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ปาฐกถา  
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
กรรมการมลูนิธิมั่นพัฒนา  

และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
หัวข้อ หลักนิติธรรมกับการพัฒนา 

โดยศึกษาแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช 
ณ ห้องนภาลัยบอลรมู  โรงแรมดุสิตธานี  

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม  

ท่านผูอ้ านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และ 

ท่านผู้มเีกียรติทุกทา่น 

 ผมขอขอบคุณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ ที่ให้เกียรติและ

ไว้วางใจให้ผมมาพูดเรือ่ง “หลักนิติธรรมกับการพัฒนา” ตามแนวพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ทั้งที่ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ  

 ท่านผู้มเีกียรติครับ ปัจจุบันนักวิชาการและผู้บริหารในหลายประเทศทัว่โลก

ยอมรับว่า “หลักนิตธิรรม” เป็น “รากฐาน” ในการสร้าง “ความสงบและความเป็น

ธรรม” หรือ “Peace and Justice” ซึ่งไม่เพียงเป็น 1 ใน 17 “เปา้หมายการพัฒนา

อย่างย่ังยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ แตย่ังเปน็ “เครื่องมือ” หรือ “Enabling factor” ที่จะช่วยให้บรรลุ

เป้าหมายอื่นด้วย  

โชคดีที่พระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงให้ความส าคัญในเรื่องนี้ 

โดยทรงรับเป็นพระราชภาระ และทรงเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ 
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TIJ ที่มีวสิัยทศัน์ส่งเสรมิหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงเป็นสิง่ที่ควรยกย่อง และ

ได้รับการสนับสนุนจากสังคมในวงกว้าง 

ท่านผู้มเีกียรติครับ มองย้อนไปในประวัตศิาสตร์มนุษยชาติ พบวา่ มนษุย์พยายาม

หาวิธีที่จะอยู่รว่มกัน เช่น ในอารยธรรมตะวันตกที่เคยให้ผู้น าเป็นผู้ก าหนดกติกา หรือ 

“Rule by men” สุดท้ายต้องเผชิญกับปัญหาดังที่ Lord Acton นักประวัติศาสตร์ชาว

อังกฤษกล่าวว่า “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts 

absolutely.” หรือ “อ านาจฉ้อฉลฉันใด อ านาจเบ็ดเสร็จย่อมน ามาซึ่งความฉ้อฉล

สุดประมาณฉันนั้น” เพราะไมม่ีใครควบคุม  

ต่อมาจึงก าหนดกฎหมายขึ้นมาเป็นกติกาส าหรบัอยู่ร่วมกัน แตต่ัวบทกฎหมาย 

หรือ “Rule by law” เพียงอย่างเดียวไม่เพยีงพอ เพราะผูส้ร้างกฎเปน็เพียงปุถุชน

ธรรมดา ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี อาจมอีคติ หรอืฉอ้ฉล จึงเกิดการพัฒนาหลักคิดที่ว่า 

“กฎหมายที่จะน าพาสังคมไปสู่สันตสิุขนั้น” กฎหมายต้องอยูภ่ายใต้หลักความถูกต้อง

หรือ “ธรรมะของกฎหมาย” ซึ่งก็คือ “หลักนติิธรรม” หรือ “Rule of Law”1 

และมองกลับเข้ามาในอารยธรรมตะวันออกที่การปกครองได้รับอิทธพิลจากพุทธ

ศาสนามาก ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึง่ว่า พระพทุธเจ้าทรงสอน “พระเจ้า 

ปเสนทิโกศล” ว่า “วิสยัพระราชาตอ้งไม่ประมาทในราชกิจทั้งหลาย ด ารงพระองค์เสมอ

ด้วยมารดาบิดาของชาวแว่นแคว้น ละอคติเสีย ครองราชยส์มบัติโดยทศพิธราชธรรม”2 

และ “หลักทศพิธราชธรรม” ไดเ้ป็นแนวการปกครองทีพ่ระมหากษัตรยิ์ไทยทรงยึดถือ

ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยั 

ส าหรับในหลวงรัชกาลที่ 9 ผมคิดวา่ พวกเราสามารถยอมรับอย่างไม่มขี้อกังขาว่า 

พระองคท์รงเป็น “พระราชาผู้ทรงธรรม” ซึ่งสะท้อนพระราชปณิธานตั้งแต่พระปฐม

                                         
1 ปรับปรุงจากศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย จงจกัรพนัธ์, หลักนิตธิรรม ความหมาย สาระส าคัญ และผลของการฝ่าฝืน, 21 กุมภาพนัธ์ 2556 
2 http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1649  

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=1649
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บรมราชโองการที่วา่ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ซึ่งไม่ใช่โดยอ านาจตามอ าเภอใจ 

ไม่ใช่โดยกฎหมาย และไม่ใช่เพื่อพระองคเ์อง แต่ “เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยาม”  

