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ตลอดจนค ําพพิากษาของศาลในเรือ่งดงักลาว ทัง้จากต ําราทีเ่ปนภาษาไทย และเปนภาษาตางประเทศ
โดยจะน ําหลักกฎหมายของตางประเทศในการทีใ่ชหลักกฎหมายทัว่ไป น ํามาเปรยีบเทยีบหลักเกณฑ
ในการพิจารณาของศาลไทยดวย

หลักกฎหมายทัว่ไปไมใชกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่ แตเปนหลักแหงความยตุธิรรม
ซ่ึงประกอบดวยเหตุผล มีความยุติธรรม เปนที่ยอมรับและนํ าไปใชปฏิบัติโดยไมอาจปฏิเสธหรือ  
โตแยง ซ่ึงอาจจะเปนกฎหมายลายลกัษณอักษรหรอืไมเปนลายลักษณอักษรกไ็ด เชน หลักความเปนธรรม
ตามความยุติธรรมตามธรรมชาติภายใตกฎหมายธรรมชาติ หลักกฎหมายทั่วไปไมจํ ากัดวา          
ตองเปนหลักกฎหมายไทยหรือหลักกฎหมายตางประเทศ เปนหลักกฎหมายที่มีความหมายกวาง 
และมเีจตนารมณทีจ่ะใชหลักกฎหมายดงักลาว เพือ่มาอดุชองวางแหงกฎหมายในคดแีพง หลักกฎหมาย
ทั่วไปที่จะนํ ามาใชบังคับนั้น ตองไดรับการยอมรับและจะตองมีความยุติธรรมสามารถอธิบายได  
และมเีหตุผลที่แทจริง ไมอาจเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นได
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จากผลการศกึษาพบวา การใชหลักกฎหมายทัว่ไปของตางประเทศมกีารใชกนัอยางแพรหลาย
และใชหลักเกณฑเชนเดยีวกบัของประเทศไทย คอื ใชหลักกฎหมายทัว่ไป (General Legal Principles)
แตปญหาในการบังคับใชหลักกฎหมายทั่วไปของศาลไทยยังอยูในวงแคบ หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งวา  
ผูใชกฎหมายยังไมสามารถที่จะใชหลักกฎหมายทั่วไปไดอยางสมบูรณ ทั้งที่กฎหมายใหอํ านาจ    
ในการที่จะใหใชดุลยพินิจในการวินิจฉัยคดีไดอยางกวางขวาง แตผูใชกฎหมายหรือศาลอาจจะยัง
ไมสนิทใจที่จะใชหลักกฎหมายดังกลาว เนื่องจากหลักกฎหมายดังกลาวไมมีลายลักษณอักษร       
จงึลังเลทีจ่ะใชดลุยพนิจิ เพราะเกรงจะเกดิความผดิพลาดในการวนิจิฉยัคด ีอยางไรกต็าม ในปจจบุนันี้
ศาลไทยมีแนวโนมในการที่จะใชหลักกฎหมายทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ แตเมื่อเทียบกับปริมาณคดี      
ทีข่ึน้สูศาลแลว นับวายังมีจํ านวนนอยอยู

สํ าหรับประเทศไทยที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในการบังคับใชกฎหมาย    
มีหลักกฎหมายทั่วไปแทรกซึมอยูเกือบทุกบทมาตรา และศาลสามารถนํ ามาปรับใชไดทุกกาลเวลา  
ตามความเหมาะสมและขอเท็จจริงที่พิจารณาได แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา หลักกฎหมาย
ทัว่ไป กค็ือ หลักยุติธรรมตามธรรมชาติ เปนหลักธรรมอยางหนึ่ง ดังนั้น หลักกฎหมายทั่วไปกับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงสอดคลองกันและเปนหลักอันเดียวกัน หากแตผูใชกฎหมาย
หรือศาลอาจจะยังไมมีความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถองแท จึงไมสามารถ    
ใชหลักธรรมดงักลาวเปนหลักเกณฑเขาไปสนบัสนนุการพจิารณาวนิจิฉยัคดตีามหลกักฎหมายทัว่ไป
ไดอยางสมบูรณเต็มที่ จึงดูเสมือนวาผูใชกฎหมายหรือศาลไมมีชองทางที่จะใชหลักกฎหมายทั่วไป
ในการวินิจฉัยคดี

การนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีหลักธรรมที่เกี่ยวของ คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักอินทภาษ 
สัปปุริสธรรม 7 และกุศลกรรมบถ 10 หลักธรรมเหลานี้จะสามารถเปนหลักเกณฑหรือบรรทัดฐาน
ของผูใชกฎหมายในการน ํามาใชสนบัสนนุหลักกฎหมายดงักลาวไดเปนอยางด ี ทัง้นีห้ากนกักฎหมายไทย
ไดเขาใจและคํ านึงถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้ จะทํ าใหการใชหลักกฎหมายทั่วไป        
ทีจ่ะนํ ามาปรับใชกับคดีมีความยุติธรรม ถูกตอง และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ABSTRACT

This thesis aims to study the criteria in applying general legal principles according to 
the Civil and Commercial Code and to find out to what extent and in which occasion the said 
legal principles can be applied. The study is carried out by searching for the general legal 
principles which are inherent in the legal provisions of the particular Sections, starting from 
looking at the legal background, sources of law, history, and tradition, legal interpretations and 
the closure of legal loopholes. This is so that the intention and background of the general legal 
principles, which can be found, in all legal provisions can be acknowledged. The study also finds 
out whether or not there are any problems in applying the legal principles. It is carried out by the 
gathering of data from legal provisions, concepts, and theories including the court’s judgments 
pertaining to such issues from texts in both Thai and foreign languages. In this regard, the legal 
principles in other countries in applying general legal principles are compared with the principles 
in the adjudication of Thai courts.

These general legal principles do not belong to any one country; they are the 
principles of justice, consisted of reasoning and just, which are acceptable to all nations. When 
they are implemented, there are no rejections or objections.  They may be written or unwritten, 
for example, the justice principles according to fairness based on the nature under the natural law. 
The general legal principles are not restricted; they may be Thai legal principles or foreign legal 
principles. They should be widely used. The intention in applying the said legal principles is to 
close legal loopholes in civil cases. These enforceable general legal principles should be 
acceptable to all and should be explainable with true reasoning. They cannot be changed.
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From the study, it is found that the general legal principles in other countries are 
widely applied using the same criteria as Thailand viz.: the application of general legal principles. 
However, the problems are that the enforcement of general legal principles by Thai courts is only 
in a limited area. In other words, the general legal principles cannot be comprehensively applied 
by the law users. Even though the law renders the power to use discretion to adjudicate the cases 
over a wide range, the law users or judges are unable to use the said legal principles. Since such 
legal principles are unwritten, they are reluctant to use their discretion. This is because they are 
concerned about making errors in their decisions of the cases brought before them. Nevertheless, 
Thai courts are gradually applying these general legal principles, but when compared with the 
quantity of cases brought into the courts, they have little opportunity to apply the general legal 
principles.

For legal enforcement in Thailand, where the Civil and Commercial Code is applied, 
the general legal principles permeate through nearly all Sections and the judges can apply them 
all the time according to the appropriateness and the facts, which are auditable. However, it is 
found that the general legal principles viz.: natural justice principles are one of the Buddha’s 
Teachings (Dhammas). Therefore, the general legal principles and Dhamma in Buddhism are 
compatible and employ these same principles. Since the law users or judges may not truly 
understand the Buddhist Dhammas, they fail to apply the said Dhammas as principles to fully 
assist the adjudication of the case based on these general legal principles. It seems that the law 
users or judges have no channels to apply these general legal principles to adjudicate the cases.

Given that there are related Buddhist Dhammas viz.: the Principle of Dasavidha-
rajadhamma, the Principle of Inthapas, Suppurissadham 7 and Kusollakammabot 10. These 
Buddhist Dhammas can be used appropriately as principles or norms by the law users in order to 
apply and support the said legal principles. If the Thai lawyers understood and realized these 
principles in The Buddhist Dhammas, the application of general legal principles to these cases 
would be more precise and complete.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ท่ีมาและความสํ าคัญของปญหา

