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๑. ขอความทั่วไป
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปจจุบนั บญัญตัไิวในมาตรา ๓ วรรคสอง วา “การปฏบิตัิ
หนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไป
ตามหลักนิติธรรม” นับเปนครั้งแรกที่ไดมีการบัญญัติคําวา “หลักนิติธรรม” ไวในรัฐธรรมนูญ 
อยางไรกต็ามหากไปตรวจดปูระวัตกิารรางรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี จะพบวาแตเดมิในชัน้ยกรางน้ัน ผูยกราง
รัฐธรรมนูญรางแรกไดใชคําวา “หลักนิติรัฐ” ไมใช “หลักนิติธรรม” ไมปรากฏเหตุผลในการจัดทํา
รฐัธรรมนญูวา เหตุใดในเวลาตอมา ผูยกรางรฐัธรรมนูญจึงไดเปลีย่นแปลงคาํวา “หลกันิตริฐั” เปนคําวา
“หลักนิติธรรม” ไมปรากฏการอภิปรายวาผูยกรางรัฐธรรมนูญเขาใจหลักการทั้งสองวาอยางไร และ
โดยสรุปแลวหลักการทั้งสองเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร๑ ยิ่งไปกวานั้น หากไปสํารวจตรวจสอบ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน โดยอาศัยพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันเปนสากลแลว จะพบวาบทบัญญัติหลายมาตรา
ในรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้มไดสอดคลองกับหลกัการดงักลาวเลย บทความน้ีจะสาํรวจตรวจสอบความหมาย 
ความเปนมา ตลอดจนเนื้อหาของหลักการทั้งสองดังกลาว พรอมทั้งจะไดชี้ใหเห็นถึงความเหมือน
และความแตกตางของหลักการทั้งสองโดยสังเขป

 ๑ในช้ันการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางแมจะมีการอภิปรายถึงคําวานิติรัฐและนิติธรรม แตไมปรากฏการอภิปราย
ในทางเน้ือหาถึงความแตกตางของหลักการทั้งสอง ไมมีกรรมาธิการผูใดอภิปรายถึงความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมกับความมีอํานาจ
สงูสดุของรฐัสภา และความเชือ่มโยงของหลกันติริฐักบัการยอมรบัคาบงัคบัของสทิธขิัน้พืน้ฐานวาเปนคาบงัคบัในระดบัรฐัธรรมนญูเลย  
ในชัน้สภารางรฐัธรรมนญูกเ็ชนเดยีวกนั คงมแีตการอภปิรายวาหลกัการใดกวางแคบอยางไร ซึง่ไมทาํใหเหน็ถงึสารตัถะของความเหมอืน
และความแตกตางของหลักการทั้งสอง จนทําใหในที่สุดแลว แมจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อหาขอยุติในการใชถอยคํา แตก็ไมมีผูใด
สรุปไดวาความเหมือนและความแตกตางในทางเนื้อหาของหลักการทั้งสองคืออะไรกันแน อนึ่ง หากตรวจดูบันทึกเจตนารมณของ
คณะกรรมาธกิารวสิามญับนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตแุละตรวจรายงานการประชมุ สภารางรฐัธรรมนญู กไ็มไดความกระจางเชนกนั.
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  โดยท่ัวไปเราใชคําวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมคูกันไป โดยท่ีไมไดแยกแยะความแตกตาง
ในรายละเอียด อนัทีจ่ริงจะวาการใชถอยคําทัง้สองคาํในความหมายอยางเดยีวกนัเปนความเขาใจผดิ
อยางส้ินเชิงของผูใชถอยคํานี้คงจะไมได เพราะท้ังหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไดรับการ
พฒันาข้ึนในโลกตะวันตกโดยมีเปาหมายท่ีจะจํากดัอาํนาจของผูปกครองใหอยูในกรอบของกฎหมาย 
กลาวอีกนัยหนึ่งทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมตางก็ไมตองการใหมนุษยปกครองมนุษยดวยกันเอง 
แตตองการใหกฎหมายเปนผูปกครองมนุษย ซึ่งหมายความวาผูที่ทรงอํานาจบริหารปกครองบานเมือง
จะกระทําการใด ๆ  กต็าม การกระทํานัน้จะตองสอดคลองกับกฎหมาย จะกระทําการใหขดัตอกฎหมาย
ไมได
  อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว จะพบวาหลักการทั้งสองมีความแตกตางกันอยู 
สาเหตุแหงความแตกตางนั้นอยูที่พัฒนาการในทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในเยอรมนี
ซึ่งเปนแหลงกําเนิดความคิดวาดวยหลักนิติรัฐและในอังกฤษซ่ึงพัฒนาความคิดวาดวยหลักนิติธรรมข้ึน 
ความแตกตางของหลักการทั้งสองในรายละเอียดนั้นไมเปนสิ่งที่น าประหลาดใจแตอยางใด 
เพราะหลักการท้ังสองเก่ียวพันกบั “กฎหมาย” แต “กฎหมาย” นัน้ กฎหมายเปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงกับประวัติความเปนมาของชนแตละชาติ ความเขาใจบางประการที่แตกตางกันที่ชนชาติ
เยอรมันและอังกฤษมีตอมโนทัศนวาดวย “กฎหมาย” ตลอดจนประวัติศาสตรการตอสูทางการเมือง
ที่แตกตางกันของชนชาติทั้งสองยอมสงผลตอเน้ือหาของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม และตอการ
จัดโครงสราง บทบาท และความสัมพันธขององคกรของรัฐดวย หลักนิติรัฐซึ่งไดรับการพัฒนา
อยางจริงจังในเยอรมนีในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๑๙ นั้น ไดแผขยายอิทธิพลออกไปทั่วภาคพื้น
ทวีปยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกฎหมายมหาชนในอิตาลีที่ไดรวมชาติขึ้นสําเร็จในชวงเวลาน้ันและ
ตอฝรั่งเศสในชวงสาธารณรัฐที่สาม สวนหลักนิติธรรมซ่ึงมีรากเหงามาจากประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองและรัฐธรรมนูญของอังกฤษต้ังแตสมัยที่ชาวนอรแมนเขายึดครองเกาะอังกฤษน้ัน ก็มี
อิทธิพลไมนอยตอโครงสรางรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและตอหลายประเทศที่ไดรับแนวความคิด
จากสถาบันการเมืองการปกครองของอังกฤษ๒

๒. หลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)
  ๒.๑ พัฒนาการของหลักนิติรัฐ
  คําวา “นิติรัฐ” เปนคําที่แปลมาจากภาษาเยอรมันวา “Rechtsstaat” คําวา “Rechtsstaat” 
ประกอบข้ึนจากคําสองคํา คอื คาํวา Recht ทีแ่ปลวา กฎหมาย (ในภาษาเยอรมันคาํ ๆ  นี ้สามารถแปลวา 
“สิทธิ” ไดดวย) และคําวา Staat ที่แปลวา รัฐ แตคําสองคํานี้เมื่อมารวมกันแลวไดกลายเปนคําศัพท
ทางนิติศาสตรในระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งยากจะหาคําในภาษาตางประเทศที่แปลแลวใหความหมาย
ไดตรงกับคาํในภาษาเดิม ตาํราท่ีเขยีนเปนภาษาอังกฤษจํานวนหน่ึงไดใชคาํ ๆ  นี ้ทบัศพัทภาษาเยอรมัน
โดยไมแปล๓ อยางไรก็ตามมีความพยายามในการแปลคําวา Rechtsstaat อยูเชนกัน ถึงแมวาคําแปล

 ๒D. Zolo, The Rule of Law : A Critical Reappraisal, in : P. Costa / D. Zolo (eds.), The Rule of Law History, 
Theory and Criticism, Dordrecht : Springer, ๒๐๐๗, p. ๓.
 ๓J. Stone, The Province and Function of Law, Cambridge : Harvard University Press, ๑๙๕๐, p. ๗๑๓.; 
P. Van Dijk, Judicial Review of Governmental Action and the Requirement of a Interest to Sue, Alphen aan den Rijn: 
Sijthoff & Noordhoff, ๑๙๘๐, p. ๑.
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ที่พยายามคิดกันขึ้นนั้นไมสามารถสื่อความหมายของคําวา Rechtsstaat ไดอยางสมบูรณก็ตาม 
เชน ในระบบกฎหมายอังกฤษ แปลคําวา Rechtsstaat วา rule of law หรือ state-under-law๔ 
ระบบกฎหมายฝรั่งเศสแปลวา état constitutionnel แตตํารากฎหมายฝรั่งเศสยุคหลัง ๆ มักแปลวา
état de droit ซึ่งเปนแนวโนมการแปลในภาษาอื่น ๆ ดวย คือแปลตรงตัว เชน ระบบกฎหมายอิตาลี 
แปลวา Stato di diritto หรือระบบกฎหมายสเปนแปลวา Estato de derecho เปนตน สําหรับ
ในสหรฐัอเมรกิาหากไมแปลคาํวา Rechtsstaat วา rule of law ก็มกัจะยกเอาหลกัการในทางกฎหมาย
ที่มีเนื้อหาบางสวนที่คลายคลึงกับ Rechtsstaat มาเทียบเคียง เชน  due-process-clause หรือ
การกลาวถงึ limited government ในฐานะมโนทศันทางกฎหมายทีใ่กลเคยีงกับ Rechtsstaat เปนตน
  ในทางวิชาการ ไมวาจะแปลคําวา Rechtsstaat วาอยางไรก็ตาม ประเด็นสําคัญยอมอยูที่
ความหมายอันเปนแกนแทของหลักการน้ี กลาวคือ การปกครองใน Rechtsstaat หรือนิติรัฐนั้น 
กฎหมายจะตองไมเปดโอกาสใหผู ปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจ ภายใตกฎหมายบุคคลทุกคน
ตองเสมอภาคกัน และบุคคลจะตองสามารถทราบกอนลวงหนาวากฎหมายมุงประสงคจะบังคับใหตน
ทําอะไรหรือไมใหตนทําอะไร ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนกฎหมายคืออะไร ทั้งน้ีเพื่อที่บุคคลจะได
ปฏิบัติตนใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมาย แนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ยอมจะกอใหเกิดหลักตาง ๆ 
ตามมาในทางกฎหมายมากมาย เชน หลกัไมมคีวามผดิ ไมมโีทษ โดยปราศจากกฎหมาย (nulla poena 
sine lege) หลักการหามลงโทษซ้ําซอน หลักการหามตรากฎหมายยอนหลังกําหนดโทษแกบุคคล 
เปนตน๕