ตลอด 70 ปีในรัชสมัย พระองคท์รงงาน “พัฒนา” ด้วยหลักทศพธิราชธรรมด้วย

ความเมตตา ความจริงใจ ความเพียร อดทน อดกลั้น และเที่ยงธรรม เพื่อให้พสกนิกร

ของพระองค์มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ท่านผู้มเีกียรติครับ เมื่อได้ศึกษาพระราชด ารัส องค์ความรู้ หลักคิด หลกัการทรง

งาน และพระจริยวัตรในการประกอบพระราชกรณียกิจ จะเห็นว่า พระองคท์รงให้

ความส าคัญกับ “หลักนติิธรรม” มาก ในฐานะที่เป็นปัจจัย “รากฐาน” ของการพฒันา

ประเทศ สะท้อนจากพระราชด ารัสจ านวนมากที่มีต่อบุคลากรที่เกีย่วขอ้งกับ

กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูพ้ิพากษา อัยการ ทนายความ นักกฎหมาย ต ารวจ 

และอาจจะกลา่วได้ว่า เป็นหนึ่งในกลุ่มที่พระองค์ทรงมพีระราชด ารัสด้วยมากทีสุ่ด  

พระองคท์รงให้ความส าคัญกับกฎหมาย โดยทรงเห็นว่า 

“กฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งทีส่ าคัญมากส าหรับบ้านเมอืง เพราะวา่เป็นหลักของการ

เป็นอยู่ร่วมกันในชาติบ้านเมือง เพื่อให้การเป็นอยู่มรีะเบียบเรียบรอ้ย และให้ทุกคนทีอ่ยู่

ในชาติสามารถที่จะมีชีวติที่รุ่งเรือง”3 

และถ้ายิ่งพิจารณาให้ลกึซ้ึงจะพบว่า ในหลายวาระพระองคท์รงมพีระราชด ารัสถึง

ลกัษณะกฎหมายทีส่อดคล้องกับหลักนิติธรรมหลายประการที่จะน าไปสู่การพฒันาที่

ยั่งยืนไว้ แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา ผมขอหยิบยกลักษณะส าคญั 3 เรื่อง ดังน้ี 

เรื่องแรก กฎหมายน้ันต้องใช้โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง และบริบทของ

สังคม กล่าวคือ กฎหมายเป็นแค่ “เครือ่งมือ” หรือ “มรรคา” ที่จะน าพาสังคมไปสู่

                                         
3 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2516 
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ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพือ่ “... สร้างสรรค์ ความผาสุกและ

ความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของประชาชน และบ้านเมือง...”4 

“...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ...ที่ตราไว้”5  

“...การใช้ ... ต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุตธิรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของ

กฎหมายเอง และการรกัษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ... ต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรม

จรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงดว้ย ...” 6  

ที่ส าคัญ พระองคท์รงยกตัวอย่างการวินิจฉยักฎหมายตามหลักนิติธรรม เช่น “...

กฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่า ... กลายเป็นผู้ทีฝ่่าฝืนกฎหมาย” 7 หรือ  

“คนรุกป่า” พระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า  

“ป่าสงวนนั้นเราขีดเส้นบนแผนที่ ... ราษฎรจะทราบได้อย่างไรว่าที่ที่เขาเข้ามา

อาศยัอยู่เป็นป่าสงวน ... เป็นหน้าที่ของผูรู้้กฎหมายที่จะต้องไปท าความเข้าใจ ไม่ใช่ไป

กดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด ...” 8  

“... กฎหมายมไีว้ส าหรบัให้มีความสงบสุขในบา้นเมือง มิใช่ว่า กฎหมายมีไว้

ส าหรับบังคับประชาชน..."9   

พระราชวินิจฉัยช่วยชี้แนะทางออกแก่ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และช่วยใหป้ระชาชนที่สุจริต

ได้รับความเป็นธรรม  

เรื่องที่สอง กฎหมายตอ้งเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 

พระองคท์รงมองกฎหมายอย่างมี “พลวัต” หรอื “มีชีวิต” ดังพระราชด ารัสที่วา่ 

                                         
4 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของส านักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ 
5 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนยีบัตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ 
6 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๒๔ 
7 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2516 
8 พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2512 
9 พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน "วันรพี" เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2516 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
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“... ตามหลักของกฎหมายเอง กฎหมายก็จะมีความเปลีย่นแปลงได้ ไม่ใช่ว่า
เพราะชราภาพ แต่เพราะว่าคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปลีย่นไป และสังคมของโลก
เปลี่ยนไป...”10  

“...กฎหมายทีไ่ม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ ก็จะตอ้งพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะให้
ปรับปรุงให้ดี ..."11  

“...เมื่อมีความเปลีย่นแปลงในสังคม ก็จะต้องเปลี่ยนค า เปลี่ยนกฎเกณฑ์
บางอย่าง หรอืบทลงโทษ ... การลงโทษอาจไมส่อดคล้องกับอาชญากรรมที่ได้ประกอบ
ขึ้นมา...”12 

