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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเป็นประธาน

ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2558 

เรื่อง “หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย”

(Rule of Law and Democracy) 

และพิธีเปิดนิทรรศการ หัวข้อ “หลักนิติธรรมนำาความเป็นธรรมสู่สังคม”

ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำาเนินนอก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกา
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Andrew James Harding, the Keynote 

Speaker, stated that although Rule of Law is 

the abstract term, it has the core meaning, 

“Regular Law is supreme”. This core meaning 

can be derived every other proposition associ-

ated with the rule of law, such as, “No power 

is above the law. Officials and citizens alike are 

equally accountable before it”, “Law should 

be clear and not vague, and its content should 

be available to everybody”. According to the 

Keynote Speaker, Rule of Law can exist with-

out democratic system because the concept 

of Rule of Law has been developed since the 

early 18th century while a democracy was not 

established until the late 19th century. Never-

theless, a democracy cannot exist without the 

rule of law. He insisted that if we do not have 

a sense of equal citizenship and a sense that 

all citizens have recourse to law, it is hard to 

see that democracy would have any meaning.

แม้ว่าหลักนิติธรรมจะมีความหมายท่ีเป็นนามธรรม

แต่คำาท่ีมีความหมายเป็นนามธรรมแทบทุกคำา จะมีแก่น

ของคำานั้น ซึ่งแก่นของคำาว่านิติธรรมคือ “ความ

สูงสุดของกฎหมาย” โดยสามารถแยกเป็นหลัก

ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้มากมาย เช่น “ไม่มีอำานาจใด

อยู่เหนือกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนจะต้อง

เสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย” หรือ “กฎหมาย

จะต้องมีความชัดเจน และเน้ือหาของกฎหมายจะต้องใช้

บังคับกับทุกคน” เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้แสดงปาฐกถา

ยั งกล่าวถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างหลักนิ ติธรรม

กับประชาธิปไตยด้วยว่า หลักนิติธรรม สามารถอยู่ได้

แม้ไม่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังจะเห็น

ได้จากการพัฒนาหลักนิติธรรมซึ่งพัฒนาในประเทศ

อังกฤษก่อนจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

เกิดขึ้นในโลกถึงหนึ่ งศตวรรษ แต่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยจะอยู่โดยไม่มีหลักนิติธรรมไม่ได้

เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะ

ไม่มีความหมายเลย ถ้าหากสังคมนั้นไม่ไ ด้ เกิด

สำานึกร่วมกันว่าพลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

และไม่มีการสำานึกว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมาย

ซึ่งเป็นหัวใจของหลักนิติธรรม

How rule of law can strengthen democracy

Professor Andrew James Harding
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By    1)  Professor Thierry Renoux

      Université d’Aix-Marseille, France        

 2)  Associate Professor Dr. Jörg Menzel 

       Turkish-German University Istanbul, Turkey

 3)  Dr. Kittipong Kittayarak

      Thailand Institute of Justice (Public Organization)

Dr. Jingjai Hanchanlash, as the moder-

ator of the panel, introduced the discussion 

by saying that Rule of Law is the frame of the 

society for people to live together. However, 

only the theory of this principle is not enough. 

We also needed the enforcement of the con-

cept and to enforce the theory, the concept 

of “Good citizen” is necessary; in other words, 

the civic society where people are responsible 

to the society needs to be established. 

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กล่าวแนะนำาผู้ร่วม

อภิปราย พร้อมเริ่มนำาเสนอว่า นิติธรรมเป็นกรอบแห่ง

สังคม เป็นเหมือนเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาคม

ตามแนวคิดของฌอง ฌาค รุสโซ เป็นเจตนารมณ์แห่ง

 4)  Mr.Andrew Hood 

 Head of International and EU Law, 

       Attorney General’s Office, UK

Moderator: 

 Dr. Jingjai Hanchanlash 

 Chairman, 17th KPI Congress Organizing Committee

กฎหมาย หากแต่ทฤษฎีและหลักการอย่างเดียวนั้น         

ก็ไม่เพียงพอ เนื่องจากจะต้องมีการบังคับใช้ให้ทฤษฎี

และหลักการด้วย ซึ่งการบังคับใช้จะสัมฤทธิ์ผลได้             

ก็จำาเป็นจะต้องสร้างสังคมให้เป็น “สังคมประชาการ” 

โดยพลเมืองจะต้องมีสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม

Dr. Jingjai Hanchanlash 
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Prof. Thierry Renoux explained that

Democracy cannot exist without “Rule of  

Law” which is called in the Continental Eu-

rope as “Legal State” (Etat de droit). He 

shared the experiences of France by stating 

that there were two phrases of the develop-

ment. Firstly, the concept of legal State was 

widely expressed throughout the country, 

which means that the law passed by elect-

ed parliament was the sovereignty. However, 

this concept had a few limits, for example, 

if the parliament doesn’t protect the funda-

mental rights of citizens, law coming out from 

the parliament can be unfair. Therefore, the 

concept has been changed when the Con-

stitutional Council launched the decision in-

sisting that “The law can express the general 

will, but only in respect for the constitution” 

(23 August 1985). This led to the concept of 

Constitutional State which aims to respect the 

principle of Separation of Power and the pro-

tection of the citizens’ rights.

