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บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและพัฒนาการของหลักนิติรัฐในประเทศไทย และ
ศาลรัฐธรรมนูญได้น าหลักนิติรัฐมาใช้เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยขององค์กรที่ท าหน้าที่ 
ในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และหาข้อเสนอแนะส าหรับ
แนวทางในการน าหลักนิติรัฐมาใช้เป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าหลักนิติรัฐมาเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
ในอนาคต การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบว่า แนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทยมีหลักนิติรัฐ 
ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการที่ศาลรัฐธรรมนูญหยิบยกมาใช้ในการวินิจฉัยคดีเพ่ือวินิจฉัย
ตรวจสอบบรรดาการกระท าของรัฐทั้งหลายให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และคุ้มครองหลักความ
เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยบางกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจมีเนื้อหาที่กระทบต่อแนวคิด
พ้ืนฐานบางประการของหลักนิติรัฐ 

จากการศึกษาพบว่า พัฒนาการของนิติรัฐในประเทศไทยมีลักษณะไม่เป็นไปในทางพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากความไร้เสถียรภาพทางระบบการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตย และก่อผลกระทบ
ต่อระบบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย และสืบเนื่องมาถึงบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยตรวจสอบ
บรรดาการกระท าของรัฐทั้งหลายโดยยึดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในทางรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมิได้ปรากฏเป็นไปไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  

นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางกรณีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเองยังปรากฏข้อขัดแย้งต่อหลักทฤษฎี
ในทางกฎหมายมหาชนอันท าให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีลักษณะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญอันส่งผลกระทบกระเทือนต่อสถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมิได้เป็นไปตาม
ครรลองของความเป็นนิติรัฐ โดยการตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญในบางกรณีหรือบางค า
วินิจฉัยอาจขัดต่อหลักการพื้นฐานบางประการของนิติรัฐ อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
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เพ่ือให้การสร้างบรรทัดฐานของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยค านึงถึงเจตนารมณ์สูงสุดของความ  
เป็นนิติรัฐ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการรักษาเสถียรภาพของรัฐธรรมนูญโดยยกย่องคุณค่าและหลักการแห่ง
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสถานะของความเป็นกฎหมายสูงสุด ในการใช้และตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
โดยยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพ่ือควบคุมกลไกของรัฐทั้งปวงให้เป็นไปตามครรลองของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การจัดวางบทบาทและการท าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการตีความวินิจฉัย
ปัญหาและตัดสินคดีโดยยึดเจตนารมณ์สูงสุดทั้งในทางรูปแบบและในทางเนื้อหาของนิติรัฐ ซึ่งก็คือการให้ความ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นเสมือนหัวใจของนิติรัฐอันเป็นกรอบแนวทางในการน าหลักนิติรัฐมาเป็น
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย 

 
 

 

  



วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า 
 

 

www.kpi.ac.th หน้า 3 

Abstract 
 

 

This research aimed at examining concepts and development of the principle 

of legal state in Thailand, which the Constitutional Court considers as a fundamental 

principle to render its rulings. The author conducted comparative studies regarding 

the application of the legal state principle in foreign constitutional courts or 

equivalent institutions in order to analyze and fin several suggestions on the 

application of the legal state principle as a fundamental principle in the Thai 

Constitutional Court’s rulings in the future. Moreover, this study also aimed to 

understand that the legal state principle was deemed to be a basic, but important, 

principle for the Constitutional Court to render a ruling on constitutionality of state 

actions and protect supremacy of the Constitution. In some cases, the Constitutional 

Court’s rulings may have an impact on several basic concepts of the legal state 

principle. 

The research found that development of legal state in Thailand was not 

continual because of instability of the country’s democratic regime. This also has an 

effect on the Thai constitutional system and the Constitutional Court’s role in 

adjudicating state actions. The Court adhered to any provisions in the Constitution 

to guarantee and protect rights and liberties of the people regardless of enough 

concrete solutions. 

Furthermore, the research also found that some rulings made by the 

Constitutional Court were contrary to theories of public law and unconformable with 

the spirit of the Constitution. This had an effect on the status of the supremacy of 

the Constitution and was inconsistent with the legal state. The rulings of the 

Constitutional Court which were contrary to some basic principles of legal state also 

affected rights and liberties of the people. 

In order to establish a norm of the Constitutional Court’s rulings under the 

supreme spirit of legal state principle, the research suggested that constitutional 

stability should be protected by admiring values and principles of any provisions in 

the Constitution as the supremacy of law. The spirits of the Constitution should be 

considered to enforce and interpret such a law to control any state mechanisms in 

conformity with the democratic regime. With respect to its role and competence, the 

Constitutional Court should adhere to supreme spirit of legal state principle in terms 

of its form and content; that is to say, protection of the people’s rights and liberties 

as the core principle of legal state should be conducted for the application of the legal 

state principle of the Thai Constitutional Court.   
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาถึง
แนวความคิด ที่มา และพัฒนาการของหลักนิติรัฐในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบ
การน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยขององค์กรที่ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
กับการน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าหลักนิติรัฐมาเป็น
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย โดยวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบัน
พระปกเกล้า  

