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หลักนิติธรรม
Rule of Law

???
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรคสอง
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม”

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสอง
“รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม”

หลักนิติธรรมในกฎหมายสูง สุดของไทย
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• Plato (430 – 340 BC)

• Aristotle (384 – 322 BC)
•

Rule of Law
(นิตธิรรม)

Rechtsstaat
(นิตรัิฐ)

Modern Concept

Original Concept

•

•

•

…best form of government is philosopher king…

…the law should govern, not any individual of the 
citizens…

• John Locke (1632 – 1704)

•

• Immanuel Kant (1724 – 1804)

(1215) Magna Carta

…people’s’ happiness be guaranteed by a moral 
constitution agreed on by the people and thus, under it, 
by moral government…(1945) United Nations

(1947) International Bar Association
(2006) World Justice Project (WJP)

…not to be subject to the inconstant, uncertain, 
unknown, arbitrary will of another man: as freedom of 
nature is, to be under no other restraint but the law of 
nature…

(1741) Bill of Rights

…the body of a free man is not to be arrested, or 
imprisoned, or disseized, or outlawed, or exiled, or 

in any way ruined, nor is the king to go against 
him or send forcibly against him, except by 

judgment of his peers or by the law of the land…

limits on the powers of the monarch and sets out 
the rights of Parliament, including the requirement 

for regular parliaments, free elections, and freedom 
of speech in Parliament
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พัฒนาการของแนวคิดหลักนิติธรรม
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THREE CONCEPT OF ROL

Source: Adapted and modified from Moller and Skaaning (2010)
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นิยามของ “หลักนิติธรรม ”
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นิยามความหมายของหลักนิติธรรม

A principle of governance in which all 
persons, institutions and entities, public 
and private, are accountable to laws, 
consistent with international human 
rights
(UNSG in S/2004/616)

Value common to the EU Member States 
in a society in which pluralism, non-
discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women 
and men prevail.

(Treaty of the European Union, Art. 2 )

Legality, Certainty, Prevention of Abuse of 
Powers, Equality, Non-discrimination, 
Access to Justice
(Council of Europe)

An independent, impartial judiciary; the 
presumption of innocence; the right to a 
fair and public trial without undue delay; 
a rational and proportionate approach to 
punishment
(International Bar Association)a culture and daily practice. It is 

inseparable from equality, from access to 
justice and education, from access to 
health and the protection of the most 
vulnerable
(International Development Law 
Organization: IDLO)

Accountability, Just Laws, Open 
Government, Accessible and Impartial 
Dispute Resolution 

(World Justice Project)
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หลักนิติ ธรรม ในมุมมองสหประชาชาติ

•A principle of governance 

•Accountability of all, including the State, public and 

private entities, individuals

•Laws are publicly promulgated, equally enforced 

and independently adjudicated

•Consistent with international human rights norms 

and standards

•Supremacy of law, 

•Equality before the law, 

•Accountability to the law, 

•Fairness in the application of the law, 

•Separation of powers, 

•Participation in decision-making, 

•Legal certainty, 

•Avoidance of arbitrariness 

•and procedural and legal transparency
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• Equality before the law
• All entities including the State and government are 

accountable to law.
• The government has no arbitrary power
• The laws are clear, publicized, and just.
• the principle of the  separation of powers, 

participation in decision-making, legal certainty, and 
procedural and legal transparency

• The process of enacting, enforcing, and 
administrating laws is equal, public, fair, and 
accessible. 

• Justice is delivered timely by ethical, competent, and 
independent representatives and neutrals; court.

Supremacy 
of law

Protection of 
Human Rights 
and freedom

Due 
process

U
n

it
ed

 N
at

io
n

s

WJP + ABA

United 
Nations

Oxford

• The laws are in consistent with international human 
rights norms and standards.