  เมื่อยอนกลับไปพิจารณาพัฒนาการของนิติรัฐแลว จะพบวาแนวความคิดวาดวยนิติรัฐมีข้ึน
เพือ่จาํกดัอาํนาจของรฐัหรอืผูปกครองใหอยูในขอบเขตของกฎหมาย คาํกลาวทีว่านิตริฐัคอืรฐัทีป่กครอง
โดยกฎหมาย ไมใชโดยมนษุย (government of law and not of men) ดจูะเปนการใหความหมายของนิตริฐั
ในเบื้องตนที่ตรงที่สุด ในแงของประวัติศาสตรการเมืองการปกครองแนวความคิดวาดวยนิติรัฐเริ่มตน
ข้ึนในชวงศตวรรษที่ ๑๗ ในฐานะที่เปนปฏิกิริยาที่มีตอการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
อาจกลาวไดวาเสาหลักทีค่ํา้จนุนติริฐัไวก็คอืการปกปองบคุคลจากการกระทาํตามอาํเภอใจของรฐั หรอื
ผูปกครอง แนวความคิดนี้สอดคลองตองกันกับพัฒนาการและความเช่ือที่มีมาตั้งแตยุคกลางวาสันติสุข
และความยตุธิรรมจะเกดิขึน้ไดยอมตองอาศยักฎหมาย อยางไรก็ตามในวงวิชาการเยอรมนั ซึง่เปนแหลง
ที่พัฒนาแนวคิดเรื่องนิติรัฐขึ้น จนถึงปจจุบันก็ยังไมเปนที่ยุติวาใครเปนผูที่ใหความหมายของคําวา 
Rechtsstaat อยางชดัเจนเปนคนแรก แตสวนใหญเชือ่กนัวา Robert von Mohl ซึง่ไดศกึษารฐัธรรมนญู
ของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเปนอยางดี เปนคนแรกที่นําเอาความคิดที่วาการดํารงอยูของรัฐไมควร
จะขึ้นอยูกับกําลังอํานาจ แตควรขึ้นอยูกับเหตุผล มาอธิบายอยางเปนระบบในตํารากฎหมายวาดวยรัฐ
แหงราชอาณาจักรวัวรดเท็มแบรก (Staatsrecht des Koenigreichs Wuerttemberg) อนึ่ง สําหรับ 
Mohl แลวเสรีภาพของปจเจกบุคคลยอมถือเปนหัวใจของมโนทัศนวาดวยนิติรัฐ

 ๔N. MacCormick, “Constitutionalism and Democracy” in R. Bellamy   (ed.), Theories and Concepts 
of Politics, Manchester (NY) : Manchester University Press, ๑๙๙๓, pp. ๑๒๕, ๑๒๘-๓๐; อยางไรก็ตาม MacCorMick 
เห็นวา นิติรัฐ (Rechtsstaat) ไมมีความแตกตางในสาระสําคัญจากนิติธรรม (rule of law) ดู N. MacCormick, Der Rechtstaat 
und die “rule of law”, Juristenzeitung, ๓๙ (๑๙๘๔), p. ๕๖.
 ๕K. Doehring, Allgemeine Staatslehre, Heidelberg : Mueller, ๒๐๐๔., p. ๑๗๒.
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จุลนิติ

  อันที่จริงแลว กอนที่จะเริ่มมีคําอธิบายเกี่ยวกับนิติรัฐในทางตํารา เมื่อครั้งที่ยุโรปยังปกครองกัน
ในระบบศกัดนิาสวามภิกัดิ ์กเ็ริม่ปรากฏหลกัเกณฑในทางกฎหมายทีจ่าํกัดอาํนาจอําเภอใจของกษตัรยิ
บางแลว๖ พัฒนาการของความคิดเรื่องนิติรัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๘ 
เม่ือรัฐสมัยใหมในยุโรปพัฒนาจากรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยไปสูความเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย
ทีถ่กูเรยีกรองมากขึน้ในแงของเหตผุล กลาวคอื ถงึแมวากษตัรยิซึง่เปนผูปกครองจะยงัมอีาํนาจเบด็เสรจ็
เดด็ขาดก็ตาม แตในการใชอาํนาจน้ันมกีารเรียกรองใหกษตัรยิตองคาํนงึถงึเหตุผลดวย ปรชัญาวาดวยรฐั
ในยุคสมัยแหงพุทธิปญญาน้ีไดรับอิทธิพลอยางมากจากนักคิดอยาง Immanuel Kant ซึ่งนําเอา
ความคิดวาดวยเสรีภาพและเหตุผลมาเปนศูนยกลางของปรัชญาของตน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา 
Kant ไมไดเนนเสรีภาพของบุคคลไปที่เสรีภาพทางการเมืองเหมือนกับที่ปรากฏในหลาย ๆ ประเทศ 
แตเนนไปที่เสรีภาพในทางความคิด การมุงเนนในประเดน็ดังกลาวของ Kant นี่เอง ที่ทําใหมโนทัศน
วาดวยนิติรัฐ แมจะเปนมโนทัศนที่สนับสนุนเสรีภาพ แตก็ขาดลักษณะประชาธิปไตย๗ เราจะเห็น
ไดจากประวัติศาสตรของชาติเยอรมันวาในหวงเวลานั้นไมมีคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธในทาง
อํานาจระหวางรัฐกับราษฎรดังเชนที่ปรากฏในฝรั่งเศสเลย ในขณะที่นักคิดในเยอรมันคงมุงเนนเรื่อง
เสรีภาพในทางความคิดนั้น ชาวฝร่ังเศสกลับมุงความสนใจไปท่ีเสรีภาพในทางการเมือง และในท่ีสุด
ชนชาติฝรัง่เศสกส็ามารถปลดปลอยตนเองใหพนจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยไดเมือ่มกีารปฏวิตัใิหญ
ใน ค.ศ. ๑๗๘๙

 ๖Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, Berlin Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๗.
 ๗Böckenförde E.-W., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, ๑๙๙๑, p. ๑๔๖.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของนิติรัฐในชวงศตวรรษที ่๑๘ นี้ อยูที่การฟนตัวของ
ความคดิสํานกักฎหมายธรรมชาติ แนวความคดิทีว่าจักรวาลดาํรงอยูอยางเปนระบบระเบยีบ เพราะถกู
กํากับควบคุมโดยสิ่งที่มีคุณภาพในทางสติปญญาที่เรียกวา logos (เหตุผลสากล) นั้น ปรากฏขึ้นตั้งแต
ในสมัยกรกีโบราณ โดยเฉพาะในปรัชญาของสาํนักสโตอิคส (Stoicim) นักคดิสาํนักน้ีเชือ่วามนุษยไดรบั
ประกายแหงเหตุผลจากเหตุผลสากล มนุษยทกุคนจึงเกิดมามศีกัดิศ์รเีหมอืนกัน ไมมใีครเกิดมาในฐานะ
ทีเ่ปนทาส มนษุยทกุผูทกุนามมคีวามสามารถท่ีจะรูวาอะไรถกูอะไรผดิไดดวยตนเอง กลาวคอื มนษุยทกุคน
สามารถเขาถงึกฎหมายธรรมชาติหรอืกฎหมายแหงเหตผุลไดโดยทีไ่มตองมใีครชวยตคีวามให ความคดิ
ทีน่ยิมยกยองเหตผุลดงักลาวมอีทิธพิลอยางยิง่ในอาณาจักรโรมนั (ผานความคดิของนักคดิสาํนักสโตอคิส
ทีเ่ปนชาวโรมนัอยางเชนซเิซโร) ทาํใหชาวโรมนัสามารถพฒันาวิชานิตศิาสตรทีต่ัง้อยูรากฐานของเหตผุล
อยางเปนระบบขึน้มาได อยางไรกต็าม แนวความคดิทีนิ่ยมยกยองเหตผุลของมนุษยออนแรงลงในสมยักลาง 
ซึ่งเปนสมัยที่นิติปรัชญาแนวคริสตครอบงํายุโรป จวบจนกระทั่งนักคิดอยาง Samuel Pufendorf 
(ค.ศ. ๑๖๓๒ ถึง ๑๖๙๔) และ Christian Wolff (๑๖๗๙ - ๑๗๕๔) ไดรื้อฟนแนวความคิดดังกลาว
ขึ้นมาพัฒนาตอ ความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติจึงกลับฟนตัวขึ้น โดยนักคิดในยุคสมัยน้ันได
เชื่อมโยงความคิดวาดวยกฎหมายธรรมชาติกับสิทธิตามธรรมชาติเขาดวยกัน ตามคําสอนของนักคิด
สํานักกฎหมายธรรมชาติในยุคฟนตัวน้ี สิทธิตามธรรมชาติ คือสิทธิที่มนุษยแตละคนมีติดตัวมา
ตามธรรมชาติ เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธิดังกลาวนี้มนุษยแตละคนมีอยูโดยไมขึ้นอยูกับรัฐ
และไมขึ้นอยูกับกฎหมายบานเมือง กลาวคือ เปนสิทธิที่มีอยูกอนมีรัฐ สิทธิตามธรรมชาติที่กลาวถึง
นี้เองที่ตอมาจะกลายเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในทางเนื้อหาของหลักนิติรัฐ
  การเริม่ตระหนกัรูถงึสทิธทิีก่ลาวมาน้ี ทาํใหในราวปลายศตวรรษที ่๑๘ ตอเน่ืองมาจนตนศตวรรษ
ที่ ๑๙ ราษฎรไดเรียกรองใหรัฐปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินตลอดจนเสรีภาพของตนมากข้ึน 
เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการทางการเมือง การเรียกรองดังกลาวไมใชเรื่องที่อยูเหนือความคาดหมาย 
เพราะในชวงเวลานัน้ราษฎรทีเ่ปนสามญัชนเริม่มพีลงัอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึน้ เมือ่ราษฎรตางเริม่มี
ทรพัยสินมากขึน้ กย็อมตองการความมัน่คงปลอดภยัในทรพัยสนิทีต่นหามาไดเปนธรรมดา ราษฎรเหลานี้
ตางเห็นวาการปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพดังกลาวจะปรากฏเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีรัฐธรรมนูญ
ทีก่าํหนดใหอาํนาจของรฐัตองผกูพนัอยูกบักฎหมาย กฎหมายยอมจะตองเปนกฎเกณฑทีก่าํหนดขอบเขต
ภารกิจของรัฐ กฎหมายจะตองสรางกลไกในการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ และกฎหมายจะตอง
ประกันสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล
  ในราวปลายศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งยังเปนชวงที่เยอรมนีอยูภายใตการปกครองของจักรพรรดิ ์
พัฒนาการเกี่ยวกับความคิดวาดวยนิติรัฐเกิดการหักเหขึ้น ที่วาเกิดการหักเหก็เนื่องจากในชวงเวลาน้ี
มโนทัศนวาดวยนิติรัฐถูกจํากัดลงเหลือแตเพียงองคประกอบในทางรูปแบบเทาน้ัน เหตุที่เปนเชนนี้
กเ็นือ่งจากในเวลานัน้คาํสอนในทางปรชัญากฎหมายของสาํนกักฎหมายบานเมอืงหรอืสาํนกัปฏฐิานนยิม
ทางกฎหมาย (Legal Positivism) เจรญิงอกงามเฟองฟขูึน้ แนวคดิหลกัของสาํนกัคดิดงักลาวเปนแนวคดิ
ที่ตองการสรางความชัดเจน ความมั่นคง และความแนนอนใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย สํานักคิดนี้
ปฏิเสธคําสอนวาดวยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นวาเปนสิ่งที่เลื่อนลอย จับตองไมได ทําใหกฎหมาย
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ไมมีความแนนอน สําหรับสํานักกฎหมายบานเมืองหรือสํานักปฏิฐานนิยมทางกฎหมายแลว กฎหมาย
ที่ไดรับการตราข้ึนโดยผูที่ทรงอํานาจตรากฎหมายตองถือวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับความถูกตอง 
เปนธรรม ดงันัน้หลกัใหญใจความของนติริฐัจงึอยูทีค่วามผกูพนัของฝายปกครองตอกฎหมายท่ีบงัคบัใช
อยูในบานเมือง และการปกปองคุมครองสิทธิของปจเจกชน (ที่เกิดจากกฎหมายที่ตราขึ้น) จากการ
ลวงละเมิดของฝายปกครองโดยองคกรตุลาการเทานั้น แมวารัฐชนิดน้ีจะใชกฎหมายเปนเครื่องมือ
ในการปกครอง แตโดยที่ไมมีการพูดถึงองคประกอบในทางเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งความยุติธรรม 
ตํารากฎหมายจํานวนหนึ่งจึงเรียกรัฐชนิดนี้วา Gesetzesstaat๘ ( คําวา Gesetz ในภาษาเยอรมัน
แปลวา กฎหมาย เหมือนกับคําวา Recht แต Gesetz มุงหมายถึงกฎหมายที่ไดรับการบัญญัติขึ้น
เปนสําคัญ) รัฐที่สนใจแตเพียงกฎหมายในทางรูปแบบเชนน้ีเองที่ทําใหในที่สุดเกิดรัฐตํารวจ 
(Polizeistaat) ขึ้น ในรัฐชนิดนี้ ฝายปกครองก็ผูกพันตนตอกฎหมาย แตไมตองสนใจวากฎหมายนั้น
ถูกตองเปนธรรมหรือไม โดยปรากฏการณเชนนี้ คําวา “รัฐตํารวจ” จึงไดกลายเปนคําตรงกันขามกับ
คําวา “นิติรัฐ” ผลพวงจากการเกิดขึ้นของรัฐตํารวจ ทําใหในเวลาตอมาเกิดแรงตานจากฝายเสรีนิยม 
จนในที่สุด มโนทัศนวาดวยนิติรัฐก็ไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมองคประกอบในทางเนื้อหาดวย 
คอืเปนนติริฐัทีเ่ปนเสรนียิม คาํนงึถงึความยตุธิรรม และทําใหในปจจบุนันีเ้มือ่กลาวถงึนติริฐัจะตองพดูถึง
องคประกอบทั้งสองดาน คือ ทั้งในทางรูปแบบ และในทางเนื้อหา การกลาววานิติรัฐเปนรัฐที่ปกครอง
โดยกฎหมาย อาจจะนําไปสูความเขาใจผิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยที่วงการกฎหมายไทย
ตลอดจนองคกรตุลาการยอมรับบรรดาคําสั่งของคณะรัฐประหารท้ังปวงวาเปนกฎหมาย โดยท่ีไมได
ตั้งคําถามในทางเนื้อหาเลยวาส่ิงที่เกิดจากการประกาศของคณะรัฐประหารนั้นมีเน้ือหาที่สอดรับ
กับความถูกตองเปนธรรมและสมควรจะไดชื่อวาเปน “กฎหมาย” ที่ผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติ
ตามหรือไม
  ในประเทศเยอรมนี ภายหลังจากพายแพสงครามโลกคร้ังทีห่น่ึง ไดมกีารพดูถงึนติริฐัในทางเนือ้หา
มากขึ้น แตการขึ้นครองอํานาจของ Adolf  Hitler ก็ทําใหพัฒนาการในเรื่องน้ีสะดุดลง จนกระทั่ง
ประเทศเยอรมนีพายแพสงครามโลกคร้ังทีส่อง แนวความคิดดงักลาวจึงพฒันาตอไปภายใตรฐัธรรมนูญ
ฉบับใหม
  ไดกลาวมาแลววาแนวความคิดพ้ืนฐานของนิติรัฐก็คือ การจํากัดอํานาจของรัฐโดยกฎหมาย 
การทําใหรัฐตองผูกพันอยูกับหลักการพื้นฐานและคุณคาทางกฎหมายโดยไมอาจบิดพริ้วได ดวยเหตุนี้
หลักนิติรัฐจึงไมมีความหมายแคเพียงการบังคับใหรัฐตองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบคุคลเทานั้น แตยัง
เรียกรองใหรัฐตองดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้นอยางแทจริงในสังคม
ดวยวัตถปุระสงคดงักลาวจะบรรลุไดกแ็ตโดยการสรางระบบการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและการยอมรับใหมีองคกรตุลาการข้ึนมาโดยเฉพาะ (ศาลรัฐธรรมนูญ) ใหองคกร
ดงักลาวพิทกัษปกปองคุณคาในรัฐธรรมนูญ รฐัธรรมนญูของเยอรมนีหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องท่ีเรียกวา 
“กฎหมายพื้นฐาน” (Grundgesetz) ไดเดินตามแนวทางนี้และไดบัญญัติใหหลักนิติรัฐเปนหลักการ
พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ

 ๘A. Katz, Staatsrecht, Heidelberg : Mueller, ๑๙๙๙, p. ๘๓.
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จุลนิติ

  ๒.๒ องคประกอบของหลักนิติรัฐ
             ปจจบุนัเปนทีย่อมรบักนัทัว่ไปในระบบกฎหมายเยอรมนัวา หลกันติริฐัมอีงคประกอบสาํคญั
สองสวน คอื องคประกอบในทางรปูแบบ และองคประกอบในทางเน้ือหา ความเปนนิตริฐัในทางรปูแบบ 
คอื การทีร่ฐัผกูพนัตนเองไวกบักฎหมายทีอ่งคกรของรฐัตราขึน้ตามกระบวนการทีร่ฐัธรรมนญูกาํหนดขึน้
หรือที่รัฐธรรมนูญมอบอํานาจไว ทั้งน้ีเพื่อจํากัดอํานาจของรัฐลง เมื่อพิจารณาในทางรูปแบบแลว 
ยอมจะเห็นไดวาหลักนิติรัฐมุงประกันความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะของบุคคล สวนความเปนนิติรัฐ
ในทางเนือ้หานัน้ กค็อื การทีร่ฐัประกนัสทิธเิสรีภาพขัน้พืน้ฐานของราษฎร โดยกาํหนดใหบทบญัญตัวิาดวย
สิทธิเสรีภาพมีคาบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ เรียกรองใหรัฐตองกระทําการโดยยุติธรรมและถูกตอง 
พิจารณาในทางเนื้อหา นิติรัฐ ยอมตองเปนยุติธรรมรัฐ (Gerechtigkeitsstaat)
    ในทางปฏิบตัเิปนไปไดเสมอทีห่ลกัความมัน่คงแนนอนแหงนิตฐิานะกบัหลกัความยุตธิรรม
อาจจะขดัแยงกนั เปนหนาทีข่ององคกรนิตบิญัญตัทิีจ่ะพยายามประสานสองหลกัการน้ีเขาดวยกนั และ
ในบางกรณีจะตองตัดสินใจวาจะใชหลักการใดเปนหลักการนํา บอยครั้งที่องคกรนิติบัญญัติตัดสินใจ
เลือกหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติฐานะเพื่อประกันความมั่นคงในระบบกฎหมาย เชน การกําหนด
บทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความไวในระบบกฎหมาย เปนตน
    ๒.๒.๑  องคประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐ
       พจิารณาในทางรปูแบบ หลกันติริฐัประกอบไปดวยหลกัการยอย ๆ  หลายประการ
ที่สําคัญไดแก หลักการแบงแยกอํานาจ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ 
หลกัการประกนัสทิธใินกระบวนการพจิารณาคด ีตลอดจนหลกัการประกันสทิธิของปจเจกบคุคลในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรม
       หลักการแบงแยกอํานาจ เรียกรองมิใหอํานาจของรัฐรวมศูนยอยูที่องคกรใด
องคกรหนึง่ แตใหมีการแบงแยกการใชอํานาจหรอืกระจายการใชอํานาจของรฐัใหองคกรตางองคกรกนั
เปนผูใช เพื่อใหเกิดการดุลและคานอํานาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของนิติรัฐจะแบงแยกองคกร
ที่ใชอํานาจรัฐออกเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกรที่ใชอํานาจบริหาร และองคกรที่ใชอํานาจ
ตุลาการ
        หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐ เรียกรองให
การกระทาํขององคกรนติิบัญญติัตองผกูพนัอยูกับรฐัธรรมนูญ กลาวคอื ในการตรากฎหมายขึน้ใชบงัคับ
ในรัฐนั้น องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายลวงกรอบที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวไมได หลักการดังกลาวน้ี
ยังเรียกรององคกรบริหาร (โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรฝายปกครอง) และองคกรตุลาการใหตองผูกพัน
ตอกฎหมาย ซึง่หมายถงึตองผกูพนัตอรฐัธรรมนญูและบรรดากฎหมายตาง ๆ  ทีใ่ชบงัคบัอยูจรงิในบานเมอืง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่องคกรนิติบัญญัติไดตราขึ้น กลาวเฉพาะฝายปกครองหลักการดังกลาวนี้
เรียกรองใหฝายปกครองตองกระทําการโดยไมขัดตอกฎหมาย และในกรณีที่การกระทําทางปกครอง
มีผลกาวลวงสทิธเิสรภีาพของราษฎร ยอมจะตองมกีฎหมายใหอํานาจฝายปกครองกระทาํการเชนนัน้ได 
หากไมมีกฎหมายใหอํานาจแลว การกระทําทางปกครองนั้นยอมไมชอบดวยกฎหมาย
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม  