เนือ่งจากประเทศไทยเปนประเทศทีป่ระชาชนสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธและกฎหมาย
ทีใ่ชในการปกครองประเทศกอนทีจ่ะประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย กจ็ะอาศยัหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนามาบัญญัติเปนกฎหมายในการปกครองประเทศตลอดมา ดังนั้นในปจจุบัน
ถึงแมวาประเทศไทยไดใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวก็ตาม แตในการปรับใชกฎหมาย
ยงัตองน ําหลักความยตุธิรรมหรือหลักธรรมทางศาสนามาใชอยูหลายมาตรา ดงันัน้นกักฎหมายจงึควรหนัมา
ใหความสนใจหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาใหมากขึน้ เพราะหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา
เปนเรือ่งของความด ีความยตุธิรรม เปนเรือ่งของ เหตุ และ ผล และเมือ่คร้ังสมยัพทุธกาล พระพทุธเจา
กไ็ดบัญญัติกฎหมายขึ้นใชกับพระสงฆมากอน คือ พระวินัย ดงันัน้จงึพูดไดวากฎหมายกับธรรม
เกี่ยวของและสัมพันธกันมาตลอด ดังที่ทานพระอัสสชิแสดงธรรมแกทานพระสารีบุตรวา    
“ธรรมะท้ังหลายยอมเกิดจากเหตุ” กฎหมายก็เปนเรื่องของ เหตุผล คือ จิตวิญญาณของกฎหมาย1

(Reason is the spirit of law) แตหลักธรรมที่เกี่ยวของกับนักกฎหมายและนักปกครองโดยตรงนั้น 
คอื (1) หลักทศพธิราชธรรม หลักธรรมในการปกครองประเทศ มผูีเขาใจวาทศพธิราชธรรมเปนคณุธรรม
สํ าหรับราชาหรือกษัตริย แตแทที่จริงแลว ธรรมทุกขอเปนของกลางๆ ที่ใครๆ ก็สามารถนํ ามา
ประพฤติปฏิบัติได โดยที่คํ าสอนหมวดนี้ใชแสดงแกราชาหรือผูปกครอง จงึมีช่ือวา “ราชธรรม”   
ซ่ึงมีมากอนพุทธกาล เมื่อพระพุทธองคเสด็จอุบัติขึ้นก็ไดนํ ามาสั่งสอนสืบมา เพราะทรงเห็นวา   
เปนคณุธรรมที่จะกอใหเกิดประโยชนสุขแกผูปฏิบัติไดอยางแทจริง และเนื่องจากคุณธรรมดังกลาว
ม ี10 ประการ จงึนยิมเรยีกกนัวา ทศพธิราชธรรม2 มหีลักสงูสดุในการปกครองอยูวา “ปกครองโดยธรรม”

                                                          
1 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. (2547). กฎหมาย ศีลธรรม และความรับผิดชอบ

ของนักกฎหมาย. หนา 47.
2 พงษพร พราหมณเสนห. เลมเดิม. หนา 90.
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ดงัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมกีระแสพระบรมราชโองการทีต่รัสวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม”3   

ดังนั้นหลักทศพิธราชธรรมจึงเปนหลักการปกครองที่ไดนํ าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
ใชเปนหลักเกณฑในการปกครอง  จึงควรที่ขาราชการทุกฝาย    ทั้งฝายตุลาการ   ฝายบริหาร และ
ตลอดจนฝายนิติบัญญัติ  ควรหันมาใหความสนใจใหมากขึ้น

                                                          
3 ชู เจนพนัส. (2493). “พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิม

พระราชมณเฑียร.” ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับจดหมายเหตุ). หนา 83.
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ดงัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมกีระแสพระบรมราชโองการทีต่รัสวา “เราจะครองแผนดนิโดยธรรม”3   