หลักนิติรัฐ (Legal State) เป็นแนวความคิดที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน โดยแก่นแท้อันเป็น
สาระส าคัญของนิติรัฐ คือ การปกครองโดยกฎหมายที่จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  
อันมีผลเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของหลัก  
นิติรัฐแล้วจะพบว่า หัวใจของหลักนิติรัฐมีขึ้นเพ่ือจ ากัดอ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หลักนิติรัฐมีองค์ประกอบสองส่วน คือ องค์ประกอบในทางรูปแบบ
และองค์ประกอบในทางเนื้อหา อีกทั้งรัฐจ าต้องมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของราษฎรโดยก าหนดให้
บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพมีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญ 1  

หลักนิติรัฐจึงมีสาระส าคัญคือ บรรดาการกระท าทั้งหลายขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะต้องชอบด้วย
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ โดยบรรดากฎหมายทั้งหลายที่องค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ  
ได้ตราขึ้นจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ อีกทั้งการควบคุมไม่ให้การกระท าขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารขัดต่อ
กฎหมาย และการควบคุมไม่ให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ
ซึ่งมีความเป็นอิสระจากองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารและองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ โดยศาลรัฐธรรมนูญ (The 

                                                           

1 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม , เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (บรรณาธิการ) , นิติรัฐ นิติธรรม , พิมพ์ครั้งท่ี 1 
(กรุงเทพ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553) หน้า 326-327 
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Constitutional Court) จัดตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลส าคัญเพ่ือคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
และอยู่ในฐานะเป็นองค์กรผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ และคุ้มครองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
โดยศาลรัฐธรรมนูญได้น าหลักนิติรัฐมาเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดท าค าวินิจฉัย ซึ่งค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญบางกรณีอาจมีเนื้อหาที่กระทบต่อแนวคิดพ้ืนฐานบางประการของหลักนิติรัฐ 

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงพัฒนาการของแนวความคิดการน าหลักนิติรัฐ 
มาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบกับพัฒนาการของแนวความคิดการน าหลักนิติรัฐมาใช้ใน
ค าวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการน าหลักนิติรัฐมาเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย อันจะน ามาสู่
การพัฒนาหลักนิติรัฐในรัฐธรรมนูญและค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยต่อไป 

ผู้วิจัยมีบทสรุป ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าหลักนิติรัฐมาเป็น
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักนิติรัฐในรัฐธรรมนูญและ
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

1. แนวควำมคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ 

1.1 องค์ควำมรู้เบื้องต้นแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ    

แนวความคิดว่าด้วย “นิติรัฐ” (Rechtsstaat) หรือรัฐที่ด าเนินไปภายใต้กฎหมายวางอยู่บน
พ้ืนฐานของการจ ากัดอ านาจของผู้ปกครองและการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นหัวใจ
ของพัฒนาการของรัฐในยุคสมัยใหม่ และถือเป็นผลิตผลทางการเมืองการปกครองภายใต้หลักกฎหมายหลักนิติรัฐ   
จึงถือเป็นผลพวงของความปรารถนาพ้ืนฐานของมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลและสมาชิกในประชาคมมนุษย์
ที่ไขว่คว้าหาความยุติธรรมและความแน่นอนของกฎหมาย2  โดยหลักการพ้ืนฐานที่เป็นหัวใจส าคัญที่เป็นรากฐาน
ของหลักนิติรัฐ 3 ประการ คือ 

ประการแรก  รัฐที่เป็นนิติรัฐนั้น กฎหมายเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงอยู่ของรัฐ กฎหมายเป็น
หลักพ้ืนฐานและเป็นแบบแผนชีวิตสาธารณะของรัฐ 

ประการที่สอง  ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ขาดเสียมิได้ของการเป็นนิติรัฐ คือ การที่รัฐนั้นๆ จะต้องมี
การแบ่งแยกองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ในด้านต่างๆ จากกัน และมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในฐานะ
ที่เหนือกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้จนสามารถด าเนินการอย่างใดก็ได้  นอกจากนั้นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต่างๆ 
ของรัฐนั้นจะต้องมีอยู่อย่างจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

                                                           

2 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ , ความหมายและองค์ประกอบของหลักนิติรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย , ในหนังสือ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล (บรรณาธกิาร) , 
นิติรัฐ นิติธรรม , พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553) , 
หน้า 250 
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ประการที่สาม  ที่เป็นหลักการพื้นฐานของนิติรัฐก็คือ ในรัฐที่เรียกตัวเองว่าเป็นรัฐที่ปกครองโดย
กฎหมายนั้น จะต้องมีระบบองค์กรตุลาการที่มีความเป็นอิสระคอยท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจและ
การล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