จุลนิติ

       หลักการประกนัสทิธใินกระบวนการพจิารณาในชัน้เจาหนาทีแ่ละศาล เรยีกรอง
ใหรัฐตองเปดโอกาสใหราษฎรไดตอสูปองกันสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาตาง ๆ ของรัฐ
ไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ระบบกฎหมายของรัฐจึงกําหนดใหองคกรของรัฐตองรับฟงบุคคล เปดโอกาส
ใหบคุคลนําพยานหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาตาง ๆ  กอนท่ีจะตัดสนิใจกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่ปนผลรายแกบคุคลน้ัน ทัง้นีก้ระบวนการพิจารณาท่ีไดรบัการออกแบบข้ึนจะตองเปนกระบวนพิจารณา
ทีเ่ปนธรรม (fair) ดวย อนึง่ในกรณทีีร่าษฎรไดความเสยีหายจากการใชอาํนาจมหาชนขององคกรของรฐั 
รัฐจะตองเปดโอกาสใหราษฎรสามารถฟององคกรของรัฐที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนตอศาลได
       สําหรบัหลกัการประกนัสทิธขิองปจเจกบคุคลในการเขาถงึกระบวนการยตุธิรรมนัน้
เรียกรองใหรัฐกําหนดกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน
อยางมีประสิทธิภาพ เอกชนที่พิพาทกันเองตองมีหนทางในการนําขอพิพาทนั้นไปสูศาล และกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีในช้ันศาลจะตองไดรับการออกแบบใหการพิจารณาคดีเปนไปอยางรอบดานตลอดจน
กําหนดผลผูกพันเด็ดขาดของคําพิพากษาไวเพื่อใหเกิดความมั่นคงแนนอนในระบบกฎหมาย
    ๒.๒.๒  องคประกอบในทางเนื้อหาของนิติรัฐ
       ลําพังแตการเรียกรองใหองคกรของรัฐตองผูกพันตอกฎหมายในการกระทํา
การตาง ๆ นั้น ยังไมเพียงพอที่จะชวยปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลได หากกฎหมายที่ไดรับ
การตราขึน้นัน้ไมสอดคลองกบัความถูกตองเปนธรรม ดวยเหตนุีห้ลกันติริฐัจึงเรยีกรองตอไปอกีวาในการ
ตรากฎหมายข้ึนใชบังคับกับราษฎรน้ัน กฎหมายท่ีไดรับการตราข้ึนจะตองมีความชัดเจนและแนนอน
เพียงพอที่ราษฎรจะเขาใจได ยิ่งไปกวานั้นระบบกฎหมายจะตองคุมครองความเชื่อถือและไววางใจ
ที่บุคคลมีตอกฎหมาย การตรากฎหมายยอนหลังไปเปนผลรายแกบุคคล ทั้ง ๆ ที่จะตองคุมครอง
ความไวเนือ้เช่ือใจท่ีบคุคลมีตอกฎหมาย โดยหลักแลวไมอาจกระทําได หลกัการดังกลาวน้ีเปนหลักการ
ที่บังคับใชโดยไมมีขอยกเวนในกรณีของกฎหมายอาญา สารบัญญัติ อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา
หากผลรายที่เกิดขึ้นกับปจเจกบุคคลไมใชโทษทางอาญาแลว รัฐสามารถตรากฎหมายยอนหลังไป
เปนผลรายแกบคุลไดทกุกรณีดงัทีเ่ขาใจผดิพลาดกันอยูในวงการกฎหมายไทยแตอยางใดไม การวนิจิฉยั
วาการตรากฎหมายยอนหลังเปนผลรายแกบคุคลจะกระทําไดหรอืไมจะตองพิจารณาองคประกอบในแง
ความไวเนือ้เชือ่ใจทีบ่คุคลมตีอระบบกฎหมาย ตลอดจนการคาดหมายความคุมครองจากระบบกฎหมาย
ของบคุคลประกอบกนั โดยหลกัทัว่ไปแลว ในกรณทีีบ่คุคลไดกระทําการจบสิน้ไปแลวในอดตี ไมสามารถ
หวนกลับไปแกไขเปล่ียนแปลงการกระทําของตนไดแลว การตรากฎหมายไปกําหนดองคประกอบ
ความผิดขึ้นใหม กําหนดโทษขึ้นใหมหรือเปลี่ยนแปลงโทษที่มีอยูในกฎหมายในขณะที่ไดกระทําการ 
แมโทษนั้นจะไมใชโทษอาญาก็กระทําไมได
       นอกจากหลักนิติรัฐในทางเน้ือหาจะเรียกรองการคุมครองความไวเนื้อเชื่อใจ
ที่บุคคลมีตอระบบกฎหมายแลว หลักการดังกลาวยังกําหนดใหสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลมีคาบังคับ
ทางกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญและถือวาบทบัญญัติวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐานเปนกฎหมายโดยตรง
อีกดวย บทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลตามหลักนิติรัฐที่ปรากฏในเยอรมนีจึงมีสองมิติ 
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คือ มิติแรก สิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิหรืออํานาจที่ปจเจกบุคคลสามารถยกขึ้นใชยันรัฐได
โดยทั่วไปสิทธิขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่จะปองกันตนจากการลวงละเมิดโดยรัฐ 
เชน สิทธิในชีวิต สิทธิในรางกาย สิทธใินทรพัยสนิ แตในบางกรณ ีโดยเฉพาะอยางยิง่ในรฐัทีเ่ปนสงัคมรฐั
หรือรัฐสวัสดิการ (Sozialstaat) สิทธิขั้นพื้นฐานยังมีลักษณะเปนสิทธิที่ปจเจกบุคคลสามารถเรียกรอง
ใหรัฐกระทําการที่เปนประโยชนแกตนดวย เชน สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาล เปนตน สําหรับ
อีกมิติหนึ่งหนึ่ง สิทธิขั้นพื้นฐานยอมมีฐานะเปน “กฎหมาย” ที่มีผลผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐ
ทุกองคกรโดยตรง
      หลกัการสาํคญัอีกประการหน่ึงในทางเน้ือหาของนิตริฐั คอื หลกัความพอสมควร
แกเหตุ หลักการนี้เรียกรองใหการใชอํานาจของรัฐจะตองเปนไปโดยพอเหมาะพอประมาณเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคที่ชอบธรรม ในนิติรัฐ รัฐไมอาจใชมาตรการใด ๆ ก็ไดเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตนตองการ (ดวยเหตุนี้แนวความคิด The end justifies the means จึงไปดวยกันไมไดกับนติิรัฐ) 
การบรรลุวัตถุประสงคที่ชอบธรรมตองใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่ถูกตอง พอเหมาะ
พอประมาณดวย ดังนั้นแมวาระบบกฎหมายจะมอบเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายใหองคกร
ของรฐัดําเนนิการ แตหากการใชเครือ่งมอืหรอืมาตรการน้ันไมอาจบรรลวุตัถปุระสงคได หรอืวตัถปุระสงคนัน้
อาจบรรลุได เพียงแคใชเครื่องมือหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีรุนแรงนอยกวา หรือในที่สุดแมไมมี
เครือ่งมอืหรอืมาตรการทางกฎหมายทีร่นุแรงนอยกวา แตการทีจ่ะบรรลวัุตถปุระสงคน้ันปรากฏวาทาํให
ปจเจกบุคคลไดรับผลรายอยางรุนแรง ตองเสียหายเกินกวาที่จะคาดหมายจากบุคคลนั้น ไมไดสัดสวน
กบัประโยชนทีส่าธารณะจะไดรบั การใชเครือ่งมอืหรอืมาตรการทางกฎหมายน้ันก็ยอมไมอาจกระทาํได
ในนติริฐั นอกจากหลักความพอสมควรแกเหตแุลว ในแงเนือ้หา หลกันติริฐัยงัหามการกระทาํตามอาํเภอใจ
ของรฐั เรยีกรองใหรฐัตองกระทาํการโดยเคารพตอหลกัความเสมอภาค กลาวคอื เรยีกรองรฐัตองปฏบิตัิ
ตอสิง่ทีม่สีาระสาํคญัเหมอืนกนัใหเหมอืนกัน และปฏบิตัติอสิง่ทีม่สีาระสาํคญัแตกตางกัน ใหแตกตางกนั
ออกไปตามสภาพของสิ่งนั้น ๆ ดวย

 ๓. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
   ๓.๑ พัฒนาการของหลักนิติธรรม๙

        คาํวาหลักนติิธรรมนัน้ วงการกฎหมายไทยแปลมาจากคาํวา The Rule of Law ซึง่เปนหลกัการ
พืน้ฐานในระบบกฎหมายองักฤษ ในประเทศองักฤษความคดิทีว่ามนษุยไมควรตองถกูปกครองโดยมนษุย 
แตควรจะตองถูกปกครองโดยกฎหมายนั้น ปรากฏขึ้นอยางชัดเจนเปนครั้งแรกในศตวรรษที่ ๑๗ 
ในหนังสือช่ือ “The Common Wealth of Oceana” อนัเปนผลงานของ James Harrington ซึง่เปน
ผูที่นิยมระบอบสาธารณรัฐอยางแนวแน๑๐ อยางไรก็ตาม แมจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ คําวา rule of law 
ก็เหมือนกับคําวา Rechtsstaat ที่ยากจะหาคําจํากัดความหรือนิยามซ่ึงยอมรับกันเปนยุติได 

 ๙งานเขียนในภาคภาษาไทยที่อธิบายสรุปหลักนิติธรรมในแงความเปนมาไวเปนอยางดี ดู จรัญ โฆษณานันท, นิติปรัชญา, 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๗ (หรือที่พิมพปอื่น ๆ) บทที่ ๑๔ บริบททางสังคมและประวัติศาสตรของอุดมการณ 
“หลักนติิธรรม”.
 ๑๐Th. Fleiner / L. Basta Fleine, Allgemeine Staatslehre, Berlin-Heidelberg : Springer, ๒๐๐๔, p. ๒๒๖.
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การทําความเขาใจความหมายของ rule of law จึงควรตองทําความเขาใจจากความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของอังกฤษซึ่งใหกําเนิดแนวความคิดนี้
  แนวความคดิวาดวย rule of law หรือนิตธิรรมอาจสืบสาวยอนกลบัไปไดถงึยคุกลาง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ยอนกลบัไปถงึ ค.ศ. ๑๒๑๕ ซึง่เปนปทีพ่ระเจาจอนหน (King John) กษัตรยิองักฤษในเวลานัน้
ไดลงนามในเอกสารสําคัญที่ชื่อวา Magna Carta๑๑ เอกสารฉบับนี้เปนพันธสัญญาที่กษัตริยอังกฤษ
ใหไวแกบรรดาขุนนางของพระองคในการท่ีจะจาํกดัอาํนาจของพระองคลง อาจกลาวไดวา Magna Carta 
เปนกาวสําคัญในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของมนุษยที่จะนําไปสูการปกครองโดยกฎหมาย
เปนใหญในเวลาตอมา เนื่องจากเอกสารฉบับน้ีเปนเอกสารทางกฎหมายฉบับแรกท่ีทําใหหลักการ
ปกครองโดยกฎหมายไดรับการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และการประกันสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
เปนไปอยางชัดแจง๑๒    
  อยางไรก็ตาม ไมพึงเขาใจวาเมื่อมีการลงนามใน Magna Carta แลวกษัตริยเปนอันถูกจํากัด
อาํนาจลงจนไมมอีาํนาจ ในเวลานัน้อาํนาจยงัคงอยูทีก่ษัตรยิ กฎเกณฑทีจ่าํกดัอาํนาจกษัตรยิลงในเวลาน้ัน
ก็มีแต Magna Carta และหลักกฎหมาย Common Law อันเปนกฎหมายประเพณีที่รับสืบทอด
และพัฒนามาโดยศาลเทานั้น แมวาในเวลาตอมาจะไดมีการตั้งรัฐสภาขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๒๖๕ แตอํานาจ
ในการปกครองบานเมือง (Prerogatives) ก็ยังคงอยูในมือของกษัตริยอยางเดิม จะถูกจํากัดลงบาง
กเ็พยีงเล็กนอย อาํนาจของกษัตรยิองักฤษพัฒนาข้ึนถงึจดุสงูสดุในสมัยราชวงศ Tudor อนัเปนชวงเวลา
ที่บทบาทของรัฐสภาถดถอยลง อาจกลาวไดวาในชวงเวลาน้ันกษัตริยอังกฤษมีอํานาจมากและเขาใจ
วิธีการในการรักษาอํานาจของตนและจํากัดอํานาจของรัฐสภา อีกทั้งยังรูจักที่จะใชรัฐสภาเปนฐาน
ในการสรางความเขมแข็งใหแกตนดวย อยางไรก็ตามในเวลาตอมารัฐสภาไดพัฒนาตอไปกลายเปน
สถาบันซึ่งเปนผูแทนของกลุมคนตาง ๆ  และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจนกลายเปนคูปรับสําคัญของกษัตริย
  ใน ค.ศ. ๑๖๒๘ ในยุคสมัยของพระเจาชารลที่หนึ่ง (King Charles I ค.ศ. ๑๖๐๐ ถึง ๑๖๔๙) 
รัฐสภาไดตรา Petition of Rights ขึ้นเพื่อปกปองคุ มครองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินและเสรีภาพ
สวนบุคคล โดยประกาศวาผูปกครอง รัฐบาล ตลอดจนศาลตองเคารพในสิทธิดังกลาว ภายหลังจาก
ไดมีการตรา Petition of Rights ไดสิบสองป ไดเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในอังกฤษ ตามมาดวยการ
ประหารชีวิตพระเจาชารลที่ ๑ Petition of Rights ไมไดเปนเพียงเอกสารที่กลาวถึงความยินยอม
ในการเสียภาษีเทานั้น แตยังเพิ่มอํานาจใหแกรัฐสภาเปนอยางมาก๑๓ ในเวลาตอมาเอกสารฉบับนี้ได
ถูกเพิ่มเติมโดยเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อวา Habeas Corpus Act (ค.ศ. ๑๖๗๙) เอกสารฉบับหลังนี้
นบัเปนจดุเร่ิมตนของการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิรรม เนือ้หาหลักของเอกสารฉบับนี้ 

