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การแสดงปาฐกถา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์

ศาสตราจารย์กติตคิณุ วิทิต...มนัตาภรณ์ แสดงปาฐกถา

โดยเน ้นไปที่ ความสัมพันธ ์ ระหว ่ างหลักนิติ ธรรมและ

ประชาธิปไตย และวิวัฒนาการของหลักดังกล่าว โดยกล่าวว่า

แต่เดมินัน้ ไดซย์ี (A.V. Dicey) ซึง่เป็นนกัปราชญ์และนกัเขยีน

ชาวอังกฤษได้เคยให้ความหมายของค�าว่าหลักนิติธรรมไว้            

แต่ก็เป็นการให้ความหมายโดยมุ่งเน้นไปถึงความเท่าเทียมกัน

ของการบังคบัใช้กฎหมายและความเป็นอสิระของศาล และต่อมา

หลักนิติธรรมนี้ก็มีพัฒนาการเร่ือยมา และมีการกล่าวถึงหลัก

นิติธรรมเป็นอย่างมากในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีการ             

กล่าวถึีงในสามประเด็นหลักด้วยกัน ดังนี้

หนึ่ง ในมิติขององค์การสหประชาชาติ มีการกล่าวว่า

ฐานของหลักนิติธรรม คือ การคาดหวังได้ว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้น

ซึ่งก็หมายถึง ความแน่ชัดของกฎหมาย ความชอบธรรม           

โดยกฎหมายน้ันจะต้องยุติธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มีการเลือก

ปฏิบัติต่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว 

สอง การสร้างดัชนีชี้วัดเร่ืองหลักนิติธรรม มีการสร้าง

ตัวชี้วัด และมีการจัดอันดับของประเทศต่างๆ รวมถึง

ประเทศไทยด้วย และประเทศไทยก็จัดอยู่ใน

อันดับที่ 56 ซึ่งถือเป็นอันดับกลางๆ ส่วน

ประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือประเทศเดนมาร์ก

สาม การก�าหนดเป้าหมายของการพฒันา

ที่ยั่งยืนซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีการวางแผนไว้ว่า

ภายใน 15 ปี จะท�าอย่างไรบ้าง และหนึง่ในนัน้

กคื็อ การส่งเสรมิหลกันติธิรรมในระดับประเทศ

และระหว่างประเทศเพือ่ให้แน่ใจว่าบคุคลทกุคน

สามารถเข้าถงึความยตุธิรรมได้อย่างเท่าเทียมกนั

เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้แสดงปาฐกถายงัได้กล่าวถงึ

ตวัแปรส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิการเช่ือมต่อระหว่าง 

หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยในสังคม ดังนี้

หนึ่ง ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมในระดับ 

ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยยึดถือเป็นมาตรฐาน

ขั้นต�่า แต่ต้องไม่ลืมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ถ้าหาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องใดเป็นการเคารพหลัก-

นิติธรรมที่สูงกว่ามาตรฐานสากลก็ให้ยึดตาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น 

สอง การคานและดุลอ�านาจ ซึ่งค�าว่า

“อ�านาจ” น่าจะเป็นสิง่ทีใ่ช้เป็นคุณและไม่ละเมดิ

ตลอดจนการใช้อ�านาจควรมีความโปร่งใสด้วย

สาม การเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งไม่ได้
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หมายถึงการเปิดให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมได้             

อย่างเสมอภาคแต่เพียงอย่างเดยีว หากแต่ต้องหมายถงึ

การมุ่งสู่การบริการด้านการยุติธรรมท่ีหลากหลายด้วย 

และต้องไม่เลือกปฏิบัติ

สี่ มิติในด้านการส�านึกรับผิดชอบ ซึ่งรัฐจะต้อง

ต่อต้านการ “ลอยนวล”(Impunity) ของผู้กระท�า

ความผิด และจะต้องเน้นเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม 

ห้า จะต้องไม่มสีญูญากาศในการปกป้องคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน โดยจะต้องมีการอุดช่องโหว่ให้ได้             

