่างการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับการกำกับด้วยกฎหมาย มีระบบศักดินาที่
พัฒนาต่อมาเป็น “ระบบอุปถัมภ์ ” จนกลายเป็นปัจจัยให้เกิด “วัฒนธรรมของการไม่รักษา
กติกา” ทั้งนี้เพราะคนที่มีต้นทุนในสังคมที่ดีกว่าจำนวนหนึ่ง มักใช้อภิสิทธิ์เพื่อให้พ้นจากกฎ
ข้อบังคับ เนื่องจากอภิสิทธิ์เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงอำนาจและสถานภาพทางสังคม ขณะที่คน
ที่มีต้นทุนต่ำบางส่วนก็ใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามกฎ โดยอ้างว่าตนเองอยู่ในระดับที่ด้อย
กว่า ไม่ได้รับความยุติธรรมมาตั้งแต่เกิด ดังนั้น เมื่อกระทำผิดก็ควรจะละเว้นบ้าง เพราะสังคม
ไม่ยุติธรรมกับตนด้วยเหตุนี้การบังคับใช้กฎหมายเพียงมิติเดียวจึงเป็นสิ่งท้าทายสังคมไทย
เนื่องจากขัดกับรากวัฒนธรรมเดิมจึงเกิดพฤติกรรมการไม่เคารพกติกา (ธานี ชัยวัฒน์, 2565)
หลักนิติธรรม เป็นหลักการ แบบแผน ระเบียบ ข้อบังคับที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็น
ธรรม เป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่เป็นปัจจัยย่อยอันส่งผลต่อการสนับสนุนและการแก้ไข

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
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ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติเป็นกฎระเบียบที่เป็นบรรทัดฐาน ที่ครอบคลุมการบังคับใช้
กฎหมายที่เป็นธรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน และมีความเป็นสากลไม่เลือกปฏิบัติ โดยจะมีหน้าที่หลักคือ 1) การกำหนดข้อจำกัดทาง
กฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครอง และ 2) การรักษาระเบียบและประสานความสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของพลเมือง ในด้านของขอบเขตของความหมายในทางกฎหมายที่มีความ
โต้แย้งกันในด้านเนื้อหากฎหมายบางประการมักส่งผลขัดแย้งกับหลักการในการปกครอง ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการขาดความ เข้าใจในด้านการตีความ
ของบทกฎหมาย ดังนั้น ความเชื่อและการยอมรับในหลักนิติธรรม ยังคงเป็น เรื่องที่ยากสำหรับ
การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากปัจจัย ด้านความเชื่อและ
ความไว้วางใจที่มคี วามแตกต่างด้านบรรทัดฐานของความเชื่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อการเข้าไปมี
ส่วนร่วมต่าง ๆ ดังนั้น วิธีการที่สำคัญที่จะควบคุมและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ คือ การตกลง
อย่างเสมอภาคโดยปราศจากอคติและอิทธิพลภายนอกต่าง ๆ โดยอาศัยการพัฒนาระเบียบ
ข้อบังคับทางกฎหมายให้มีความเชื่อมโยงกัน (ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, 2560) หากกฎหมายซึ่ง
เป็นเพียงวิธีการก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม บัญญัติโดยไม่ได้มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
เพื่อความเป็นธรรมแล้วย่อมเป็นกฎหมายที่ไม่ดี ซึง่ กฎหมายที่ดีจะต้องสอดคล้องและสนับสนุน
หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้งนี้ เพราะสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัว มนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด จะเห็นได้ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่
ใหความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอันถือได้ ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ และในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ก็ควรเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือระบอบประชาธิปไตยเป็ น Road
Map อันนำไปสู่หลักนิติธรรม (อุกฤษ มงคลนาวิน, 2555)
สรุปได้ว่า การสร้างสังคมแห่งหลักนิติธรรมที่ยั่งยืนและเป็นจริงต้องเริ่มจากการสร้าง
“วัฒนธรรมการรักษากติกา” ก่อน หากประสบความสำเร็จในการทำให้สังคมมีวัฒนธรรมแห่ง
การรักษากติกา คนในสังคมจะตระหนักถึงความสำคัญของ “กติกา” และการมีส่วนร่วมเพื่อให้
ได้มาซึ่งกติกาที่มีความยุติธรรม รวมทั้งจะให้ความสำคัญกับระบบที่นำกติกานั้นมาใช้อย่างเป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการรักษากติกาจึงเป็นจุดเริ่มต้น
และเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างสังคมนิติธรรมหรือสังคมที่มีกฎหมายเป็นใหญ่