ดังนั้นหลักทศพิธราชธรรมจึงเปนหลักการปกครองที่ไดนํ าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  
มาใชเปนหลักเกณฑในการปกครอง จึงควรที่ขาราชการทุกฝาย ทั้งฝายตุลาการ ฝายบริหาร และ
ตลอดจนฝายนิติบัญญัติ ควรหันมาใหความสนใจใหมากขึ้น (2) หลักอินทภาษ คือ หลักธรรม
สํ าหรับผูพิพากษา ซ่ึงเปนแกนหรือรากฐาน (fundamental) ของผูพิพากษาและอัยการ ในฐานะ       
ทีเ่ปนขาราชการและมหีนาทีโ่ดยตรงทีจ่ะตองสรางความเปนธรรมใหกบัประชาชน (3) กุศลกรรมบถ 10
ซ่ึงเปนธรรมส ําหรับพืน้ฐานความเปนคนดหีรือทางแหงกศุลกรรม ทางท ําความดี กรรมด ี อันเปนทาง
นํ าไปสูความสุขความเจริญหรือสุคติ (wholesome course of action) วาโดยขอธรรมสมบูรณ     
(แปลตดั เอาแตใจความ) เปนความสจุริต คอื ประพฤตดิ ีประพฤตชิอบ ประพฤตถูิกตองตามคลองธรรม
และสามารถใชกับบุคคลทุกหมูเหลา คือ กายสุจริต 3 เปนการประพฤติชอบดวยกาย 3 ประการ    
วจีสุจริต 4 เปนการประพฤติชอบดวยวาจา 4 ประการ มโนสุจริต 3 เปนการประพฤติชอบดวยใจ  
ซ่ึงหลักธรรมเหลานี้จะเปนพื้นฐานใหเปนคนดีสอดคลองกับพลเมืองในประเทศไทยที่สวนใหญ 
นบัถือพระพทุธศาสนา และแมประเทศไทยจะใชระบบประมวลกฎหมายหรอืกฎหมายลายลกัษณอักษร
และการใชกฎหมายตองใชตามตัวอักษรตามบทบัญญัตินั้นๆ แตตามความเปนจริงนั้น บทบัญญัติ
ของกฎหมายเปนเพียงตัวอักษรท่ีแสดงออกซึ่งความคิด ตวับทมีความสํ าคัญก็แตเพียงเปนเครื่องมือ
ในการชีข้าดหาความแนนอนในการตดัสนิคดเีทานัน้ ตวัหนงัสอืจงึมใิชกฎหมายอนัแทจริง แตความคดิ
ที่ตัวหนังสือแสดงออกตางหาก ที่คือ กฎหมายที่แทจริง4 ความจริงประการสํ าคัญ กฎหมายกับ  
ความยุติธรรมจะตองเปนส่ิงเดียวกันแยกออกจากกันไมได เพราะความยุติธรรมอยูเหนือกฎหมาย
และมากอนกฎหมาย ดังนั้น ความยุติธรรมจึงเปนวิญญาณของกฎหมาย (justice is the spirit of law) 
และการศกึษากฎหมายควรศึกษาใหซึมซาบเขาไปในดวงจิตและวิญญาณของกฎหมาย (The spirit 
of the law) ดงันัน้การศกึษากฎหมายควรศึกษาใหเขาใจเปาหมายของนิติศาสตร คือ ความยุติธรรม
การอบรมบมเพาะนกักฎหมายใหเขาใจวากฎหมายนัน้ตองสรางความยตุธิรรม ไมใชท ําลายความยตุธิรรม
ยุติธรรมจึงเปนท้ังเปาหมายและเนื้อหาสาระของนิติศาสตร ไมใชตัวบทกฎหมายแหงกฎหมาย      
ท่ีเปนลายลกัษณอักษรแตเพยีงฝายเดยีว ทัง้การท ําความเขาใจกฎหมายตองใหความส ําคญัในความหมาย
ของกฎหมาย ที่เรียกวา “นติศิาสตรแนวพุทธ”5

                                                          
3 ชู เจนพนัส. (2493). “พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธี

เฉลิมพระราชมณเฑียร.” ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับจดหมายเหตุ). หนา 83.
4 สมยศ เช้ือไทย ก (2549). ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. หนา 9.
5 พระธรรมปฎก. (2540). รวมคํ าบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย. หนา 11-98.
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หลกักฎหมายทัว่ไป (The General Principle of Laws) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ซ่ึงเปนหัวใจหรือเปนรากฐาน (fundamental) ของการปรับใชกฎหมายไดทุกกรณี และศาลสามารถ
ใชดลุพนิจิในการวนิจิฉยัคดไีดอยางกวางขวาง โดยการคนหาหลกักฎหมายทัว่ไปในเรือ่งนัน้อยูหรือไม
อยางไร อันเปนปญหาขอกฎหมายเชนกนั ไมใชปญหาขอเทจ็จรงิเปนหนาทีข่องศาลทีจ่ะตองวนิจิฉยัเอง
ดวยความรูของศาล6 ความรูของศาลสวนนี้เองที่ผูใชกฎหมายนอกจากจะมีความรูกฎหมายแลว  
ควรมีความรูทางธรรมประกอบดวย