P ro f . Th ie r r y Renoux อธิบายว่า

การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถตั้งอยู่ได้

โดยไม่มีหลักนิติรัฐในมุมมองฝรั่งเศส รัฐธรรมนูญ

ช่วยสร้างหลักนิติรัฐโดยรัฐธรรมนูญในความหมายนี้

หมายถึงรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร หลักการน้ี

ก็ค่อยๆ พัฒนาจากนิติรัฐไปสู่หลักรัฐรัฐธรรมนูญ

(constitutional state) โดยเฉพาะอย่ าง ย่ิ ง

ในช่วงหลังจากการประกาศคำาประกาศสิทธิมนุษยชน

และพลเมืองในปี 1789 โดยเฉพาะข้อ 16 เป็นหัวใจ

ขอ งแนว คิดมอ ง เ ตส กิ เ ออ ร์ คื อ “ สั ง ค ม ใ ด

ไ ม่ มีหลักประกัน สิทธิ และการแบ่งแยกอำานาจ

ย่อมไม่มีรัฐธรรมนูญ” น่ีคือส่ิงท่ีเรียกว่าจากนิติรัฐ

สู่ รั ฐ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก ล า ย เ ป็ น รั ฐ ท่ี มี ก ติ ก า

โดยถือว่ากฎหมายท่ีผ่านมาจากรัฐสภาเป็นท่ีมา

ของอำานาจทั้งหลายในรัฐ และรัฐก็ไม่สามารถดำารงได้

หากไม่มีรัฐธรรมนูญ สอดคล้องกับแนวคิดของ

กาเรร์ เดอ มัลแบร์ ท่ีกล่าวถึงหลักอธิปไตยเป็นของชาติ

ซ่ึงต้องมีท่ีมาจากกฎหมาย ซ่ึงไม่ใช่เพียงอำานาจ

ของรัฐสภาที่จะเป็นผู้รับประกันสิทธิได้ นิติรัฐ

จึงต้องมีข้อจำากัดของอำานาจทางการเมืองข้างมาก

โดยการเคารพเสียงข้างน้อย และหลักการแบ่ง

แยกอำานาจและแบ่งแยกหน้าที่ หลักนิติธรรม 

เป็นเช่นนี้ก็จะรับรองสิทธิและให้ประชาชน

รู้สึกว่าได้รับความคุ้มครอง มีมาตรฐานท่ีชัดเจน

และไม่มีการใช้กฎหมายย้อนหลัง ประกอบด้วย

ประชาธิปไตยต้องมีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้ โดยประชาชนหรือตัวแทนประชาชน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

Prof. Thierry Renoux
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Assoc. Prof. Dr. Jörg Menzel repeated 

that Rule of law is an important principle of 

Democracy. He expressed his opinion on the 

relationship between the written constitution 

and Rule of law by saying that the Constitu-

tion is the part of Rule of law and he also 

emphasized that the principle of Rule of law 

in Germany can be explained in the dimension 

of Human Rights which is very important idea 

because if law doesn’t protect the fundamen-

tal rights of people, the law can be unjust. 

Moreover, he insisted in the end that the con-

stitution cannot be copied from one country 

to another country, but it can be adapted. 

Assoc. Prof. Dr. Jörg Menzel กล่าวว่า

หลักนิติธรรมนี้เป็นหลักสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มีผลต่อการพัฒนา

ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ยั่ ง ยื น

ในเรื่องอื่นๆ โดย รัฐธรรมนูญเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

แต่หลักนิติธรรมและประชาธิปไตยต่างหากที่เป็นตัว

หลักในการพัฒนา หากคำานิยามของหลักนิติธรรม

นี้จึงยังไม่ตายตัวนัก แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่ามันตายตัว

เกินไป จนอาจกลายเป็นว่า “กฎหมายเป็นกฎหมาย

เพราะมันเป็นกฎหมาย” แม้ว่ากฎหมายนั้นจะไม่

ยุติธรรมนัก จึงต้องมีหลักการท่ีทำาให้หลักน้ีอ่อนลง

คือรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน

อันถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม นอกจากนี้

Assoc. Prof. Dr. Jörg Menzel ยังมีความเห็นว่า

เ ป็น ไ ป ไ ด้ย า ก ก า ร รั บ เ อ า ห ลั ก รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ

จากต่ า งประ เทศมาไ ด้ ไม่ สมบู รณ์ เราจะ ต้อง

แสวงหารัฐธรรมนูญที่ เหมาะสมกับประเทศของ

เราโดยอาจปรับจากรัฐธรรมนูญของประเทศอื่น

เพื่อให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ทางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น

การถ่ายเทของความคิดทางรัฐธรรมนูญนี้เป็นสิ่งที่ดี 

Assoc. Prof. Dr Jörg Menzel
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Mr. Andrew Hood explained the his-

tory of the development of Rule of Law in 

England by emphasizing on the Magna Carta, 

which is the first rule that limited the use of 

the power of the King. In Magna Carta, some 

fundamental rights were guaranteed. This led 

to the concept developed at the present that 

the exercise of the executive power has to be 

bound by law of the parliament which repre-

sents people.