ดังนั้น “หลักนิติธรรม” เป็นหนึ่งในแกนหลักที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งจำเป็นต้อง
อาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยผลักดันให้หลักนิติธรรมกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของการ
พัฒนาสังคมในทุกมิติ
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การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐที่
ใช้บังคับกับประชาชนของรัฐ โดย “อำนาจอธิปไตย” ได้แก่ อำนาจซึ่งแสดง ความเป็นใหญ่
ความเป็นอิสระความไม่ขึ้นแก่ใคร หรือต้องเชื่อฟังคำสั่ง คำบังคับบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดย
ปราศจากความยิน ยอมของตน (ปราณพงษ์ ติล ภัทร, 2557) ซึ่งอำนาจอธิปไตยนี้ใ นทาง
กฎหมายมหาชนถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอำนาจที่
แสดงความเป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งรัฐใช้บังคับแก่ประชาชนโดยรัฐเป็นเจ้าของอำนาจปกครอง
แผ่นดินที่เรียกว่า “อำนาจอธิปไตย” รัฐแต่ละรัฐใช้อำ นาจอธิปไตยของตนกระทำการต่าง ๆ
ได้แก่ การนิติบัญญัติ ได้แก่ การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับแก่ราษฎร การบริหาร ได้แก่ การ
บังคับใช้การต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และการตุลาการ ได้แก่ การวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐใช้อำานาจอธิปไตยกระทำการต่าง ๆ โดยองค์กรเพียงองค์กรเดียวก็ทำได้
(วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ , 2538) และที่สำคัญ คือ เรื่องของภราดรภาพ ความรัก ความเอื้ออาทร
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยมีผลค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนหนึ่ง
ของความเป็น ประชาธิปไตย คือ มนุษย์จะต้องมีจิตอาสา หรือที่เรียกกันว่า “จิตสาธารณะ” ซึง่
เป็นพื้นฐานที่สำคัญของความเป็นประชาธิปไตย คือ การมุ่งในประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ถ้าสังคมใดประชาชนแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน โดยมองประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นเรื่องลำาดับรอง สังคมนั้นจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างลำาบาก
และสิ่งที่สำคัญของรัฐตามแนวความคิดในปัจจุบัน คือ การสร้างความตระหนักในประโยชน์ของ
สังคม สำหรับการสร้างความตระหนักในประโยชน์ของสังคม (Social awareness) นั้น โลกยุค
ปัจจุบันที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” ที่มุ่งเน้นการจัดระเบียบโลกใหม่ โดยให้ความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชน ประชาธิปไตย และการค้าเสรี โดยปัญหาสำคัญทีพ่ บคือ 1) ขาดความซื่อตรง ความมี
ศักดิ์ศรี 2) ขาดความโปร่งใส และ3) ขาดความเป็นธรรม นอกจากการทำลายความขัดแย้งใน
เรื่องของอารยธรรม จึงเป็นกระแสที่คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในความเป็นรัฐที่มุ่งจะอำนวย
ประโยชน์แก่มนุษย์ให้อยู่ได้อย่างมีความผาสุก โดยการออกกฎหมาย ออกกฎเกณฑ์ บังคับใช้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ แล้วตัดสินให้เกิดความยุติธรรม โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ ตลอดทั้ง
กฎธรรมชาติ (ปราณพงษ์ ติลภัทร, 2557)
เมื่อพิจารณถึงหลักนิติธรรม พบว่า เป็นหลักที่มีความเป็นนามธรรม ไม่มี รูปแบบหรือ
ความหมายที่ความชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้อำนาจนำหลักนิติธรรมไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวเกิดเป็น ปัญหาต่อประชาชนที่ส่งผลต่อ การขาดความเชื่อมั่น
ความเคารพ และความศรัทธาต่อกฎหมายภายใต้ ความเป็นธรรมกฎหมายบางประการมัก
ส่งผลขัดแย้งกับหลักการในการปกครอง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
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จากการขาดความเข้าใจในด้านการตีความของบทกฎหมาย ตลอดจนความหวาดกลัว ต่อ
ความผิดในข้อบัญญัติกฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักนิติธรรม เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล และตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดข้อตกลงและข้อ
ผูกพันอย่างมั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งในแง่เนื้อหากลับละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน เช่น ห้ ามไม่ให้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ กรณี
ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อความเข้าใจ ขาดความศรัทธา ความเชื่อมั่น และความกระตือรือร้น
ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดติดที่
ตัวบุคคล ไม่เคารพความถูกต้องและข้อกฎหมาย ปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประชาธิปไตย
อ่อนแอ ในขณะเดียวกันหากหลักนิติธรรมมีความแน่นอนชัดเจนสามารถสร้างความชอบธรรม
ให้เกิดขึ้นได้ในสังคม ย่อมส่งผลดีและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่มีการเลือกปฏิบัติมีความ
เป็นธรรมอย่างแท้จริง หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อ งควรส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการประชาธิปไตย ให้เกิดความรู้สึกหวงแหนต่อความ
เป็นประชาธิปไตย รู้จักเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้
วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดการพัฒนาและสร้างเกราะป้องกันความแตกแยกในสังคมได้ เมื่อ
พิจารณาถึงพื้นฐานของวัฒนธรรมและความเชื่อเดิมที่ถูกบ่มเพาะ ทำให้ประชาชนมีทัศนคติ
ด้านลบเกี่ยวกับความเป็นธรรมและการใช้อำนาจของกฎหมาย ความเชื่อและการยอมรับใน
หลักนิติธรรม ดังนั้น วิธีการที่สำคัญที่จะควบคุมและแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ คือ การตกลงอย่าง
เสมอภาคโดยปราศจากอคติและอิทธิพลภายนอกต่าง ๆ โดยอาศัยการพัฒนาระเบียบข้อบังคับ
ทางกฎหมายให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยการพัฒนาหลักนิติธรรมมีได้มากมายหลายรูปแบบและ
วิธีการ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับคุณค่า แนวคิด ทัศนคติและความเข้าใจในความหมายและ
ขอบเขตของหลักนิติธรรม (สำนักวิชาการ, 2565) รวมถึงการธำรงไว้ซึ่งความถูกต้องตามหลัก
นิติธรรม ในสังคมย่อมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้
การแสดงเจตนารมณ์ของการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้การปกครองประเทศเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม เป็นการยืนยันว่าหลักนี้มีอยู่จริง และจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติตามจากบรรดา
องค์กรของรัฐทุกประเภท ซึ่งสาระสำคัญของหลักนิติธรรม ประกอบด้วย การแบ่งแยกอำนาจ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ความชอบธรรมด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง
ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา และหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546)
ดังนั้น ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีแนวโน้มไปสู่ประชาธิปไตยที่มีส่วนร่ว ม
โดยตรงมากขึ้น ซึ่งหลักประชาธิปไตยของสังคมไทยมีแนวโน้มที่อยู่ตัวแล้ว แต่แนวโน้มนี้อาจ
เป็ น ความเปลี ่ ย นแปลงอย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป แต่ ก ารเดิ น จากระบอบอั ต ตาธิ ป ไตยไปสู่
ประชาธิปไตยที่มวลชนมีส่วนร่ว มนั้น นับว่าเป็นการกระโดดก้าวใหญ่สิ่งที่ส ําคัญคือ หลัก

566 | Vol.9 No.5 (May 2022)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2565)

ประชาธิปไตยของไทยจะต้องงอกเงยจากภายในของประเทศไทย จึงจะได้รับการยอมรับและ
ดําเนินไปได้ประเทศจะต้องหาทางออกจากความขัดแย้งต่าง ๆ และจัดลําดับ ความสําคัญของ
เรื่องต่าง ๆ และประสบการณ์ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทําให้เห็นถึงความ
เปราะบางของประชาธิ ป ไตยของประเทศไทย ด้ว ยเหตุนี้ หากต้องการให้ว ัฒ นธรรมทาง
การเมืองในระบบประชาธิปไตยเจริญขึ้นในสังคมไทย รัฐต้องส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทั้งในระดับล่างหรือระดับท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับต้น
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อหลักการประชาธิปไตย (สำนักวิชาการ, 2565) ประชาธิปไตย (democracy) เป็น
ระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็น
เจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไป
ใช้อำนาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกำหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและ
เจตนาของตนเท่าเทียมกัน กล่าวได้ว่า สังคมไทยมีหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครอง
ประเทศ มิใช่มีหลั กนิติธรรมแต่เพีย งบทบั ญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้ น (อารีรัตน์ เลาหพล,
2559) นอกจากนี้การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย การบริหารและทางสังคม ตลอดจนการมีความเป็นธรรมมากขึ้นจัดเป็นเรื่องยาก แต่ก็
เป็นที่เข้าใจกันว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยทำให้เกิดนิติธรรม เป็นส่งเสริมเสรีภาพทางการ
เมืองและเสรีภาพของประชาชน เกิ ดการเลือกตั้งได้ผู้จะทำหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้
อย่างเสรีและเป็นธรรม โดยประชาธิปไตยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการมีธรรมาภิ
บาล เนื่องจากธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันอยู่ ประเทศใดที่มิได้เป็น
ประชาธิ ป ไตยการมี ธ รรมาภิ บ าลคงเกิ ด ขึ้ น ได้ ย ากยิ ่ ง ทั ้ ง นี้ ธ รรมาภิ บ าลจะยั ่ ง ยื น ต้ อ งมี
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของประชาธิปไตยจะเกิดได้ต้องมีประชาชนมีจิตสำนึก
และพฤติกรรมในการเป็นประชาธิปไตย มีความเชื่อมั่นสถาบันประชาธิปไตย มีประสิทธิภาพ
ทางการเมืองของประเทศ มีทุนทางสังคมสูง มีการมีส่วนร่ว มทางการเมืองสูง มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส ่ว นร่ว ม ผู้น ำเป็น ผู้แทนประชาชนอย่างแท้จริง มาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน (ยงยุทธ คุ้มญาติ, 2565)

สรุป
หลักนิติธ รรม เป็น หลักการปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่การปกครองโดยคน โดย
หลักการนี้ได้พัฒนาแนวคิดจากรัฐเสรีประชาธิปไตย ซึ่งมีโครงสร้างการปกครองมาจากหลัก
ประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ซึ่งก่อนจะบัญญัติกฎหมายขึ้น รัฐเคนเป็นศูนย์รวมอำนาจที่ตัว
บุคคล ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจ ปราศจากกฎเกณฑ์ ส่งผลกระทบกับประชาชนและ
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นำมาสู่การต่อต้าน และเรียกร้องการวางกฎเกณฑ์การใช้อำนาจ เปลี่ยนจากอัตวิสัยเป็นภาวะ
นิสัย จนระทั่งนำมาสู่แนวคิดหลักนิติธรรมคือ ความเสมอภาค ความเท่าเทียม หรือเรียกว่า
หลักการปกครองโดยเหตุผล นอกจากนี้ กล่าวได้ว่าหลักนิติธรรมที่เป็นรูปธรรมคือ รัฐธรรมนูญ
ที ่ เ ป็ น เสรี ป ระชาธิ ป ไตย หรื อ หลั ก นิ ต ิ ธ รรมคื อ การปกครองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ โดยหลั ก
ประชาธิปไตยคือ ประชาชนมีอำนาจสูงสุด และหลักนิติธรรมคือ การจำกัดอำนาจรัฐเพื่อพิทักษ์
สิทธฺของประชาชน และที่สำคัญกระบวนการประชาธิปไตยนำมาสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการสร้างการเจริญเติบโตในด้านการสร้างความรับผิดชอบและสร้างปัญญา ขณะเดียวกันก็
นำมาซึ่งแนวทางที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนในการปกป้องและนำเสนอความสนใจ ซึ่งการ
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ได้นั้นต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาทั้งระบบ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ให้มีเสถียรภาพ รวมทั้ง ต้อง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้านการเมืองต้อง
เสริมสร้างระบบการเมือง รัฐบาลต้องมีนโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมถึง
ความต้องการของประชาชนอย่างรอบด้าน โดยสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งต้องส่งเสริ มวัฒ นธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยปลูกฝังให้ประชาชนมี
จิตสํานึก มีความรู้เห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจต้องพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สิ่งที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักนิติธรรมคือ ภราดรภาพ ความ
รัก ความเอื้ออาทร ความร่วมมือร่วมใจระหว่างกัน ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยมีผลค่อนข้าง
สมบูรณ์ เนื่องจากส่วนหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยคือ มนุษย์จะต้องมีจิตอาสา หรือเรียก
กัน ว่า “จิตสาธารณะ” ซึ่งเป็น พื้น ฐานที่ส ำคัญของความเป็นประชาธิปไตยคือ การมุ่งใน
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน
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