 ๑๑Magna Carta เปนชือ่ทีเ่รียกกนัยอ ๆ  ของเอกสารฉบบัหนึง่ทีช่ือ่วา Magna Carta Libertatum ซึง่อาจจะแปลไดวา “มหาบัตร
แหงเสรีภาพ”.
 ๑๒ดู อาทิ article ๓๙ Magna Carta “ No free man shall be arrested or imprisoned or dissseised or outlawed 
or exiled or in any way victimised, neither will we attack him or send anyone to attack him, except by the lawful 
judgment of his peers or by the law of the land.”
 ๑๓G. Decker / M. Wirth, Das politische System Grossbritaniens, Berlin : Wissenschaftlicher Autoren, ๑๙๘๒,p. ๗. 

p49-67.indd   58 1/27/2012   9:03:51 AM



ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๕๙

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

คือ การใหสิทธิแกบุคคลทุกคนที่ถูกจับกุม กลาวคือ ในกรณีที่บุคคลใดถูกจับกุม บุคคลนั้นยอมมีสิทธิ
ที่จะฟองรองปกปองตนเองตอศาลโดยคําฟองที่เรียกวา writ of habeas corpus ทันที๑๔

  รัฐสภาสามารถที่จะสถาปนาและขยายอํานาจของตนออกไปอยางมั่นคงตามลําดับ การขยาย
อํานาจของรัฐสภามีผลทําใหกษัตริยคอย ๆ ถูกจํากัดอํานาจลง และในที่สุดกษัตริยเริ่มรูสึกวารัฐสภา
มีอํานาจมากเกินไปและเริ่มเปนอันตรายตอพระองคเสียแลว การแขงกันเพื่อครองอํานาจที่เหนือกวา
ระหวางรัฐสภากับกษัตริยเปนไปอยางเขมขน และไดก็เกิดเปนสงครามกลางเมืองขึ้นในระหวาง 
ค.ศ. ๑๖๔๒ ถึง ๑๖๔๙ หลังจากสงครามกลางเมืองดังกลาว การตอสูก็คงดําเนินตอไปอีก จนกระทั่ง
ในที่สุดรัฐสภาก็กําชัยชนะไดในการปฏิวัติอันรุงโรจน (Glorious Revolution) ระหวาง ค.ศ. ๑๖๘๘ 
ถึง ๑๖๘๙ ผลของการปฏิวัติดังกลาวนํามาซึ่งเอกสารสําคัญอีกฉบับหนึ่ง คือ Bill of Rights และทําให
รัฐสภาอังกฤษกลายเปนรัฐาธิปตยคูกันกับกษัตริยโดยเหตุที่ในชวงตนศตวรรษที่ ๑๗ ยังไมปรากฏ
แนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจในอังกฤษ ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือปญหาที่วาใคร
จะเปนผูที่มีอํานาจวินิจฉัยในทางกฎหมายเปนที่สุด อํานาจดังกลาวควรอยูกับกษัตริย สภา หรือศาล
Francis Bacon (ค.ศ. ๑๕๖๑ ถึง ๑๖๒๖) เห็นวาโดยเหตุที่กษัตริยมีอํานาจปกครองโดยเด็ดขาด และ
ดํารงอยูเหนือกวากฎหมายที่ใชบังคับอยูจริงในบานเมือง ไมวาจะเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่ออก
โดยรฐัสภา หรอื Common Law ทีพ่ฒันาขึน้โดยศาล ดงัน้ันกษัตรยิจึงมอีาํนาจเหนือรฐัสภาและศาล๑๕ 
ดวยเหตดุงักลาวกษตัรยิยอมตองมอีาํนาจในการแกไขเปลีย่นแปลงกฎหมายทีผ่านรฐัสภามาแลวและมี
อํานาจที่จะเขายุงเกี่ยวกับทางปฏิบัติของศาลโดยสามารถตรวจสอบแนวคําพิพากษาบรรทัดฐานตาม 
Common Law ได  อยางไรกต็ามพฒันาการทางการเมอืงในเวลาตอมาก็ไมไดเปนไปตามแนวความคิด
ของ Francis Bacon  เนื่องจากรัฐสภาสามารถจํากัดอํานาจกษัตริยจนสําเร็จและไดกลายเปน
รฐัาธิปตยแทนทีก่ษตัรยิองักฤษ และในชวงทีร่ฐัสภาองักฤษตอสูกบักษตัรยิอยูนี ้ศาลกไ็ดเขามบีทบาทดวย 
โดย Sir Edward Coke (ค.ศ. ๑๕๕๒ ถึง ๑๖๓๔) ไดพิพากษาคดีไปในทางยืนยันความเปนกฎหมาย
สูงสุดของ Common Law ที่พัฒนาขึ้นโดยศาล โดยเห็นวาทั้งกษัตริย๑๖ และรัฐสภา๑๗ ยอมตอง
ตกอยูภายใต Common Law กษัตริยก็ดี รัฐสภาก็ดีจะตรากฎหมายหรือกําหนดกฎเกณฑใดใหขัดกับ 
Common Law ไมได และศาลทรงไวซึ่งอํานาจเด็ดขาดในการวินิจฉัยวากฎหมายหรือกฎเกณฑนั้น
ขัดหรือแยงกับ Common Law หรือไม แมวาแนวความคิดและคําพิพากษาของ Coke จะไมไดทําให
ศาลกลายผูทรงอํานาจสูงสุดในระบบการปกครองของอังกฤษ เพราะศาลตองผูกพันตอกฎหมายที่สภา
ตราขึน้ จะอาง Common Law ปฏเิสธกฎหมายทีส่ภาตราขึน้ไมได แมกระน้ันแนวความคดิของ Coke 
ที่ปรากฏในคําพิพากษาก็ไดเปนสวนประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมในอังกฤษจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้

 ๑๔Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๒๙.
 ๑๕Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๓๑.
 ๑๖ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Case of Proclamations (๑๖๑๐),๑๒ Co. Rep. ๗๔.
 ๑๗ความเห็นของ Coke ในเรื่องนี้ปรากฏใน Dr. Bonham’s Case (๑๖๑๐), ๘ Co. Rep. ๑๑๔.
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 ในศตวรรษท่ี ๑๙ ซึง่เปนชวงท่ีรฐัสภาเขมแข็งมากแลวนัน้ คณะรัฐมนตรีปฏบิตัหินาทีโ่ดยข้ึนอยูกบั
สภาผูแทนราษฎร และในเวลาตอมากค็อยสลดัตนเองพนจากอทิธิพลของราชวงศ เมือ่กาวเขาสูศตวรรษ
ที่ ๒๐ อาจกลาวไดวาอังกฤษไดพัฒนาตนไปสูความเปนรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยอมรับสิทธิเลือกตั้ง
ของราษฎร สภาผูแทนราษฎรอังกฤษพัฒนาไปในทิศทางของการมีพรรคการเมืองใหญสองพรรค
ผลดักนัเขามาบรหิารประเทศ โดยฝายบรหิาร คอื นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรเีริม่มอีาํนาจมากขึน้ 
และยังคงความเขมแข็งจนถึงทุกวันนี้

  ๓.๒  เนื้อหาของหลักนิติธรรม
   นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่มี
บทบาทมากทีส่ดุคนหนึง่ในการชวยพฒันาหลกันิตธิรรม 
กค็อื A.V. Dicey (ค.ศ. ๑๘๓๕ ถงึ ๑๙๒๒) ตาํราของเขา
ที่ชื่อวา Introduction to the Study of the Law of
the Constitution (พิมพครั้งแรก ค.ศ. ๑๘๘๕)
ไดกลายเปนตํารามาตรฐานและเปนตําราที่นักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอังกฤษสวนใหญตองอางอิงเมื่อจะตอง
อธิบายความหมายของหลักนิติธรรม Dicey เห็นวา 
หลักนิติธรรมจะตองสัมพันธใกลชิดกับความมีอํานาจ
สูงสุดของรัฐสภา๑๘ และหลักนิติธรรมนั้นยอมมีเน้ือหา
สาระทีส่าํคญั คอื บคุคลทกุคนยอมเสมอภาคกนัตอหนา
กฎหมาย บคุคลไมวาจะในชนชัน้ใดยอมตองตกอยูภายใต
กฎหมายปกติธรรมดาของแผนดิน (the ordinary 
law of the land) ซึ่งบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย 
(ordinary courts) จะเปนผู รักษาไวซึ่งกฎหมาย
ดังกลาว๑๙ หลักนิติธรรมในความหมายนี้ยอมปฏิเสธ
ความคิดทั้งหลายท้ังปวงท่ีจะยกเวนมิใหบรรดาเจาหนาที่ทั้งหลายตองเคารพตอกฎหมาย บุคคล
ทั้งหลายยอมไมตองถูกลงโทษ หากไมไดกระทําการอันผิดกฎหมาย และไมมีผูใดทั้งสิ้นแมแตกษัตริย
ที่จะอยูเหนือกฎหมายได
     กลาวโดยรวมแลว Dicey เห็นวา บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและ
ฝายปกครองจะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย จะตองไมกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎรตามอําเภอใจ หากปรากฏวารฐับาลหรือฝายปกครองกระทําการอันขดัตอกฎหมาย การกระทํา
ดังกลาวยอมตองถูกฟองคดียังศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาได เพราะรัฐบาลหรือเจาหนาที่ยอมจะมี
สิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกวาราษฎรไมได เราจะเห็นไดวาหลักนิติธรรมตามแนวความคิดของ Dicey นี้
มุงเนนไปที่ความผูกพันตอกฎหมายของฝายบริหาร ไมไดเรียกรองฝายนิติบัญญัติใหตองผูกพันตอ
กฎเกณฑอื่นใดในการตรากฎหมาย