ท่ีส�าคัญคือ จะต้องไม่ลืมใช้กลไกของท้องถิ่นในการ

ปกป้องคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง

เท่ากับมาตรฐานสากลที่ถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่า

นอกจากนี้ ยงัได้เน้นย�า้ด้วยว่า ประชาชนทกุคน

ไม่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น มีเครื่องมือในการ

เปล่ียนแปลงสังคมให้น�าไปสู ่สังคมประชาธิปไตย

ที่ เ ต็ ม ไปด ้ วยหลักนิ ติ ธ รรม ท้ั งสิ้ นขึ้ นอยู ่ กั บว ่ า

แต่ละคนเลอืกทีจ่ะเข้าไปมส่ีวนร่วมในการสร้างสงัคมน้ัน

มากน้อยเพียงใด

Prof. Vitit Muntrabhorn opened by as-

serting that nittitham, or rule of law, is a beau-

tiful word, meaning that law is supreme and 

provides a balance between the rulers and 

those who are ruled. He referred to Dicey’s 

conception of the term, and how the idea has 

evolved from relatively narrow concern with 

law and the judiciary to more expansive inclu-

sion of human rights and human development 

aspects. The thin conception of rule of law, 

which some dictatorships have claimed to fol-

low, does safeguard certain principles, but it 

neglects things like social implications, fair-

ness, and corruption, so a thicker conception 

is probably better.

Thailand’s 2007 Constitution addressed 

rule of law, and attempted to bridge rule of 

law and democracy by mandating dignity of 

the people, human rights, equality, and equi-

ty, though perhaps not in a way fully compli-

ant with international standards, including 

those in various international covenants that 

Thailand has endorsed.  

To try protect rule of law and human 

rights, Thailand has established or adopted 

various instruments, including measure to en-

sure access to justice. Nevertheless, Thailand 

only ranks somewhere near the middle in the 

ranked global Rule of Law Index. We would 

like to do better. We should closely at Sus-

tainable Development Goal 16—promote just, 

peaceful, and inclusive society—especially at 

the areas of justice and accountability.

Thailand faces several challenges rele-

vant to rule of law and democracy. These in-

clude balancing international standards and 

local wisdom, considering limits of freedom of 

expression and how they are applied (particu-

larly lèse majesté law), working more on ac-

cess to justice, and ensuring that the court 



จดหมายข่าวงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 3ฉบับที่ 2 วันที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558

system can deal with various offences and of-

fenders appropriately to provide justice in a 

timely manner.

More broadly, checks and balances, 

non-discrimination, accountability, and remov-

ing jurisdictional vacuums where no authority 

takes responsibility for ensuring justice are all 

important concerns. 

Thailand needs to prevent problems by 

respecting and protecting human rights, ensur-

ing access to justice, building stronger capacity 

in the areas of good legislation and enforce-

ment of laws, and promoting people’s partici-

pation in legislative and judicial processes. 

The instruments of change for these aims are 

laws, policies, programs, practices, personnel, 

resources, information, and education. 

Democracy and rule of law are insepara-

ble twins.

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล         

ให้มมุมองเกีย่วกบัหลกันติิธรรมในมมุทีก่ว้างกว่า

ระบบกฎหมาย และระบบยุติธรรม โดยจะต้อง

ก�าหนดให้หลักนิติธรรมนั้นเป็นหลักท่ีส�าคัญ           

ในระบอบการปกครอง และระบบการใช้อ�านาจ

ทุกชนิด ยิ่งกว่านั้น ท่านวิทยากรได้เน้นย�้าว่า 

หลักนิติธรรม ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ หรือ

ระหว ่างประเทศ ต้องเกื้อกูล ครอบคลุม         

ถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักมนุษยธรรม

ในสังคมโลก

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล

โดย    1)  ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล

 2)  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 

 3)  ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวาณิชย์  

 4)  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล 

ผู้ด�าเนินการอภิปราย 

 ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน
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ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ        

ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรม โดยมีประเด็นส�าคัญ 

ได้แก่ ประเด็นแรก คือ พัฒนาการของหลัก

นิติธรรม รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตย          

ซึ่งหลักนิติธรรม และประชาธิปไตยนั้น เป็นการ

ต่อสูท้างการเมอืง โดยในยคุหนึง่ กม็คีวามเชือ่ว่า

ประชาธิปไตยจะต้องมาก่อน แต่ต่อมา ก็เห็นว่า

ประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากแต่จะ

ต้องมีหลักนิติธรรมด้วย ทั้งนี้ วิทยากรได้เน้น

ย�้าว่า หลักทั้งสองนี้ขัดแย้งกันได้ แต่การจะถือ

เอาหลักใดเป็นส�าคัญนั้น ย่อมขึ้นอยู ่กับว่า

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

พิจารณาเรื่องใดอยู่ ถ้าหากเป็นเรื่องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ประชาชน ก็ต้องถือเอานิติธรรมเป็นหลัก เป็นต้น
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ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ได้กล่าวถึงหลัก

นิติธรรม ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ ด้วยการ

เปรยีบเทยีบว่าถ้าหากรฐัธรรมนญูเป็นรถยนต์จะเห็นว่า

รฐัธรรมนญูมภีาระหนกัขึน้ทุกวนัและกต้็องมีการออกแบบ

ที่ส�าคัญถึงสามส่วน คือ คันเร่ง ซึ่งหมายถึงการใช้

อ�านาจ ระบบเลือกตั้ง และการเมืองที่เข้มแข็ง ส่วนที่

สองคือ เบรค ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ อันเป็นหน้าที่

ของรัฐสภา และองค์กรอิสระ และก็ต้องมีพวงมาลัย 

คือ สิ่ งที่ รัฐบาลท�าจะต ้องตอบรับกับประชาชน 

นอกจากนี้ ท่านวทิยากรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รฐัธรรมนญู

จะต้องไม่ท�าหน้าท่ีหลายอย่างจนเกินไป และถ้าหาก

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างหลักนิติธรรมกับประชาธิปไตยด้วยว่า หลัก

นิติธรรมนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล 

และธรรมาภิบาลนั้นเอง ก็ถือเป็นรากฐานของหลัก

ประชาธิปไตย นอกจากนี้ สิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดใน

สังคมตอนนี้คือ “โจราธิปไตย”(Kreptocracy) ซึ่ง

หมายถึีงรัฐที่ปกครองโดยผู้ปกครองท่ีมีพฤติกรรมเยี่ยง

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 

โจร และปล้นสมบัติชาติไปเป็นสมบัติของตนเอง 

นอกจากนี้ ท่านวิทยากรได้ให้ข้อเสนอว่า การส่งเสริม

หลักนิติธรรมในสังคมเพื่อป้องกัน “โจราธิปไตย” นั้น 

ควรใช้วัฒนธรรมของหลักธรรมาภิบาล การมีส�านึกรับ

ผิดชอบของทุกคนในสังคม ซึ่งจะน�าไปสู่การยกระดับ

ความเป ็นประชาธิปไตยและท�าให ้ โจราธิปไตย            

หมดไป

ออกแบบให้คนัเร่งอ่อน แต่เบรคแรง กจ็ะแก้ปัญหาไม่ได้

จึงควรปรับคันเร่งและเบรคให้สมดุลกัน และที่ส�าคัญ

ทีส่ดุไม่ควรท�าให้กระบวนการแก้ไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู

ยากจนเกินไปจนต้องทุบรถ
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นติธิรรมในนโยบายสาธารณะ กบัการสร้างสงัคม

ที่เป็นธรรม

วฒันธรรมการเมืองไทย กบัการใช้หลกันติธิรรม 

วิทยากรท่านแรกคือ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ 

น�าเสนอประสบการณ์และข้อเสนอแนะในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ใน 4 ประเด็น คือ 

1) สร้างเครื่องมือการประเมินการพัฒนาท่ียั่งยืนใน

ระดบัยทุธศาสตร์ คือ SEA (Strategic Environmental

Assessment) 2) ยกระดับการมีส่วนร่วม 3) ออก

กฎหมายสิทธิชุมชน และการมีส่วมร่วมในนโยบาย

สาธารณะ และแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม 4) พัฒนาตวั

ชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน ส่วนมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์