1.2 องค์ประกอบและสำระส ำคัญของหลักนิติรัฐ   

ในระบบกฎหมายเยอรมันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า หลักนิติรัฐประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญสองส่วน องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งสองส่วนนั้นได้ประกอบไปด้วยหลักการย่อยๆ ที่ส าคัญหลายประการ 
ได้แก่ องค์ประกอบในทางรูปแบบของหลักนิติรัฐจะเป็นกรณีที่รัฐผูกพันตนเองไว้กับกฎหมายที่องค์กรของรัฐตรา
ขึ้นตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนดขึ้นหรือที่รัฐธรรมนูญมอบอ านาจไว้ เพ่ือจ ากัดการใช้อ านาจของรัฐและ
มุ่งประกันความม่ันคงแน่นอนแห่งนิติฐานะของบุคคล ประกอบไปด้วยหลักการย่อยๆ หลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ 
หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนการ
พิจารณาคดี ตลอดจนหลักการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและองค์ประกอบ
ในทางเนื้อหา ซ่ึงรัฐที่เป็นนิติรัฐนอกจากจะเป็นรัฐที่ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายในความสัมพันธ์กับปัจเจกชน
และมุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนโดยรัฐยอมตนอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว ในรัฐที่เป็นนิติรัฐการ
กระท าของรัฐในการใช้อ านาจของรัฐต่อปัจเจกชนจึงต้องอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่รัฐก าหนดขึ้นด้วย โดย
หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญอันเป็นองค์ประกอบของนิติรัฐในทางเนื้อหา ประกอบด้วย หลักความเสมอภาค ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หลักความได้สัดส่วน และหลักความเป็นอิสระของตุลาการ ซึ่งหลักนิติรัฐสอดคล้องอย่างแนบ
แน่นกับแนวความคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนับเป็นรากฐานส าคัญของนิติรัฐ โดยถือ
ว่าสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการสูงสุดของรัฐ การกระท าทั้งหลายของรัฐจึงต้องสอดคล้อง
กับคุณค่าอันสูงสุด สิทธิเสรีภาพของมนุษย์จึงเป็นรากฐานส าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่ถือหลักนิติรัฐและ  
การให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญ 

1.3 แนวควำมคิดพื้นฐำนเกี่ยวกับระบบรัฐธรรมนูญลำยลักษณ์อักษร 

 รัฐที่เป็นนิติรัฐในบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆ จะต้องเป็นความสัมพันธ์ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ผู้ปกครองที่แท้จริงในนิติรัฐก็คือ กฎหมายที่รัฐตราขึ้นและประกาศใช้โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
และองค์กรของรัฐทุกองค์กรจะต้องให้ความเคารพในกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญใน
ความหมายสมัยใหม่ก็คือ กฎเกณฑ์สูงสุดที่จ ากัด ควบคุม ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชน3แนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบรัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษร ประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีว่าด้วยอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญเป็น
กฎเกณฑ์อันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ก่อก าเนิดโดยผู้มีอ านาจจัดท าตามอ านาจในการก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมือง 

                                                           

3จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ , การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของค าพิพากษาของศาล , วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต , คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 2548 , หน้า 21-22 
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ซึ่งถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า อ านาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ4 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) 
ก่อก าเนิดจากการถือหลักกฎหมายเป็นสิ่งสูงสุด (Principle of the Supremacy of Law) อันเป็นแนวคิดที่ถือว่า
กฎหมายเป็นสิ่งที่อยู่เหนือและสูงกว่าอ านาจรัฐทั้งปวง ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการย่อยอันเป็นสาระส าคัญสามประการ 
คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และการเสริมสร้างเสถียรภาพ 
และประสิทธิภาพให้กับรัฐบาล และทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of the 
Constitution) อันเป็นผลของรัฐธรรมนูญในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยอันเป็นกฎเกณฑ์สูงสุดในการปกครอง
ประเทศ เป็นกฎเกณฑ์ที่ก่อตั้งระบบกฎหมายขึ้นทั้งระบบ 

1.4 แนวคิดพื้นฐำนในกำรก่อตั้งศำลรัฐธรรมนูญเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรวินิจฉัยควำมชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ 

          ศาลรัฐธรรมนูญก่อตั้งภายใต้แนวความคิดในการวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
และธ ารงไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยให้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการควบคุมมิให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเป็นองค์กร
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ5ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นเสมือนองค์กรผู้พิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
และมีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการวินิจฉัยตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมิให้กฎหมายใดขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผ่านค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีผลเด็ดขาด ผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร 
โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นองค์กรที่เป็นหลักประกันแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกกระทบกระเทือนจาก
การใช้อ านาจรัฐสัมฤทธิ์ผลในการรักษาไว้ซึ่งการธ ารงอยู่ของความเป็นนิติรัฐ 

2. กำรน ำหลักนิติรัฐมำใช้ในค ำวินิจฉัยขององค์กรที่ท ำหน้ำที่ในกำรวินิจฉัยควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของ  ต่ำงประเทศ  

2.1 ประเทศเยอรมัน 

จากปัญหาการเมืองการปกครองของเยอรมันที่เกิดขึ้นซึ่งน าประเทศเยอรมันไปสู่ประสบปัญหา
ทางการเมืองและการพ่ายแพ้ในสงครามโลก ถือว่าเป็นบทเรียนส าคัญในการสถาปนารัฐธรรมนูญของเยอรมัน  
โดยหลักนิติรัฐในประเทศเยอรมันได้รับการพัฒนาในทางทฤษฎีถึงจุดสูงสุดและได้รับความเคารพอย่างสูง  
ในฐานะหลักการที่มีคุณค่าดั่งรัฐธรรมนูญ และมีความส าคัญต่อพัฒนาการของนิติรัฐในเยอรมันในแง่ที่มีการ 
วางหลักเกณฑ์พ้ืนฐานของการปกครองในนิติรัฐที่เสริมสร้างการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยตามแนวคิดอ านาจ

                                                           
4 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ , หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย , พิมพ์ครั้งท่ี 3 , (กรุงเทพ : วิญญูชน , 