A.V. Dicey 1835-1922

 ๑๘A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (๑๘๘๕), London : Macmillan, ๑๙๕๙,
p. ๑๙๕.
 ๑๙A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, pp. ๑๘๗-๒๐๓.
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     การที่ Dicey อธิบายเนื้อหาของหลักนิติธรรมในแงที่คนทุกคนตองตกอยูภายใตกฎหมาย
และภายใตศาลเดียวกันตามหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สงผลให Dicey ปฏิเสธการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึน้มาเปนอกีระบบศาลหน่ึงเคยีงคูขนานกนัไปกบัศาลยตุธิรรมหรอืศาลธรรมดา โดย Dicey 
เห็นวาหากจัดใหมีศาลปกครองหรือองคกรอ่ืนซ่ึงไมใชศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดาทําหนาที่ตัดสิน
คดีปกครอง (ดังที่ปรากฏอยูในประเทศฝรั่งเศสในเวลาน้ัน) แลว บรรดาขาราชการตาง ๆ ที่ถูกฟอง
ในศาลปกครองวากระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายยอมอยูในฐานะที่ไดเปรียบกวาราษฎรทั่วไป 
ซึง่ Dicey เหน็วาไมถกูตอง แนวความคดิน้ีไดรบัการยดึถอืและเดนิตามในบรรดาประเทศทีไ่ดรบัอทิธพิล
จากระบบกฎหมายอังกฤษจนถึงปจจุบันนี้   
   นอกจากนี้แลว บรรดาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงของราษฎรนั้นยอมเกิดจากกฎหมายที่รัฐสภา
ไดตราขึ้นและเกิดจากกฎหมายประเพณีที่พัฒนามาโดยศาล อาจกลาวไดวา สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ราษฎรอังกฤษไมไดรับการคุมครองและปกปองโดยรัฐธรรมนูญ แตไดรับการปกปองและคุมครองโดย
รัฐสภาและศาล โดยเหตุที่ในระบบกฎหมายอังกฤษ รัฐสภาเปนผูทรงอํานาจสูงสุด ผลที่เกิดขึ้นตามมา
ก็คือ ศาลของอังกฤษไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบวากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
ชอบดวยกฎหมายใด ๆ  หรอืไม กลาวในทางทฤษฎแีลว รฐัสภาอังกฤษสามารถตรากฎหมายใหมเีนือ้หา
สาระอยางไรก็ไดทั้งสิ้น สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพลเมืองไมไดมีฐานะเปนกฎหมายที่สูงกวากฎหมาย
อ่ืนใดที่จะผูกพันรัฐสภาอังกฤษได ระบบการประกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลในอังกฤษจึงแตกตางจาก
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภาคพ้ืนยุโรปที่ถือวาสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลน้ันมีคาบังคับ
ในระดบัรฐัธรรมนญู และยอมผูกพันรฐัสภาในการตรากฎหมายดวย อยางไรก็ตาม ไมพงึเขาใจวาระบบ
กฎหมายองักฤษไมคุมครองสทิธเิสรภีาพสวนบคุคล ในทางปฏบิตัสิทิธเิสรภีาพสวนบคุคลยอมไดรบัความ
คุมครองโดยกฎหมายของรัฐสภาและโดย Common Law ทีพ่ฒันามาโดยศาลในมาตรฐานท่ีไมตํา่กวา
ประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นยุโรปเลย
    แนนอนวาในทางทฤษฎี เมือ่ยอมรบัวารฐัสภามอีาํนาจสงูสดุ กรณจึีงอาจเปนไปไดทีร่ฐัสภานัน้เอง
จะกระทําการอันกาวลวงสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรากฎหมายจํากัดตัดทอนสิทธิของบุคคลเสีย
โดยไมเปนธรรม และเมื่อหลักความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาอยูเหนือกวาหลักนิติธรรมเสียแลว 
ก็ไมมีอะไรเปนเครื่องประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการคุกคามโดยรัฐสภาได แตทางปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ไมไดเปนเชนน้ัน เพราะตามจารีตประเพณีแลวรัฐสภาจะไมตรากฎหมายท่ีขัด
หรือแยงกับหลักนิติธรรม ยิ่งไปกวานั้นโดยเหตุที่การตรากฎหมายของรัฐสภายอมขึ้นอยูกับการ
สนับสนุนของรัฐบาล และพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลยอมเปนพรรคการเมืองที่ครองเสียงขางมากใน
สภาผูแทนราษฎร หากพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาลซึ่งครองเสียงขางมากสนับสนุนใหตรากฎหมาย
ที่กระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางรุนแรงแลว ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งถัดมา
ยอมเปนที่คาดหมายได ในที่สุดแลว การตรากฎหมายของรัฐสภาจึงขึ้นอยูกับเจตจํานงของประชาชน 
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กลาวใหถงึทีส่ดุแลวประชาชนอังกฤษน้ันเองท่ีจะเปนผูกาํหนดทิศทางหลัก ๆ ของการตรากฎหมาย และ
เมือ่กลาววารฐัสภาเปนผูทรงอาํนาจสงูสดุ ในระบอบประชาธปิไตยทีพ่ฒันามาในองักฤษ ยอมตองเขาใจ
วารัฐสภายอมทรงอํานาจสูงสุดในหมูองคกรตาง ๆ ของรัฐ แตในที่สุดแลว ในทางการเมืองก็อยูใต
ประชาชน ดังนั้นในประเทศอังกฤษ การจํากัดอํานาจของรัฐสภาจึงไมไดเกิดจากกฎหมายเหมือนกับ
ในภาคพื้นยุโรป แตเกิดจากธรรมชาติทางการเมืองและจารีตประเพณีที่รับสืบตอกันมา ในประเทศ
ที่สิทธิเสรีภาพฝงลึกอยู ในจิตวิญญาณประชาชาติเชนประเทศอังกฤษนี้ ยอมไมมีความจําเปน
แตอยางใดเลยท่ีจะตองบัญญัติกฎเกณฑวาดวยความเปนนิติรัฐ หรือบัญญัติรัฐธรรมนูญกําหนด
สิทธิเสรีภาพเปนลายลักษณอักษรเปนมาตรา ๆ ไป
    แมวาในปจจบุนั การใหคาํอธบิายเกีย่วกบัเน้ือหาของหลกันติธิรรม อาจจะแตกตางกนัอยูบาง
ในรายละเอียด แตองคประกอบสําคัญของหลักนิติธรรมนั้น ตําราตาง ๆ ก็ไมไดอธิบายความแตกตาง
กันมากนัก องคประกอบที่สําคัญของหลักนิติธรรม คือ ความคาดหมายไดของการกระทําของรัฐ ความ
ชัดเจนของกฎหมาย ความมั่นคงของกฎหมาย ความเปนกฎเกณฑทั่วไปของกฎหมาย ความเปนอิสระ
ของศาล การเคารพในหลักความยตุธิรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเขาถงึกระบวนการ
ยตุธิรรม ในยคุหลงัมผีูอธบิายลกัษณะของกฎหมายทีจ่ะชวยสรางใหเกดิการปกครองตามหลกันิตธิรรม 
ดังเชนคําอธิบายของ Lon L. Fuller นักนิติศาสตรที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันที่เห็นวากฎหมายที่จะทําให
หลักนิติธรรมปรากฏเปนจริงไดนั้นตองมีลักษณะสําคัญ๒๐ คือ
   ๑)  กฎหมายจะตองบงัคบัเปนการทัว่ไปกับบคุคลทกุคน ไมเวนแมแตองคกรเจาหนาทีข่องรัฐ 
    ๒)  กฎหมายจะตองไดรับการประกาศใชอยางเปดเผย
    ๓)  กฎหมายจะตองไดรับการตราขึ้นใหมีผลบังคับไปในอนาคต ไมใชตราขึ้นเพื่อใชบังคับ
ยอนหลังไปในอดีต
    ๔)  กฎหมายจะตองไดรับการตราข้ึนโดยมีขอความท่ีชัดเจน เพื่อหลีกเล่ียงมิใหเกิดการ
บังคับใชที่ไมเปนธรรม
    ๕)  กฎหมายจะตองไมมีขอความที่ขัดแยงกันเอง
    ๖)  กฎหมายจะตองไมเรียกรองใหบุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไมอาจเปนไปได
    ๗)  กฎหมายตองมีความมั่นคงตามสมควร แตก็จะตองเปดโอกาสใหแกไขใหสอดคลอง
กับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได
    ๘)  กฎหมายทีไ่ดรบัการประกาศใชแลวจะตองไดรบัการบงัคบัใหสอดคลองตองกนั กลาวคือ
ตองบังคับการใหเปนไปตามเนื้อหาของกฎหมายที่ไดประกาศใชแลวนั้น

 ๒๐L. L. Fuller, The Morality of law, Revised Edition, New Haven : Yale University Press, ๑๙๖๙. pp. ๔๖-๙๑.
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๔. ผลของหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมและความแตกตางระหวางหลักการทั้งสอง
  เมื่อพิจารณาความเปนมาทางประวัติศาสตรประกอบกับการปรับใชหลักนิติรัฐ และนิติธรรม
ในระบบกฎหมายเยอรมันและระบบกฎหมายอังกฤษแลว พบวาหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมมีความ
แตกตางกนัอยู ทัง้ในแงของบอเกดิของกฎหมาย วิธีการคุมครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน การกําหนดใหมหีรอืไมมี
ศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี ตลอดจนการแบงแยกอํานาจ ดังจะชี้ใหเห็นไดในเบื้องตน ดังนี้