• The laws protect human rights and freedoms of all 
individuals. 
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เ ป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs)

“Despite many successes, 
the poorest and most vulnerable people are being left behind.”
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Lessons Learnt from MDGs
Fai lure of the Rule of Law

12



THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE                                       www.tijthailand.org                                      13

Rule of  Law & Development

R u l e  o f  L a w  &  
D e v e l o p m e n t

Economic 
Development

Accountability 
and Checks on 

Power

Fair 
Allocation of 

Services

Protecting the 
Environment 
and Natural 
Resources

Reducing 
Corruption

Preventing 
Conflict, 

Crime, and 
Violence

Social and 
Economic 

Justice
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การพัฒนาแบบองค์ รวม Hol i s t ic  approaches 

หลักนิติธรรมในฐานะเป้าหมายที่ 16.3 
“ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและ

ระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมี
การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน”

เป้าหมายที่ 17
“สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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As an Enabling Factor As a Goal

1 6 . 3  P r o m o t e  t h e  r u l e  o f  l a w

a t  t h e  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  

l e v e l s  a n d  e n s u r e  e q u a l  a c c e s s  t o  

j u s t i c e  f o r  a l l

R u l e  o f  L a w a n d  S D G s
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สร้าง หลักนิตธิรรม ให้เป็นรูปธรรม

สามารถตดิตาม และวัดผลได้ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
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กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่เข้าถึงได้และเป็นกลาง (Accessible & 
Impartial Dispute Resolution)

กรอบแนวคดิว่าด้วย “หลักนิตธิรรม”

รัฐบาลที่โปร่งใส (Open Government)

กฎหมายที่เป็นธรรม (Just Laws)

การตรวจสอบได(้Accountability)

Source: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
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ตัวชีว้ัดหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)

Source: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
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สถานการณ์หลักนิตธิรรมทั่วโลก (พ.ศ. 2563)

Source: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
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20 ประเทศที่มีอันดับหลักนิติธรรมสูงสุด (พ .ศ .  2563)

Source: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf
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พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560 - 2561

พ.ศ. 2562

ประเทศไทยจากการจัดอันดับของ WJP

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563
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สถานการณ์ปัญหากฎหมายของประเทศไทย

พ.ร.บ.+พ.ร.ก. + พ.ร.ฎ.+กฎกระทรวง + ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง

800-900  17,000-20,000         100,000++
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การปฏิ รู ปกฎหมายด้ วย  
“Regu la to r y  Gu i l l o t i ne ”

การวิ เ ค ร าะห์ ผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย  ( R IA )

การปฏิรูปกฎหมาย
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คดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้นคุก กระท าผิดซ้ า

30%

สถานการณ์ปัญหา
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย



THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE                                       www.tijthailand.org                                      28

ปัญหาความเหลื่อมล้ า

Source: https://themomentum.co/momentum-feature-thailand-inequality-2016-by-oxfam/
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Country 2019 2018
2017 2016 2015

Source: https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf

ปัญหาการคอรัปชั่น
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อม

PM2.5
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ปัญหาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

31

Rule of Law

หลักนิติธรรม

Democracy

หลักประชาธิปไตย

Governance

หลักธรรมาภบิาล
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Role

of Law

ก าหนดนโยบายที่ดี น านโยบายที่ดีไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ

สร้างระบบตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ

สร้างระบบราชการที่สนองตอบ
ความต้องการของประชาชน

ลดการคอรัปชั่น
แก้ปัญหาความขัดแย้ง

รักษาความสงบเรียบร้อย             
และความปลอดภัยให้สังคม

สร้างความน่าเชื่อถือศรัทธา
ในกฎหมายและหลักนิติธรรม
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ECOSYSTEM
ของการสร้าง 

หลักนิติธรรม

สังคมที่กฎหมาย
เป็นใหญ่

ทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย

กฎหมายเป็นธรรม
และทันสมัย

การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ 
ค านึงถึงสิทธิพื้นฐานบุคคล

บุคลากรในกระบวนการ
เป็นกลางและเที่ยงธรรม

ประชาชนเชื่อถือกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
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Long Journey 
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Rule of Law ≠ Rule of Lawyers
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JUSTICE
is everyone’s matter
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The Resilient Leader...

• พร้อมรับความท้าทายของความเปลี่ยนแปลง

• มีทัศนคติ เชิงบวก เห็นโอกาสในวิกฤตเสมอ 

• เปิดใจรับฟัง พร้อมเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ

• เห็นความแตกต่างเป็นความสวยงาม

• สามารถแสวงหาจุดร่วม ท าความหลากหลายเป็นพลังสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

• ผู้น าที่ทุกคนอยากเดินตาม 

• ผู้น าที่  Build Back Better พลิกฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสสร้างสังคมไทยที่ดีกว่าเดิม
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Justice League

38

Justice League 
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