ปญหาในการปรับใชกฎหมาย ก็คือ การทีผู่ใชกฎหมายมิไดปรับใชกฎหมายใหเปนไป
ตามความมุงหมายของกฎหมาย หรือไมสนทิใจทีจ่ะวนิจิฉยันอกเหนอืไปจากตวัอักษร หรือไมมชีองทาง
ที่จะนํ าความเปนธรรมที่เรียกวาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไป   
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น ทั้งที่หลักกฎหมายทั่วไปและหลักธรรมเปนหลักเดียวกัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะไมมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว และจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นบางครั้งเกิดปญหา  
โดยไมค ํานงึถึงความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิ (natural justice) ปรัชญาทฤษฎกีฎหมายและธรรมศาสตร
โดยนกักฎหมายควรรูวากฎหมายมคีวามสมัพนัธอยูกบัศลีธรรม อยางนอยมาตรฐานขัน้ตํ ่าในเรือ่งศลีธรรม
ของคนไทยเปนสิง่ทีด่งีาม หากแตการลอกเลยีนกฎหมายฝรัง่ ไมวาจากระบบกฎหมายจารตีประเพณี
(Common Law) หรือ กฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) โดยไมไดประยกุต หรือคํ านงึถึงวญิญาณ
ประชาชาติของสังคมไทย ไมไดคํ านึงถึงวิถีชีวิต หรืออยางนอยมาตรฐานเบื้องตน (ขัน้ตํ่ า) ในเรื่อง
ศลีธรรมของคนไทย ทํ าใหกฎหมายของบานเมืองของไทยไดรับการวิพากษวิจารณ และเปนปญหา
ในการบังคับใชตลอดมา7 ทั้งที่กอนจะไดบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประเทศไทย  
ไดใชคมัภรีพระธรรมศาสตรในการปกครองบานเมอืง ดวยเหตผุลวากฎหมายกบัธรรมเปนเรือ่งเดยีวกนั
ทีแ่ยกจากกนัมไิด กฎหมายจงึจะเปนสิง่ทีส่มบรูณสูงสดุ หรือกลาวอกีนยัหนึง่วาเปน กฎหมายธรรมชาติ
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววา แมประเทศไทยจะไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยเปนกฎหมาย
ของประเทศแลวก็ตาม แตยังไดบัญญัติหรือกลาวถึงหลักธรรมดังกลาวแทรกอยูโดยทั่วไป เชน 
เรือ่งหลักสุจริต หลักกฎหมายยตุธิรรม หลักความยนิยอม หลักความศกัดิสิ์ทธิแ์หงสญัญา หลักกฎหมาย
ทีว่าดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหลักกฎหมายที่วา ไมมีกฎหมาย 
ไมมีโทษ (อาญา) เปนตน

                                                          
6 จรัญ ภักดีธนากุล ก (2549). กฎหมายลักษณะพยาน. หนา 51.
7 วิชช จีระแพทย. (2549, 2 ตุลาคม). “การออกกฎหมายในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรม.” ขาวสด.

หนา 23.
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การบัญญัติกฎหมายก็ตามหรือการนํ ากฎหมายมาปรับใชกับประชาชนตองใหเกิด  
ความเปนธรรมโดยคํ านึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครองของประเทศเปนสํ าคัญ        
หากนกักฎหมายมคีวามรูและความเขาใจหลักเกณฑแกนแทของกฎหมายทีม่รีากฐานมาจากศลีธรรมแลว
จะสามารถน ําหลักเกณฑหรือแนวคดิดงักลาวมาปรบัใชประกอบการพจิารณาเพือ่ใหเกดิความเปนธรรม  
และแนวคดิดงักลาวนีย้งัสอดคลองกบัแนวความคดิตามหลกัเศรษฐศาสตรแนวพทุธของอ.ีเอฟ. ชูเมกเกอร
(E.F.Schumacker) นกัเศรษฐศาสตรชาวเยอรมนัผูมช่ืีอเสียง และของพระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยตุโต)
พระเถระผูมช่ืีอเสยีงของประเทศไทย ทีไ่ดรับการยกยองทัง้ในประเทศและตางประเทศ8 มคีวามรอบรู
และแตกฉานในเรือ่งธรรม และยงัไดยนืยนัวากฎหมายตองมาจากธรรม ดงันัน้เมือ่ทัง้ปราชญและผูรูทัง้หลาย
ยงัใหความส ําคญักบัหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนา จงึควรจะน ําหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนา
ดงัทีก่ลาวมาใชสนบัสนนุหลักกฎหมายทัว่ไป เพือ่แกปญหา เพือ่ใหเกดิความยตุธิรรมและความเปนธรรม
มากยิ่งขึ้น

1.2  วตัถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศกึษาใหทราบถงึหลักเกณฑ แนวความคดิ เจตนารมณ และทฤษฎขีองการใช
หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.2.2 เพือ่ศกึษาหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาวา มหีลักธรรมใดบางทีส่ามารถน ํามา
ใชสนบัสนนุหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหการนํ าหลักพระพุทธศาสนามาใชกับหลักกฎหมายทั่วไปวา
สามารถนํ ามาใชสนับสนุนไดหรือไมอยางไร และเมื่อนํ ามาใชแลวจะกอใหเกิดความยุติธรรม      
ในการวินิจฉัยคดีอยางไร