2550)  , หน้า 177 

5 วุฒิชัย จิตตานุ , กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก , (กรุงเทพฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 
2556) หน้า 3 
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อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนโดยให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพ การวางระบบกลไกการปกครองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการตรวจสอบตามหลักการว่าด้วยการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้สร้างคุณูปการต่อนิติรัฐที่มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนชาวเยอรมันไว้ในรัฐธรรมนูญ              

2.1.1 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกับนิติรัฐ 

ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมัน มีพัฒนาการมาตามประวัติศาสตร์ของระบบการเมือง  
การปกครองของเยอรมัน และเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางสังคมวิทยาการเมืองในแต่ยุคสมัย เมื่อพิจารณาจาก
แนวคิดอันเป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับกฎหมายพ้ืนฐานมีความมุ่งหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มี
อ านาจในการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และเพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญรักษาความสัมพันธ์  
ระหว่างอ านาจรัฐกับประชาชนให้อยู่ในลักษณะของประชาธิปไตยแบบนิติรัฐ ไม่มีอ านาจใดครอบง าอ านาจอื่น จึง
มีหลักการตรวจสอบการวินิจฉัยขององค์กรนิติบัญญัติกับความชอบตามรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมตรวจสอบ คุ้มครองรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิของปัจเจกบุคคลโดยอ านาจมหาชน โดยการที่ประชาชนมีสิทธิขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องที่ตน
เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์มีสถานะขององค์กรเป็นองค์กรระดับ
รัฐธรรมนูญที่ใช้อ านาจตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีสถานะในทางกฎหมาย 2 ประการ คือ เป็นองค์กรศาล 
และเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยหลักการพื้นฐานของอ านาจหลักในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ
ของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเกิดจากหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการจัดโครงสร้าง
รัฐแบบสหพันธรัฐ และหลักนิติรัฐ นอกเหนือจากอ านาจทั้งสามประการ คือ อ านาจในการชี้ขาดปัญหาความขัดแย้งใน
เรื่องอ านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ อ านาจในการชี้ขาดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องอ านาจหน้าที่ของสหพันธ์
และมลรัฐ และอ านาจในการควบคุมตรวจสอบกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว และอ านาจอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมายพ้ืนฐานและรัฐบัญญัติว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์6 

2.1.2 การน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  

แนวคิดการน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
สะท้อนต่อรากฐานแห่งจิตวิญญาณของชนชาติเยอรมันที่มีเจตจ านงในการให้ความสูงสุดต่อหลักการแห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับกฎหมายพ้ืนฐาน ซึ่งก็คือ สิทธิขั้นมูลฐาน (The Basic Right) ที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ทันที  
โดยความส าคัญอีกประการหนึ่งของหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ คือ การก าหนดให้อ านาจรัฐทั้งปวงมาจากประชาชน 
หลักนิติรัฐในประเทศเยอรมันได้สร้างหลักประกันแก่ประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายพ้ืนฐาน
และรัฐธรรมนูญได้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่ เป็นเบ้าหลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชนในชาติ โดยมี 

                                                           
6 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , รายงานผลการวิจัย เรื่อง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีของศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับ 

ศาลรัฐธรรมนูญไทย , เสนอต่อส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2545 , หน้า 6-9 
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ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ที่เป็นองค์กรพิทักษ์ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่กว่าจะได้รับการยอมรับในสังคม
เยอรมันว่าเป็นสถาบันการเมืองที่ได้รับการยอมรับหรือประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในบรรดาสถาบันทางการเมือง
ทั้งหลาย ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันที่ได้รับการจัดตั้งโดยผลของรัฐธรรมนูญฉบับกฎหมายพ้ืนฐานได้ นับว่าเป็น
ต้นแบบของการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญในหลายประเทศและนับว่าเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจมากที่สุดในบริบทของ
การเปรียบเทียบกับอ านาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศอ่ืนๆ และถือเป็นองค์กรแม่แบบของการให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกน าไปเป็นแบบอย่างในการจัดท า
รัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้น าหลักการที่สะท้อนถึงนิติรัฐมาใช้เป็นเหตุผล
ของการจัดท าค าวินิจฉัยต่างๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยตลอดมา 

2.2 ประเทศฝรั่งเศส 

ในทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองแนวความคิดว่าด้วยนิติรัฐในประเทศฝรั่งเศสก่อตัว
พร้อมๆ กับแนวคิดในการจ ากัดการใช้อ านาจรัฐของผู้ปกครองอันเป็นปฏิกิริยาที่มีต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ในช่วงศตวรรษท่ี 17 โดยชนชาวฝรั่งเศสได้เผชิญกับสภาวะความขัดแย้งทางชนชั้นต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง พัฒนาการของนิติรัฐในประเทศฝรั่ง เศสจึงมุ่งเน้นการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาชนในแง่ของเสรีภาพในทางการเมือง และเมื่อชนชาติฝรั่งเศสสามารถปลดปล่อยตนเอง  
ให้พ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้เมื่อมีการปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ.1789  แนวคิดในการจ ากัดอ านาจรัฐ 
ซึ่งสอดรับกับการฟ้ืนฟูของแนวคิดกฎหมายธรรมชาติที่เชื่อมโยงผสานกับแนวคิดเรื่อง สิทธิธรรมชาติของมนุษย์  
ที่ซึมซับให้มนุษย์มีแนวคิดที่จะหวงกันสิทธิธรรมชาติของตนมิให้รัฐหรือผู้ปกครองมาพรากไปเสียได้จากตน  
ด้วยเหตุนี้ แนวความคิดนิติรัฐในฝรั่งเศสจึงมีส่วนประกอบจากความเคืองแค้นของสามัญชนชาวฝรั่งเศสผู้ ถูก 
เอารัดเอาเปรียบจากอภิสิทธิ์ชน และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศท่ีสั่งสมความขัดเคืองต่างๆ บ่มเพาะจนน าไปสู่
การพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อต้านระบอบเก่า (Ancien Régime) ซึ่งการปฏิวัติของฝรั่งเศส (Révolution française)  
ในปี ค.ศ.1789 นี้ได้ถือเป็นก้าวย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในทางประวัติศาสตร์แห่งชนชาติฝรั่งเศสไป 
ตลอดกาล และการก าเนิดค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ท าให้การปฏิวัติฝรั่งเศสมีลักษณะเป็น
สากล และเป็นปฏิปักษ์ต่ออ านาจอภิสิทธิ์ในเรื่องต่างๆ โดยการวางหลักการของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่า ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และจ ากัดการใช้อ านาจรัฐ 
โดยมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นเครื่องมือ 