Mr. Andrew Hood กล่าวว่า มหากฎบัตร

หรือแมคนาคา ร์ตามีกำ า เนิ ดมาแล้ ว ครบรอบ

800 ปีในปีนี้ มีกำาเนิดมาจากการกำาหนดหลักเกณฑ์

ของกษัตริย์กับประชาชน ซึ่งกลายเป็นหลักการ

รากฐานสำาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ

เป็นผลผลิตของการต่อสู้ ขั ดแย้ ง เช่น เ ดียวกับ

ความ “ยาก” ของประชาธิปไตยท่ีกว่าจะตกลง

กันได้ ต้องต่อ สู้มาอย่างยาวนานแมคนาคาร์ตา

รั บ รอ ง สิทธิ สำ า คัญๆ ว่ า เ ส รี ชนมี สิ ท ธิ อ ยู่ใน

ท่ีดินโดยไม่มีใครสามารถไล่ออกไปได้ การดำาเนิน

คดีความต้อง เ ป็นไปตามกฎหมายของแผ่น ดิน

การปกครองใดๆ ก็ตามต้องเป็นไปตามกฎหมาย

เม่ือวางกติกาแล้วต้องเป็นไปตามนั้น ฝ่ายบริหาร              

ต้องมีข้อจำากัดของการใช้อำานาจโดยรัฐสภาเป็น                 

ผู้กำาหนดแนวทาง เพื่อไม่ให้มีการใช้อำานาจตาม

อำาเภอใจ เพื่อให้คนมีความมั่นคงทางนิติฐานะและ

มีสิทธิเสรีภาพแทนที่ระบอบอุปถัมภ์ มีศาลที่เป็น

อิสระ ตลอดจนบุคลากรในแวดวงกฎหมาย นี่คือ

การปกครองแบบนิติธรรม ที่เกิดจากการต่อสู้กัน

กว่ าจะกลายเป็นหลักการพื้นฐานรากฐานของ

รัฐธรรมนูญที่ต้องหาภาวะดุลยภาพของผู้ปกครองและ

ผู้ถูกปกครอง คือผลพวงการต่อสู้ในช่วง 800 ปี

Mr. Andrew Hood
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Dr. Kittipong Kittiyarak states that at the 

present, Thailand is in the period of transition 

and reform because of the conflict which has 

been occurred due to the weak democracy.  

He expressed his opinion that the ultimate 

aim of every society is to make people live 

safely and happily and Democracy is the gov-

ernment regime which has the least human 

rights violation. Furthermore, as the rule of 

law is the principle emphasizing that everyone 

is bound by law and the law has to be applied 

equally and fairly, this principle can support 

what the democracy needs.  

ดร. กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ กล่าวว่า ประเทศไทย 

อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หรือการปฏิรูปเกิดความขัดแย้ง

เพราะประชาธิปไตยยังไม่เข้มแข็ง หลักนิติธรรม

ก็ไม่เข้มแข็งประเทศไทยอยู่ในช่วงที่พยายามสร้าง

สันติภาพ ถือว่าผู้คนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย

ทุกคนเข้าถึงกฎหมายได้โดยเท่าเทียมกัน แม้เป็นการ

ปกครองโดยคนส่วนมาก แต่คนส่วนน้อยก็ต้องมีสิทธิ

มีเสียงด้วยเช่นกัน ประชาธิปไตยต้องมาจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ระบอบประชาธิปไตยต้องเอื้อไปสู่ความสงบสุขของ

สังคม ประชาธิปไตยจึงต้องไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบ            

แต่จะต้องมีฐานที่มั่นคง เสียงของประชาชนได้การรับ

ฟังและตอบสนอง ความยุติธรรมก็เป็นส่วนหน่ึงของ

หลักนิติธรรม ผู้พิพากษาหรือศาลต้องเป็นอิสระเหนือ

ระบบการเมืองเพื่อความยุติธรรมดังกล่าว และมีการ

ตรวจสอบได้สมำาเสมอ หลักนิติธรรมจึงขับเคล่ือน

ประชาธิปไตย หลักการคือ รัฐบาลมีอำานาจ แต่ก็ต้อง

ถูกจำากัดโดยกฎหมายเช่นกัน รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วย

การลงทุนเพื่อสร้างหลักนิติธรรม คือการลงทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ

พลเมือง ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่หาก            

มีหลักนิติ ธรรม เรื่ องนี้ ก็ จะยุ ติลงได้อย่ างสันติ  

เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นในรัฐได้ก็ด้วยหลักนิติธรรม

ปัจจุบันแม้มีปัญหา แต่อย่างน้อย เราก็น่าจะเดินไป         

ในทางที่ถูกต้องแล้ว

่
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