  ๔.๑ ความแตกตางในแงบอเกิดของกฎหมาย
    ในระบบกฎหมายอังกฤษ ผูพิพากษาซึ่งแตเดิมเปนผูแทนของกษัตริยน้ันไดเริ่มพัฒนา 
Common Law มาตั้งแตราวศตวรรษที่ ๑๒ ทั้งนี้เพื่อใหอํานาจของกษัตริยที่สวนกลางมั่นคงเขมแข็ง 
กฎหมายที่ศาลใชในการตัดสินคดีน้ันมีลักษณะทั่วไป กลาวคือ เปนกฎเกณฑที่มีเน้ือหาสอดคลอง
กับจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในราชอาณาจักร จึงเรียกวา Common Law๒๑ กฎหมาย
ดังกลาวไดรบัการ “สราง” ขึน้โดยผูพพิากษา เมือ่ศาลไดตดัสนิคดใีดคดหีน่ึงไปแลว หลกักฎหมายทีศ่าล
ไดสรางขึ้นเพื่อใชตัดสินคดีก็ตกทอดตอมาเปนลําดับ และกลายเปนสวนหนึ่งของกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูจริงในบานเมืองดวย “กฎหมาย” ในระบบกฎหมายอังกฤษ จึงไมไดหมายถึงเฉพาะแตกฎหมาย
ที่ไดรับการตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เรียกวา “Statute Law” เทานั้น แตยังหมายถึงหลักการและแนวทาง
การตัดสินของผูพิพากษา (Case Law) ที่เกิดจากจารีตธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตอันเปนกฎเกณฑ
ที่ศาลยอมรับสืบตอกันมา (Common Law) ดวย เอกสารทางประวัติศาสตรอยาง Magna Carta 
(ค.ศ. ๑๒๑๕) Petition of Right (ค.ศ.๑๖๒๘) Habeas Corpus (ค.ศ. ๑๖๗๙) หรือ Bill of Right 
(ค.ศ. ๑๖๘๙) ยงัมีฐานะเปนบอเกดิของกฎหมายทีศ่าลสามารถนํามาใชตดัสนิไดในอังกฤษจนกระทัง่ถงึ
ทกุวนันี ้อนึง่ โดยเหตุที ่Common Law มผีลใชบงัคบัไดในคดทีีศ่าลไดตดัสนิวางหลกัไปแตละคด ีคําวา 
Case Law กบั Common Law จงึเปนคาํทีใ่ชในความหมายเดียวกัน น่ันคอืหมายถงึ กฎหมายท่ีเกดิจาก
ผูพิพากษา
  การที่ระบบกฎหมายอังกฤษยอมรับใหผูพิพากษาสามารถ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดเองนี้ 
สงผลใหระบบกฎหมายของอังกฤษมีลักษณะที่ยืดหยุน และสามารถพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาในระบบกฎหมายอังกฤษ 
ศาลจะเปลี่ยนแปลงแนวการตัดสินอยางไรก็ไดตามอําเภอใจ เพราะหลัก “satre decisis” คือ 
หลักที่วาศาลในคดีหลังตองผูกพันตามหลักกฎหมายที่ศาลในคดีกอนไดตัดสินไวแลว ยังเปนหลัก
ที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงแนวคําพิพากษาจึงไมใชจะกระทําไดโดยงาย ในขณะที่ระบบกฎหมาย
อังกฤษเริ่มพัฒนามาโดยใหผูพิพากษามีอํานาจ “สราง” กฎหมายขึ้นมาไดน้ัน ระบบกฎหมายใน
ภาคพืน้ยโุรปกลบัมธีรรมเนยีมปฏบิตัทิีแ่ตกตางออกไป เพราะในภาคพืน้ยโุรปกฎหมายเกดิขึน้จากการตรา

 ๒๑คําวา Common Law มีหลายความหมาย โดยทั่วไปหมายถึงกฎหมายของอังกฤษทั้งหลายทั้งปวงที่รวมกันขึ้นเปนระบบ
กฎหมายทีม่ลีกัษณะเฉพาะ แตกตางจากระบบกฎหมายในภาคพืน้ยโุรปทีเ่รยีกวา Civil Law สวนอกีความหมายหนึง่ซึง่เปนความหมาย
ทีก่าํลงักลาวถงึอยูนี้ Common Law หมายถงึกฎหมายทีศ่าลในสมยักลางพฒันาขึน้มาจากบรรดากฎหมายประเพณีตาง ๆ ทีใ่ชบงัคบั
รวมกนัในราชอาณาจักรองักฤษ กลายเปนกฎหมายทัว่ไปในราชอาณาจักร ไมใชกฎหมายทีใ่ชบงัคบัเฉพาะทองถิน่ใดหรอืเฉพาะชนเผาใด
ชนเผาหนึ่งในอังกฤษ.
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โดยกระบวนการนิติบัญญัติ ผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูที่รับใชรัฐมีหนาที่ในการปรับใชกฎหมาย 
การตดัสนิคดขีองผูพพิากษาในแตละคดไีมมผีลเปนการสรางกฎหมายขึน้มาใหม แนวทางการตดัสนิคดี
ของศาลในภาคพื้นยุโรปจึงไมถือวาเปนบอเกิดของกฎหมาย
  เมื่อเปรียบเทียบกับระบบกฎหมาย Common Law ของอังกฤษ ระบบกฎหมาย Civil Law 
ของภาคพื้นยุโรปมีลักษณะเปนระบบกฎหมายที่ “ปด” กวา ขอดีของระบบนี้ก็คือ ความมั่นคงแนนอน
แหงนติฐิานะจะมสีงูกวา แตกอ็าจจะมขีอออนตรงการปรบัตัวใหเขากบัสภาพของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อยางไรกต็าม การประมวลถอยคาํขึน้ตวับทกฎหมายในระบบกฎหมาย Civil Law นัน้ ถอยคาํจาํนวนหนึง่
เปนถอยคําเชิงหลักการ หรือถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง ศาลในระบบกฎหมาย Civil Law 
จึงมีความสามารถในการตีความตัวบทกฎหมายใหสอดรับกับความยุติธรรมและสภาพของสังคม
ไดเชนกันภายใตกรอบของนิติวิธี

  ๔.๒ ความแตกตางในแงของการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
    โดยเหตุทีร่ะบบกฎหมาย Common Law ในอังกฤษไมมรีฐัธรรมนูญทีเ่ปนลายลักษณอกัษร 
การประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษ จึงไมไดเปนการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ สิทธิ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษไมไดมีฐานะเปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรงและอยูในลําดับช้ัน
ทีส่งูกวากฎหมายธรรมดาท่ีตราข้ึนโดยรัฐสภา อยางไรก็ตามในทางปฏิบตับิคุคลยอมไดรบัการประกันสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานโดยองคกรตุลาการ ในภาคพืน้ยโุรป โดยเฉพาะอยางยิง่ในระบบกฎหมายเยอรมนั การคุมครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเปนการคุมครองในระดับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
ที่ไดรับการบัญญัติไวใน “กฎหมายพื้นฐาน” ซึ่งถือวาเปนรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมนีนั้น ผูกพัน
ทั้งองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการในฐานะที่เปนกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับไดโดยตรง๒๒

ซึ่งหมายความวาในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับ องคกรนิติบัญญัติมีหนาที่ในทางรัฐธรรมนูญที่จะตอง
ไมตรากฎหมายใหขัดหรือแยงตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐาน มิฉะน้ันยอมตองถือวากฎหมาย
ดังกลาวขัดตอรัฐธรรมนูญ

  ๔.๓ ความแตกตางในแงของการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
    ตามหลักนิติรัฐ องคกรนิติบัญญัติยอมตองผูกพันตอรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมาย
ข้ึนใชบังคับ เพื่อใหหลักความผูกพันตอรัฐธรรมนูญขององคกรนิติบัญญัติมีผลในทางปฏิบัติ ประเทศ
หลายประเทศที่ยอมรับหลักนิติรัฐจึงกําหนดใหมีองคกรที่ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายท่ีองคกรนิติบัญญัติตราข้ึน องคกรท่ีทําหนาที่ในลักษณะเชนน้ี โดยปกติแลวยอมไดแก
ศาลรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวาตามหลักนิติรัฐ การตรากฎหมายขององคกรนิติบัญญัติยอมตกอยู
ภายใตการควบคุมตรวจสอบขององคกรตุลาการ อยางไรก็ตามการควบคุมตรวจสอบการตรากฎหมาย
ขององคกรนิติบัญญัตินั้น องคกรตุลาการซ่ึงทําหนาที่ดังกลาวน้ี คือ ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองผูกพันตน

 ๒๒กฎหมายพื้นฐานแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาตรา ๑ (๓) – Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Art. ๑ (๓).
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ตอรฐัธรรมนญูดวย ศาลรฐัธรรมนญูจงึควบคมุตรวจสอบความชอบดวยรฐัธรรมนญูของกฎหมายทีต่ราขึน้
โดยองคกรนิติบัญญัติโดยเกณฑในทางกฎหมาย ไมอาจนําเจตจํานงของตนเขาแทนที่เจตจํานงของ
องคกรนิติบัญญัติได
    ในอังกฤษซึ่งเดินตามหลักนิติธรรมนั้น ถือวารัฐสภาเปนรัฐาธิปตย ในทางทฤษฎีรัฐสภา
สามารถตรากฎหมายอยางไรกไ็ดทัง้สิน้ ไมอาจมกีรณทีีร่ฐัสภาตรากฎหมายขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูได 
แมหากวาจะมีผูใดอางวารฐัสภาตรากฎหมายขดักับรฐัธรรมนูญจารตีประเพณ ีการอางเชนน้ันกห็ามผีล
ทําใหกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภานั้นสิ้นผลลงไม ศาลในอังกฤษไมมีอํานาจที่จะตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา และดวยเหตุน้ีอังกฤษจึงไมมี
ศาลรัฐธรรมนูญ การควบคุมการตรากฎหมายของรัฐสภาอังกฤษจึงเปนการควบคุมกันทางการเมือง 
ไมใชทางกฎหมาย
    เมือ่พจิารณาจากองคกรทีต่รากฎหมาย ตลอดจนกระบวนการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
มิใหขัดกับรัฐธรรมนูญแลว เราอาจจะกลาวไดวา หลักนิติรัฐที่พัฒนามาในเยอรมนีสัมพันธกับหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และการคุมครองความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
โดยองคกรตุลาการ ในขณะที่หลักนิติธรรมที่พัฒนามาในอังกฤษสัมพันธกับหลักความมีอํานาจสูงสุด
ของรัฐสภา