2.2.1 ตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับนิติรัฐ 

แรกเริ่มนั้นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ (Conseil Constitutionel) ของฝรั่งเศสตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ.1958 นั้น มิได้มีลักษณะเป็นองค์กรอย่างศาล แต่มีลักษณะเป็นคณะกรรมการที่มี
ความเป็นกลางท าหน้าที่ลดความขัดแย้งระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท าหน้าที่ 
เป็นองค์กรที่เป็นหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไม่มีอ านาจวินิจฉัยกฎหมายภายหลังประกาศ 
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ใช้แล้ว โดยอ านาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมีอ านาจใน 2 ลักษณะ คือ  อ านาจในการวินิจฉัย 
ชี้ขาดทางตุลาการประการหนึ่ง และอ านาจในการวินิจฉัยในลักษณะให้ค าปรึกษาอีกประการหนึ่ง 7 อ านาจทั้งสอง
ลักษณะนี้อาจแยกได้ออกเป็น คือ อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อ านาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจในการตรากฎหมายของรัฐสภาและรัฐบาล อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งและ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ านาจในการด าเนินการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการออกเสียง
ประชามต ิและอ านาจในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้อ านาจในยามฉุกเฉินของประธานาธิบดี ซึ่งต่อมาประเทศ
ฝรั่งเศสได้แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปสถาบันและองค์กรทางการเมืองการปกครอง โดยยอมให้มีการ
ตรวจสอบ“ภายหลัง”กฎหมายประกาศใช้แล้วได้ จึงเท่ากับว่า ปัจจุบันฝรั่งเศสมีทั้งการตรวจสอบก่อนประกาศใช้
กฎหมายและหลังประกาศใช้กฎหมายอันนับเป็นการพัฒนาในแต่ละก้าวย่างของนิติรัฐในประเทศฝรั่ง เศส  
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้ค้นหาหลักการทั้งจากค าประกาศ สิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ที่ถือเป็นหลัก
คุณค่าสูงสุดที่กลั่นกรองมาจากเลือดเนื้อและจิตวิญญาณในการแสวงหาซึ่งสิทธิและเสรีภาพเหนือสิ่งอ่ืนใดของ
ประชาชนชาวฝรั่งเศส 

2.2.2 การน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสถือเป็นองค์กรที่มีอ านาจหลักในการประกันสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ดังที่บัญญัติไว้ในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ที่มีคุณค่าสูงสุดดั่งหลัก
รัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้รับรองถึงสิทธิตามธรรมชาติ เสรีภาพของปัจเจกชนหลักกฎหมายพ้ืนฐาน
และบรรดาหลักการที่มีค่าเท่ากับรัฐธรรมนูญ (la valeur constitutionnelle) ภายใต้ระบบนิติรัฐผ่านค าวินิจฉัยต่างๆ 
มาอย่างมากมาย  โดยในค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญในการ 
อ้างข้อกฎหมายซึ่งจะขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “Vu la constitution...” แล้วจึงตามด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคดีอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าในทุกค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญฉบับ 
ที่ใช้บังคับอยู่เป็นส าคัญ ด้วยเป็นการเน้นย้ าว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้ใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน และในหลายๆ กรณีก็ปรากฏ
ว่าแม้รัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้โดยตรงคณะตุลาการรัฐธรรมนูญกลับนิยมที่จะ 
อ้างแหล่งที่มาทางกฎหมายอ่ืนในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึง  
ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ปี 1789 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค าปรารภของรัฐธรรมนูญรวมถึงหลัก
กฎหมายต่างๆ ที่มีคุณค่าทางรัฐธรรมนูญ มาใช้วางหลักการในการจัดท าค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีเจตจ านงในการให้คุณค่าต่อหลักความสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ในทุกค าวินิจฉัยของ  
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้มีการอ้างถึงรัฐธรรมนูญและหลักที่มีคุณค่าทางรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติรัฐมาเป็น

                                                           
7 สมคิด เลิศไพฑูรย์ , รายงานการวิจัย เรื่อง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส , เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา , มกราคม 2548 , หน้า 8 
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เครื่องมือส าคัญในการให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการควบคุมตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเพื่อธ ารงไว้ซึ่งประโยชน์สุขของมหาชนต่อไป 