เรื่องที่สาม การตรากฎหมายต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม 

(Stakeholders participation) เพราะเป็นกติกาส าหรับอยู่ร่วมกันของคนในชาติ

บ้านเมือง และทรงตรัสว่า  

“... สมยัโบราณจะให้ทราบเรื่องอันใดเขาต้องตกีลอง มาสมยัผู้ใหญล่ีก็ยังตีกลอง 
แต่วันนี้ไม่มผีู้ใหญ่ลีจะตกีลอง ประกาศด้วยปากหน่อยเดียวก็เหมอืนยังไม่มีกฎหมาย จึง
ไม่ใช่เรื่องที่จะไปว่าเขาว่าไม่ทราบกฎหมาย ... และ ... ท าให้เกิดการปะทะกันระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่กฎหมายเพราะต่างคนต่างมีผิดมีถูกด้วยกันอยู ่...”13 

“...ถ้ามีอะไรที่น่าจะแก้ไขได้ พิจารณาดู แล้วกค็ุยกัน ถกเถียงกัน แล้วอาจเสนอ 
... ให้ “ประชาชน” ทราบ ให้ทางผู้ใหญ่ทราบ ... ท่านก็อาจรับเอาไวพ้จิารณาเขา้สภานิติ
บัญญัติแล้วก็ดัดแปลงกฎเกณฑ์ในกฎหมายได้เป็นผลส าเร็จ จะท าให้การด าเนินคดี
เรียบร้อยขึ้น มคีวามยุตธิรรมมากขึ้น ...”14 

                                         
10 พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2515 
11 พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน "วันรพี" เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2516 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
12 พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน วันพุธที่ 8 มีนาคม 2515 
13 พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬาฯ” ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2512 
14 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่เนติบัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาทางกฎหมายจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 20 ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน 
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 



6 
 

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงห่วงใยในเรื่องการท างานร่วมกันของคนในชาติ ดัง
พระราชด ารสัที่ว่า  

“... พูดกันว่า ส่วนตลุาการก็ตุลาการ ไม่เห็นใจฝ่ายอื่นๆ 

 ส่วนปกครองก็ไม่เห็นใจทางอื่นๆ ด้วย 

 ฝ่ายทหารเขาก็จะให้ทหารเป็นใหญ่ 

 ฝ่ายการเมอืงเขาก็อยากให้พรรคเป็นใหญ่  

ฝ่ายค้นควา้ในทางวทิยาศาสตร์ ... ก็ ... ต้องการห้องทดลอง ... ” 15 เป็นต้น 

 ตัวอย่าง การด าเนินโครงการพระราชด าริตา่งๆ พระองคท์รงเน้นให้ผู้เกีย่วข้อง
เข้าใจว่า “ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างไร”16 กล่าวคือ "...การไปช่วยเหลอืประชาชนนั้น 
ต้องรู้จักประชาชน ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยความรู้ในการช่วยเหลอื..." 
และทรงน าหลัก "ประชาพิจารณ์" มาใช ้หากจะท าโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความ
จ าเป็นและผลกระทบทีเ่กิดขึ้น17 พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งสาธารณชน ประชาชน 
หรือเจ้าหน้าทีทุ่กระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็น
ด้วยแล้ว หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและรว่มด าเนินการมคีวามพรอ้ม จึงจะ
พระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินโครงการนัน้ๆ ต่อไป    

พระองคท์รงเคยมพีระราชด ารัสแนะน าวิธีท างานร่วมกันว่า  

"...ส าคัญทีสุ่ดจะต้องหัด ท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคดิเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ้ื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอยา่งฉลาดนั้น
แท้จริงคอืการระดมสตปิัญญาและประสบการณ์ อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จทีส่มบูรณ์นั่นเอง..."18 

                                         
15 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่เนติบัณฑิตซึ่งส าเร็จการศึกษาทางกฎหมายจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 20 ณ พระต าหนักจิตลดารโหฐาน 
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2512 
16 พระราชด ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน าผู้พิพากษาประจ าศาลยุติธรรมเผ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล 23 สิงหาคม 2545 
17 http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3A2012-01-13-10-m-
s&catid=34%3Ageneralknowledge&Itemid=457&lang=th  
18 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ ภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๖ 

http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3A2012-01-13-10-m-s&catid=34%3Ageneralknowledge&Itemid=457&lang=th
http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408%3A2012-01-13-10-m-s&catid=34%3Ageneralknowledge&Itemid=457&lang=th
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 ท่านผู้มเีกียรติครับ 

 ผมขอสรุปสั้นๆ ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่เพยีงมีความลึกซ้ึงและแตกฉานใน 
“หลักนิติธรรม” แตย่ังสามารถประยุกต์ “หลกันิติธรรมกับการพัฒนา” ให้โครงการใน
พระราชด าริต่างๆ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และ “หลักคิด” ของพระองคย์ังคงทันสมัย 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการทับซ้อนในที่ดินท ากิน หน้ีที่ไม่เปน็ธรรม และการปรับปรุงกฎหมายให้
เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ล้วนมคีวามส าคญัต่อประเทศในอนาคต การจะ
ท าให้ส าเร็จต้องอาศัยความพยายามร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น อยา่งไมย่อ่ท้อ และผมขอ
เป็นก าลังใจให้ทุกท่าน  

ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

  

 