  ๔.๔  ความแตกตางในแงของการมีศาลปกครองและระบบวิธีพิจารณาคดี
    ระบบกฎหมายอังกฤษไมมีการแบงแยกกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนออกจากกัน 
ดวยเหตุนี้อังกฤษจึงไมมีการจัดต้ังศาลปกครองขึ้นมาเปนอีกระบบศาลหนึ่ง โดยเฉพาะคูขนานไปกับ
ศาลยุติธรรมดังที่ปรากฏในภาคพื้นยุโรป ในการฟองรองขอใหตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําของฝายปกครองนั้น ราษฎรอังกฤษอาจฟองไดในศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดา โดยหลัก
นติิธรรมถอืวาทัง้ราษฎรและองคกรเจาหนาทีข่องรฐัตางตองตกอยูภายใตกฎหมายเดยีวกนัและภายใต
ศาลเดียวกัน
    ระบบกฎหมายเยอรมันซึ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนออกจากกันนั้น ไมได
ยดึถือหลกัการทาํนองเดยีวกบัหลกันิตธิรรมในอังกฤษทีเ่รยีกรองใหการพจิารณาพพิากษาคดตีองภายใต 
“ศาลปกติธรรมดา” (ordinary court) เทานั้น ปจจุบันนี้ประเทศเยอรมนีมีระบบศาลแยกออก
ตางหากจากกนัถงึหาระบบศาล (ยงัไมนับศาลรฐัธรรมนูญ) คอื ระบบศาลธรรมดา (ศาลยตุธิรรม) ระบบ
ศาลปกครอง ระบบศาลแรงแรงงาน ระบบศาลภาษีอากร และระบบศาลสงัคม โดยคดปีกครองจะไดรบั
การพิจารณาจากศาลใน ๓ ระบบศาล คือ คดีปกครองทั่วไป จะไดรับการพิจารณาโดยศาลปกครอง 
สวนคดปีกครองทีม่ลีกัษณะเฉพาะ คอื คดภีาษอีากร จะไดรบัการพจิารณาโดยศาลภาษอีากร และคดสีงัคม 
(ขอพิพาทอันเกิดจากกฎหมายประกันสังคม ฯลฯ) จะไดรับการพิจารณาโดยศาลสังคม
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    อาจกลาวไดวาในขณะที่หลักนิติธรรมที่พัฒนามาในระบบกฎหมายอังกฤษปฏิเสธการ
จัดต้ังศาล “เฉพาะ” เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี เพราะเกรงวาจะกอใหเกิดความไมเสมอภาคหรือ
ไมเทาเทียมกันนั้น หลักนิติรัฐที่พัฒนามาในระบบกฎหมายเยอรมันไมมีขอกังวลตอปญหาดังกลาว 
อยางไรกต็าม แนวคดิทีแ่ตกตางกนัในเรือ่งนีร้ะหวางระบบกฎหมายองักฤษ กบัระบบกฎหมายเยอรมนั
สงผลตอการออกแบบระบบวธิพีจิารณาคดตีลอดจนการนาํพยานหลกัฐานเขาสบืในชัน้ศาลดวย กลาวคือ 
ในระบบกฎหมายอังกฤษ ศาลอังกฤษจะทําหนาที่เปนคนกลางอยางเครงครัด ศาลจะรับฟงพยาน
หลักฐานของคูความในคดีไมวาคดีนั้นจะเปนคดีแพงหรือคดีปกครอง จะควบคุมกระบวนพิจารณา
ใหคูความท้ังสองฝายตอสูกันอยางเปนธรรม แลวตัดสินคดี บทบาทของผูพิพากษาในอังกฤษจึงเปน
เสมือนผูที่แกไขปญหาความขัดแยงโดยทําใหผลของคดีมีลักษณะเปนการชดเชยใหความเปนธรรม๒๓ 
ในระบบกฎหมายเยอรมนั ในคดทีางกฎหมายมหาชน ศาลเยอรมนัมอีาํนาจในการคนหาความจรงิในคดี
โดยไมจาํเปนตองผูกพนัอยูกบัพยานหลกัฐานทีคู่ความไดยืน่มาเทาน้ัน ผูพพิากษาเยอรมันจึงเปรียบเสมอืน
เปนแขนของกฎหมายที่ยื่นออกไป มีลักษณะเปนผูแทนของรัฐที่ถือดาบและตราชูไวในมือ วินิจฉัยคดี
ไปตามกฎหมายและความยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายใหบรรลุผล๒๔ เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
ผูพิพากษาอังกฤษกับเยอรมันแลว จะพบวาผูพิพากษาเยอรมันจะมีบทบาทมากกวาในการขับเคลื่อน
กระบวนพจิารณาคด ีในขณะทีผู่พพิากษาองักฤษจะทาํหนาทีค่ลายเปนคนกลางผูควบคมุกฎการตอสูคดี
เทานัน้ แมกระน้ันอาํนาจของผูพพิากษาศาลอังกฤษในแงของการส่ังลงโทษบุคคลก็มมีากกวาผูพพิากษา
ของศาลเยอรมนั ในคดปีกครองศาลองักฤษอาจสัง่ลงโทษบคุคลฐานละเมดิอาํนาจศาลได แมบคุคลนัน้
จะเปนเจาหนาที่ของรัฐ หากปรากฏวาเจาหนาที่ของรัฐไมปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล ในขณะท่ี
ศาลปกครองเยอรมัน แมศาลจะมอีาํนาจสัง่ใหเจาหนาทีข่องรฐักระทาํการได แตหากเจาหนาทีไ่มปฏบิตัิ 
ศาลปกครองก็ไมมีอํานาจสั่งลงโทษเจาหนาที่โดยถือวาเจาหนาที่ละเมิดอํานาจศาลได๒๕

  ๔.๕  ความแตกตางในแนวความคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ
    หลกันติริฐัถอืวาหลกัการแบงแยกอาํนาจเปนหลกัการทีเ่ปนองคประกอบสาํคญัอนัจะขาด
เสียมิได ในขณะที่เมื่อพิเคราะหคําอธิบายวาดวยหลักนิติธรรมแลวจะเห็นไดวาไมปรากฏเรื่องการ
แบงแยกอํานาจในหลักนิติธรรม ในทางตําราก็ปรากฏขอถกเถียงกันอยูวาตกลงแลวในอังกฤษมีการ
แบงแยกอํานาจจริงหรือไม นักกฎหมายบางทานมีความเห็นวาในอังกฤษรัฐสภากับรัฐบาลมีความ
เชื่อมโยงกันอยางมาก นอกจากนี้ยังปรากฏวาในอังกฤษมีการมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครอง
ออกกฎหมาย บงัคบัการตามกฎหมาย และอาจวนิจิฉยัชีข้าดขอพพิาทในลกัษณะทีเ่ปนการกระทาํในทาง
ตุลาการดวย ดังนั้นจึงอาจจะพอกลาวไดวาอังกฤษไมมีการแบงแยกอํานาจ๒๖ อยางนอยก็ไมไดมีการ
แบงแยกอํานาจในความหมายเดียวกันกับที่ปรากฏในภาคพ้ืนยุโรป อยางไรก็ตามในสวนท่ีเกี่ยวกับ
องคกรตลุาการ ทัง้หลกันติริฐัและหลกันิตธิรรมตางมอีงคประกอบประการหนึง่ตรงกนั คอื การยอมรบั
ความเปนอิสระขององคกรตุลาการ

 ๒๓Th. Fleiner, p. ๒๕๑.
 ๒๔Th.Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๕๑.  
 ๒๕Th. Fleiner / L. Basta Fleiner, Allgemeine Staatslehre, p. ๒๖๕.
 ๒๖K. Loewenstein, Staatsrecht und Staatspraxis von Grossbritannien, Bd. I, Berlin-Heidelberg-New York: 
Springer, ๑๙๖๗, p. ๘๔.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๕. บทสงทาย
  ถึงแมวาหลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรมจะมีความแตกตางกันอยู แตหลักการทั้งสองตางก็เปน
หลักการที่มุงจะสรางความยุติธรรมและสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมายเหมือนกัน และคงจะตอบ
ไดยากวาหลักการใดดีกวาหลักการใด หากนําเอาแนวความคิดทั้งสองมาพิเคราะหเพื่ออธิบายระบบ
กฎหมายไทยโดยมุงไปที่การจัดโครงสรางขององคกรของรัฐในรัฐธรรมนูญไทยตลอดจนการกําหนด
ความสัมพันธระหวางรัฐกับราษฎรแลว จะเห็นไดวาในแงของรูปแบบ ระบบกฎหมายไทยพยายาม
จะเดินตามแนวทางของหลักนิติรัฐที่พัฒนามาในภาคพื้นยุโรป ดังจะเห็นไดจากการยอมรับหลักการ
แบงแยกอํานาจในมาตรา ๓ การยอมรับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในมาตรา ๖ 
ตลอดจนการประกันสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวในหมวด ๓ แมกระนั้นเมื่อพิเคราะหรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปจจบุนั ประกอบกบัทางปฏบิตัทิีเ่กดิจากการปรบัใชรฐัธรรมนญูแลว จะเหน็
ไดวาประเทศไทยยงัหางไกลจากความเปนนิติรฐัมากนัก แมมาตรา ๓ ของรฐัธรรมนูญจะประกาศยอมรบั
หลักการแบงแยกอํานาจ แตหลักการดังกลาวก็ไดถูกทําลายลงในมาตรา ๒๓๙ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลกอนประกาศผล
การเลือกตั้งและใหคําวินิจฉัยนั้นเปนที่สุด ซ่ึงเทากับใหอํานาจองคกรที่ทําหนาที่บริหารจัดการ
การเลือกตั้งเปนศาลไดในตัวเอง แมรัฐธรรมนูญจะยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใน หมวด ๓ 
แตก็ทําลายหลักการประกันสิทธิทางการเมืองของบุคคลในมาตรา ๒๓๗ ที่กําหนดการใหการกระทํา
ความผิดของบุคคลคนเดียวนําไปสูการยุบพรรคการเมืองทั้งพรรคและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลที่เปนกรรมการบริหารพรรคดวย แมบุคคลนั้นจะไมไดกระทําความผิดก็ตาม แมมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนญูจะประกาศหลักความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู แตหลกัการดงักลาวกถ็กูทาํลาย
ลงในมาตรา ๓๐๙ เพราะตามบทบญัญติัมาตราดังกลาวการกระทาํทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการกระทาํทีไ่ดรบัรอง
ไวในรฐัธรรมนญูฉบบัชัว่คราว แมจะกระทาํตอไปในอนาคต ก็ไดรบัการรบัรองไวลวงหนาแลววาชอบดวย
รัฐธรรมนูญ  มิพักตองคํานึงวาการกระทําน้ันจะชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม เมื่อพิจารณาในทาง
นติศิาสตรแลว รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัน้ี เปนรฐัธรรมนูญทีเ่ขยีนขดัแยงกันเองมากทีส่ดุ
ฉบับหนึ่ง หากไมพิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับบนพื้นฐานความเขาใจแนวความคิดวาดวยนิติรัฐ
หรือนิติธรรมที่ยอมรับนับถือกันในสากลแลว ก็ยอมจะไมเห็นการซอนเรนอําพรางแนวความคิด
ทางกฎหมายทีเ่ปนปรปกษกบัหลกันติริฐัหรอืหลกันติธิรรม ไมวาอยางไรกต็ามหากแนวความคดิทีป่รปกษ
กับหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมยังคงถูกอําพรางอยูในรัฐธรรมนูญในนามของการปกครองแบบไทย ๆ 
ดังที่มีความพยายามสรางความชอบธรรมใหกับรัฐธรรมนูญฉบับที่อําพรางวาเปนนิติรัฐนี้แลว
ความยุติธรรมและสันติสุขในระบบกฎหมายยอมยากที่จะเกิดขึ้นได 
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