2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงเวลาก่อร่างสร้างประเทศ  
การก่อตัวของวาทกรรมเสรีภาพในฐานะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกามีมาตั้งแต่  
ก่อตั้งประเทศ ต่อมาในภายหลังการปฏิวัติอเมริกา อุดมการณ์ในเรื่องของเสรีภาพ (Liberty) อันเป็นเสรีภาพของ
ปัจเจกชน กับทรัพย์สินส่วนตัว (Private Property) ได้กลายเป็นอุดมการณ์ในกระบวนการสร้างรัฐประชาชาติ
สมัยใหม่ขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกประกอบกับแนวความคิดว่าด้วย “ความเสมอภาค” (Equality) ได้ก่อให้เกิดพลัง
ในทางอุดมการณ์การเมืองประชาธิปไตยในอเมริกาในวางอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิตามธรรมชาติขอ ง
มนุษย์ตามแนวความคิดของจอห์น ล็อค ที่เห็นว่า รัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาบนทฤษฎีสัญญาประชาคมมีหน้าที่โดย 
“ธรรมชาติ” ที่จะต้องพิทักษ์ปกป้องสิทธิของมนุษย์ที่ส าคัญอันประกอบไปด้วย สิทธิในชีวิต สิทธิในอิสรภาพ และ
สิทธิในทรัพย์สิน อันเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการรองรับให้พลเมืองแห่งรัฐใหม่ได้รับเสรีภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน8   

แนวคิดปรัชญาทางการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมืองว่าด้วยเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาค
ได้ฝังรากลึกในส านึกแห่งชนชาติอเมริกา ความเคารพในสิทธิตามธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ได้วางรากฐาน 
ของการเคารพในแนวความคิดประชาธิปไตยหรือหลักของการปกครองโดยความยินยอมเห็นชอบของประชาชน 
ปรากฏผ่านหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาอันเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของอุดมการณ์
ประชาธิปไตยและบัญญัติ ไว้ในเอกสารส าคัญ 2 ฉบับ คือ ค าประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา (The 
Declaration of Independence) และในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญในการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นรากฐานของหลักนิติรัฐในอเมริกา กล่าวคือ เป็นรูปแบบของการ
ปกครองโดยกฎหมายที่ถือเป็นหลักการส าคัญในการปกครองประเทศโดยที่บุคคลทุกคนและทุกชนชั้น  รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง อันเป็นหลักประกันสูงสุดแก่สิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยการ
บังคับให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ หรือการใช้อ านาจรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

2.3.1 ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกากับนิติรัฐ 

ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางบทบาทขององค์กรตุลาการในการใช้อ านาจตีความ
กฎหมายและถือเป็นปฐมบทในการท าหน้าที่วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ภายใต้ระบบ 
Common Law ที่ผู้พิพากษาเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย (Judge Made Law) จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้พิพากษาศาล
สูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกามีส่วนส าคัญในทางการปกครองของประเทศ โดยศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ใช้อ านาจ

                                                           
8 จรัญ โฆษณานันท์ , สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมายและความเป็นจริงทางสังคม , (กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2545) ,  

หน้า 202-209 
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การตีความบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและบทแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญและได้น าหลักการในการคุ้มครองสิทธิ 
ตามธรรมชาติของมนุษย์ การรับรองความเสมอภาคและหลักการห้ามเลือกปฏิบัติตลอดจนแนวคิดในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพอันเป็นหัวใจของระบบนิติรัฐผ่านค าวินิจฉัยต่างๆ โดยค าพิพากษาศาลสูงสุดถือเป็นแหล่งที่มาของ
กฎหมาย เหตุผลและหลักกฎหมายที่ศาลได้วางไว้ในแต่ละคดีจะถูกใช้เป็นหลักต่อๆ ไปจนกว่าจะมีการกลับค า
พิพากษา โดยแม้ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่มีรากฐานของ
แนวความคิดของหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law 
System) เรียกหลักนี้ว่า “นิติรัฐ” เพ่ือให้ครอบคลุมบรรดาการใช้อ านาจรัฐของทุกองค์กรมิให้แอบอ้างหรือแฝงตัว
มาในนามของประโยชน์สาธารณะหรือความเป็นรัฐจงใจใช้อ านาจตามอ าเภอใจและปราศจากกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม
ล่วงล้ าละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบรัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษรและยึดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและถือเป็นต้นแบบของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม  
ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและน าไปปรับใช้ โดยศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ท าหน้าที่ในฐานะองค์กร
พิทักษ์หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยน าหลักการของแนวคิดนิติรัฐมาใช้ในการตีความ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผ่านค าวินิจฉัยในคดีต่างๆ มายาวนาน 

2.3.2 การน าหลักนิติรัฐมาใช้ในค าวินิจฉัยของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาในการวินิจฉัยคดี
รัฐธรรมนูญ 

ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางบทบาทของตนเองในการยืนยันหลักการพ้ืนฐานของรัฐ  
ที่ปกครองโดยรัฐธรรมนูญไว้ในหลายๆ ด้านทั้งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยก
อ านาจ และหลักการจ ากัดอ านาจของฝ่ายตุลาการในปริมณฑลทางการเมืองที่ถือเป็นหลักที่ศาลสูงสุดแห่ง
สหรัฐอเมริกาถือตามอย่างเคร่งครัด ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง  
จากมหาชน เป็นแม่แบบขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และได้รับความ
เชื่อถือศรัทธาเป็นอย่างสูง โดยเปรียบเสมือนเสาหลักที่ธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและท าหน้าที่ควบคุมความชอบ  
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอันปรากฏผ่านการตีความกฎหมายและการวางหลักกฎหมายในค าวินิจฉัย  
เพ่ือเจตจ านงในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันถือเป็นหัวใจส าคัญของหลักนิติรัฐ 

3. กำรน ำหลักนิติรัฐมำใช้ในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญไทย 

แนวคิดการปกครองที่รัฐอยู่ภายใต้กฎหมายในระบบกฎหมายและพัฒนาการของแนวความคิดว่าด้วย
นิติรัฐของประเทศไทยนั้น  เกิดขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการของระบบการเมืองและสังคมอันมีรากฐานมาจากระบบ
จารีตประเพณี และการวางกฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่มีอ านาจบังคับใช้ที่เรียกว่า กฎหมาย ซึ่งเป็นผลิตผล
ของสังคม โดยน าสิ่งที่มีอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตมาดัดแปลงปรุงแต่งให้เหมาะสมให้เกิดการยอมรับ
ร่วมกันของสังคม และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตามวิวัฒนาการของสังคมและรัฐ จวบจนในยุคปฏิรูปบ้านเมือง 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการใช้ “กฎหมาย” เป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยก้าวทัน
ประเทศตะวันตก โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การวางรากฐานเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบ 
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ประชาธิปไตย ภายใต้การปฏิรูปดังกล่าวทรงให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  รวมทั้งความเสมอ
ภาคของราษฎร หลักนิติรัฐได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และการเปลี่ยนผ่านประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิติรัฐในปัจจุบัน  ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลง
มาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นดั่งสัญลักษณ์ของก้าวแรก
ในการเปลี่ยนผ่านของการสถาปนารัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นกฎหมายสูงสุดในการสร้าง
ระบอบการเมืองการปกครองแบบใหม่ให้บังเกิดขึ้น และเป็นก้าวย่างส าคัญของพัฒนาการของแนวคิดนิติรัฐสมัย
ใหม่ในประเทศไทยที่มีหลักหัวใจส าคัญคือ การให้รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ อันเป็น
หลักการจ ากัดการใช้อ านาจของผู้ปกครองมิให้ล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักนิติรัฐในภาคพ้ืนยุโรปของโลกตะวันตก 

3.1 ศำลรัฐธรรมนูญไทยกับหลักนิติรัฐ 

การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เต็มรูปแบบ 
มีเจตนารมณ์เพ่ือพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพ่ือท าให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปรากฏผลเป็น
รูปธรรมและได้รับความคุ้มครอง  โดยการน าศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้ในระบบกฎหมายไทยนั้นเป็นผลมาจากการ
ปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2540 อันเป็นการน าแนวความคิดของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน 
มาใช้ในระบบกฎหมายไทย ท าหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาชี้ขาดข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่ องกับรัฐธรรมนูญและ 
ท าหน้าที่สองส่วนด้วยกัน (Dual Roles) คือ ท าหน้าที่เป็นองค์กรศาลและเป็นสถาบันพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญ 
โดยถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (Supremacy of Constitution) ที่มีอ านาจหน้าที่หลัก 
ในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ โดยมีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ และระบบวิธีพิจารณาคดีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการปฏิรูปการเมืองไทย 
โดยปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของเขตอ านาจที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ซึ่งเชื่อมโยงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้ 
ในที่สุดคือ การจ ากัดและควบคุมตรวจสอบอ านาจรัฐ และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ9 

3.2 กำรน ำหลักนิติรัฐมำใช้ในค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญไทย 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนับเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตความยุติธรรมสาธารณะเชิง 
บูรณาการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยเฉพาะการใช้อ านาจรัฐในทางตุลาการให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและเพ่ือธ ารง
ไว้ซึ่งความยุติธรรมของรัฐภายใต้แนวความคิดของการปกครองโดยกฎหมายหรือนิติรัฐ การจัดท าค าวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญอันมีลักษณะเป็นการเฉพาะจะสอดรับกับหลักผลผูกพันของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
ที่ส่งเสริมกลไกให้ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้รับความเคารพ โดยมีสภาพบังคับเป็นการเด็ดขาดที่บุคคลหรือ
องค์กรของรัฐใดๆ ไม่สามารถโต้แย้งค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
                                                           

9 เชาวนะ ไตรมาศ , ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง , รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดท่ี 2  
ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง , (กรุงเทพฯ : ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2546) , หน้า 198 
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ภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญคือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญโดยถือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาด
และมีสภาพบังคับเพ่ือให้การใดๆ ก็ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นมีผลใช้บังคับได้จริง  ไม่ว่าจะเป็นการตรา
กฎหมายหรือการใช้อ านาจในทางการเมือง ตลอดจนความถูกต้องด้วยคุณสมบัติของบุคคลผู้ใช้อ านาจรัฐหรือ
อ านาจทางการเมืองระดับสูงนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ส าหรับแต่ละต าแหน่งนั้น รวมถึงการ  
ชี้ขาดเกี่ยวกับการใช้อ านาจขององค์กรต่างๆที่รัฐธรรมนูญก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ให้ชัดเจนโดยองค์กรตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทหลักอยู่สองประการ โดยบทบาทแรกนั้น คือ บทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมิให้ถูกละเมิดจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และบทบาทในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันการเมืองต่างๆ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
บทบาทที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนากลไกทางการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและการพัฒนาระบบกฎหมายมหาชนของไทย 