ของ ดร.สมชัย จิตสุชน เห็นว่า “นิติธรรม” ควรหมาย

รวมถึงกระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายด้วย และมองว่า

ประเทศไทยมีความเหลื่อมล�้าด ้านโอกาสสูงที่ สุด

ประเทศหนึ่งของโลก โดยได้เสนอทางแก้ว่า ควรปรับ

นโยบายการคลัง เช่น จัดเก็บภาษีมรดก และภาษีทีด่นิ

และสิ่งปลูกสร้าง ออกแบบสวัสดิการสังคม (social

welfare) ที่ส�าคัญให้ถ้วนหน้า ปรับปรุงนโยบายการ

ศึกษาให้สามารถเป็นกลไกท่ีช่วยตัดวงจรความยากจน

จากรุ่นสู่รุ่น ลดการกระจุกตัวของอ�านาจ และจัดตั้ง 

“สถาบันวเิคราะห์นโยบายประจ�ารัฐสภา” (ThaiPBO)

ส่วน ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์ น�าเสนอผล

การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง

โครงการช่วยเหลือของรัฐบาล และเสนอว่าเกษตรกร

ควรเข ้าไปมีส ่วนร ่วมในทุกกระบวนการของรัฐ             

ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ในความเป็นจริง สังคมการเมืองไทยยังห่างไกล

จากการใช้หลักนิติธรรมอยู่มาก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ

ลักษณะของวัฒนธรรมการเมืองไทยแบบเดิมที่มีการ

แบ่งแยกชนชั้น การผูกขาดอ�านาจ ระบบอุปถัมภ์ 

ความเป็นสองมาตรฐาน ความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

ความแตกต่างทางความคิดในเรื่องประชาธิปไตยซึ่งน�า

ไปสู่ความขัดแย้ง การไม่เคารพกฎหมาย การขาดความ

รู้ความเข้าใจในกฎหมาย และการขาดหลักธรรมใน  

การปกครอง 

ทั้งนี้ แนวทางส�าคัญในการส ่งเสริมการใช ้             

หลักนิติธรรมบนฐานของวัฒนธรรมการเมืองไทย         

ควรเริม่จากการส่งเสรมิการใช้หลกันติธิรรมในขัน้พืน้ฐาน

ให้ได้จริงเสียก่อน เช่น การปลูกฝังให้ประชาชนเคารพ

กฎหมาย การหากลไกทีท่�าให้เกดิการบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง การปลูกฝังจิตส�านึกแห่งความเสมอภาค

การส่งเสริมธรรมะที่ท�าให้การปกครองดีงามและ            

การส ่ ง เสริมให ้ประชาชนมีความรู ้ความเข ้าใจ                         

ในกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการมีคุณธรรม  

กลุ่มย่อยที่ 1

กลุ่มย่อยที่ 2
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หลักนิติธรรมขององค์กรที่ใช้อ�านาจรัฐ : การ

ตีความ ขอบเขตอ�านาจ และการถ่วงดุล?

สทิธมินษุยชนและสทิธพิลเมอืงในกระบวนการ

ยุติธรรม: เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม?

ในหัวข้อห้องกลุ่มย่อยที่ 3 เรื่อง “หลักนิติธรรม

ขององค์กรที่ใช้อ�านาจรัฐ : การตีความ ขอบเขตอ�านาจ 

และการถ่วงดุล?” วิทยากรมีความเห็นในประเด็นเรื่อง

การตีความว่า หลักนิติธรรมเป็นไปตามแนวทาง            

ในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธรรมตาม

ธรรมชาติ  อันเป็นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์  ปราศจาก

อคติ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา  ซึ่งถือว่าเป็น

หลักการพื้นฐานส�า คัญของกฎหมายที่อยู ่ เหนือ

บทบัญญัติที่ เป ็นลายลักษณ์อักษร และแสดงถึง

ขอบเขตของกฎหมายอันเป็นรากฐานท่ีมาแห่งการใช้

อ�านาจของรัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐ และในขณะเดียวกัน

กฎหมายก็เป ็นกรอบจ�ากัดการใช ้อ�านาจรัฐหรือ            

เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่ให้เกนิไปกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย

นอกจากนั้น หลักนิติธรรมยังเป็นหลักที่ถ่วงดุล

การใช ้อ�านาจหน้าท่ีของทุกฝ่าย ทุกองค์กรและ

ทุกหน่วยงานของรัฐภายใต้หลักการท่ีว่า นอกจาก             

จะต้องใช้อ�านาจหน้าท่ีให้ถูกต้องตามบทกฎหมาย             

ที่มีอยู่ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องใช้อ�านาจและปฏิบัติหน้าที่

ให ้ถูกต ้องตามหลักนิติธรรม และต้องสอดคล้อง                

กับนิติสังคมอีกด้วย

สาระส�าคัญที่ มีการอภิปรายในกลุ ่มนี้ คือ         

หลักการสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่เกิด 

ซึ่ งก็ เป ็นรากฐานของสิทธิพลเมืองและสิทธิ ใน

กระบวนการยุติธรรมต่างๆ ตามมา สิทธิดังกล่าว

ทั้งหมดนี้ในแง่หลักการถือเป็นประเด็นที่สังคมไทย

ให้การยอมรบัและพดูถงึอย่างกว้างขวางเพือ่การอยูร่่วมกนั

ของคนในสังคม แต่หลักการเหล่านั้นได้เกิดขึ้นจริงมาก

น้อยเพียงใดในทางปฏิบัติยังคงเป ็นค�าถามใหญ่ 

เนือ่งจากมปัีญหาในหลายมติทิีเ่กีย่วข้องกบัความทนัสมยั

กับสภาพบริบททางสั งคมของตั วบทกฎหมาย                  

การก�าหนดนโยบายของรัฐ ประสิทธิภาพของกลไกรัฐ

ในส่วนต่างๆ ขั้นตอนและช่องว่างในการจัดการ ตลอด

จนวธีิคดิและดลุพนิจิการตีความของบุคลากรท่ีเกีย่วข้อง

มากมายหลายส่วน ซึง่ก็ผนัแปรไปอีกตามความแตกต่าง

ของ “ประชาชน” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 

ระหว่างคนจน-รวย คนมีอ�านาจ-ไม่มีอ�านาจ คนส่วน

ใหญ่-ส่วนน้อย คนเมือง-ชนบท คนส่วนกลาง-ชายขอบ 

โดยท้ายทีส่ดุแล้วกเ็ป็นอปุสรรคทีท่�าให้ “ความเท่าเทยีม

ทั่วถึง เป็นธรรม” ยังมิอาจเกิดขึ้นได้จริง

กลุ่มย่อย  3 กลุ่มย่อย  4
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คดีทุจริตทางการเมืองและหลักนิติธรรม :             

ความย้อนแย้งและดลุยภาพท่ีเหมาะสม?

คดีทุจริตทางการเมืองเกิดจากผู ้มีอ�านาจรัฐ                 

ใช้อ�านาจในทางมิชอบ และอ้างถึงสิทธิที่ไม่ควรได้          

โดยปัญหาที่ท�าให้การด�าเนินคดีทุจริตไม่ประสบผล

ส�าเร็จ นอกเหนือจากการมีอิทธิพลของผู ้มีอ�านาจ 

ความล่าช้าในการไต่สวนแล้ว อุปสรรคส�าคัญคือ 

ป ัญหาในการบริหารของหน ่วยงานที่ท�าหน ้าที่             

ในกระบวนการยุติธรรม เช่น การขาดผู ้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางที่ท�าหน้าที่ในการไต่สวน ขาดการประสาน

กันระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ มีข้อเสนอโดยใช้หลัก

นิติธรรมในการด�าเนินคดี ได้แก่ มีความเป็นธรรม 

โปร่งใส รวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้ถูกช้ีมูลได้รับทราบ            

กลุ่มย่อย  5

ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริงได้ นอกจากการใช้

หลักนิติธรรมแล้ว ควรให้มีการบูรณาการข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ�้าซ้อน ให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมและทีส่�าคัญต้องให้สังคมไทยมปีระชา-

ธปิไตยอย่างแท้จริง