3.3 แนวค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญท่ีกระทบต่อแนวคิดพื้นฐำนบำงประกำรของหลักนิติรัฐ 

ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อผลกระทบต่อระบบการเมืองและเกิดทั้งข้อสนับสนุนใน
ทางบวกและข้อวิพากษ์ในทางลบมาโดยตลอด หลากหลายค าวินิจฉัยได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และหลายแนวค าวินิจฉัยได้สร้างมาตรฐานทางสังคมให้เป็น
รูปธรรม และยกมาตรฐานการด าเนินงานขององค์กรของรัฐอันเป็นการวางแนวบรรทัดฐานอันเป็นการสร้างกลไก
ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง การใช้อ านาจในทางตุลาการของศาล
รัฐธรรมนูญได้ขยายปริมณฑลในทางจัดตั้งความเป็นสถาบัน ( Institutionalization) ให้แก่องค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
ในระบบการเมืองของประเทศไทยให้ปรากฏเด่นชัด และเป็นองค์กรสุดท้ายที่วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญและวินิจฉัยข้อพิพาทขององค์กรต่างๆ ในทางการเมืองและระบบรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยุติ แต่อย่างไรก็ดี 
เนื่องด้วยสภาวะความไม่แน่นอนในทางระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่ในบางห้วงเวลาการใช้
อ านาจรัฐในทางที่ไม่สอดรับกับแนวความคิดของนิติรัฐ ประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในห้วงเวลาที่รัฐ
ปกครองในรูปแบบผู้ปกครองที่มีการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จและมีบทบัญญัติทางกฎหมายในทางที่ไม่สอดรับกับ
หลักการว่าด้วยการรับรองและคุ้มครองสิทธิและสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันส่งผลให้กลไกในการใช้บังคับ
กฎหมายขององค์กรของรัฐ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่อาจก่อผลกระทบ
ในทางลบต่อหลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักความได้สัดส่วน หลักความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอาจ
ก่อผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในบางกรณี  โดยเมื่อพิจารณาแนวค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นว่า ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบางกรณีอาจมีเนื้อหาที่กระทบต่อแนวคิดพ้ืนฐาน 
บางประการของหลักนิติรัฐ 
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรน ำหลักนิติรัฐมำใช้ในค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญไทย 

แนวความคิดการน าหลักนิติรัฐมาใช้ในการจัดท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  
ในบริบทท่ามกลางความเป็นพลวัตในทางการเมืองอย่างสูงในลักษณะของความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อสถานะและ
บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องด ารงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในทางการเมืองของประเทศไทย การที่ไม่ได้  
มีการบัญญัติหลักนิติรัฐไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายรวมทั้งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอาจท าให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่มีเนื้อหาที่จะกล่าวอ้างหลักนิติรัฐมาใช้ในการวินิจฉัยคดีในทางรัฐธรรมนูญได้โดยตรง โดยที่ผ่านมาการตีความ
และการกล่าวอ้างหลักนิติรัฐยังเป็นเพียงการกล่าวอ้างถึงหลักการพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งกับเนื้อหา
ของนิติรัฐ รวมถึงเป็นการอ้างอิงถึงหลักนิติรัฐโดยใช้เป็นเพียงเหตุผลในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีความส าคัญควบคู่ไปกับการให้ความเป็นธรรมและการธ ารงความเป็นนิติรัฐไว้   
โดยเสริมสร้างระบอบนิติรัฐและกระบวนการควบคุมตรวจสอบบรรดาการใช้อ านาจรัฐอันเป็นหัวใจหลักของระบบ
นิติรัฐซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วางแนวค าวินิจฉัยรับรองไว้โดยชัดแจ้งและผูกพันบรรดาองค์กรของรัฐทุกองค์กรโดย
แนวคิดต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้สอดรับกับความเป็นสถาบันพิทักษ์รัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญที่มีบทบาทหลัก  
ในการเป็นองค์กรรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคง โดยน าแนวคิดนิติรัฐมาใช้
เป็นรากฐานของการจัดท าค าวินิจฉัย ซึ่งในการวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญที่นอกจากจะยึดถือตัวบทกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันเป็นนิติรัฐในทางรูปแบบแล้ว ประการส าคัญคือ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตีความเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามกรอบครรลองของนิติรัฐบนพ้ืนฐานของหลักความได้สัดส่วน เพ่ือสร้างบรรทัดฐาน
ของค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยค านึงถึงเจตนารมณ์สูงสุดของความเป็นนิติรัฐ ซึ่งก็คือการให้ความคุ้มครอง
ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกลิดรอนจาก
การใช้อ านาจตามอ าเภอใจของรัฐอันเป็นเสมือนหัวใจของนิติรัฐที่ยึดเจตนารมณ์สูงสุดทั้งในทางรูปแบบและในทาง
เนื้อหาของนิติรัฐ และรักษาไว้ซึ่งหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันเป็นกรอบแนวทางในการน าหลัก
นิติรัฐมาเป็นหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญไทย 
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