1.2.4 เพือ่ใหผูศกึษากฎหมายไดเหน็ความส ําคญัดานคณุธรรม และหนัมาสนใจเรือ่งจรยิธรรม  
คุณธรรม และปรัชญาใหมากขึ้น และใหนักกฎหมายรับรูความหมายของนิติศาสตรแนวพุทธ       
ซ่ึงจะสามารถน ําหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาใชสนบัสนนุหลักกฎหมายทัว่ไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยได เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น

                                                          
8 สมพร เทพสิทธิ. (2548). เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ าริ. หนา 33-38.
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1.3  สมมติฐานของการวิจัย
     

กอนทีจ่ะไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยนัน้ ประเทศไทยไดใชกฎหมาย
โดยไดรับอทิธพิลมาจาก คมัภรีพระธรรมศาสตร ซ่ึงจะใชหลักธรรมทางศาสนาพรามณและพระพทุธศาสนา
มาเปนกฎหมายในการปกครองประเทศ เมื่อไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     
เปนกฎหมายของประเทศ ซ่ึงเนือ้หาสวนใหญไดเอาแบบอยางมาจากประเทศตะวนัตก แตยงัมบีทบญัญตัิ
หลายมาตราทีไ่ดน ําหลักความยตุธิรรมมาบญัญตัไิว เชน เร่ืองหลักสจุรติ หลักเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หลักความยินยอม หลักกฎหมายยุติธรรม เปนตน แมบทบัญญัติ
ดังกลาวจะไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาอะไรคือความยุติธรรมก็ตาม แตในการปรับใชกฎหมายผูใช
กฎหมายหรือศาลไดนํ าความยุติธรรมดังกลาวมาใชในรูปแบบของหลักกฎหมายทั่วไป ซ่ึงใชได  
ทุกสถานที่ ทุกเวลา ไมเปนการลาสมัย โดยมุงใหเกิดความยุติธรรมและความเปนธรรมตอสังคม 
ดงันัน้ หากนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนในการวินิจฉัยคดีของศาลในฐานะ
ผูใชกฎหมายจะทํ าใหเกิดความเปนธรรมขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การนํ าหลักธรรมดังกลาว     
มาใชนัน้เปนการชวยสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้นไดทางหนึ่ง

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

เปนการศกึษาเกีย่วกบัปรบัใชหลักกฎหมายทัว่ไปในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยของไทย
และนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ ทศพธิราชธรรม หลักอินทภาษ และ กุศลกรรมบถ 10
มาใชสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหผูใชกฎหมายมีความเขาใจกฎหมายและหลักธรรม
อันจะกอใหเกิดความเปนธรรมและความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

1.5  วิธีดํ าเนินการวิจัย

วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาและคนควาวิจัยเชิงเอกสารโดยการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารตางๆ หนังสือคํ าอธิบายกฎหมาย งานเขียน และบทความของผูทรงคุณวุฒิ       
ทางดานกฎหมายตางๆ คํ าพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ เชน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เปนตน
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ศกึษาวเิคราะหอยางเปนระบบ เปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศทั้งระบบกฎหมาย  
ลายลักษณอักษร (Civil law) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) เชน ประมวล
กฎหมายแพงของประเทศสวิสเซอรแลนด ประมวลกฎหมายแพงของประเทศสเปน ประมวล
กฎหมายแพงของประเทศโปรตุเกส บทบัญญัติวาดวยการแปลและใชกฎหมายของประเทศอิตาลี
ศกึษาแนวคดิตามหลกันติปิรัชญาของส ํานกักฎหมายธรรมชาติ และศกึษาคนควาจากหนงัสอืธรรมะ
จากเอกสารคํ าอธิบายหลักธรรมทางศาสนาพุทธและเอกสารเผยแพรทางธรรมะ

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ท ําใหทราบความเปนมา เจตนารมณ แนวความคดิในการบญัญตัปิระมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยของไทย

1.6.2 ท ําใหทราบและเขาใจบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยในเรือ่งทีเ่กีย่วของ
กบัหลักกฎหมายทั่วไปไดชัดเจนยิ่งขึ้นวาสามารถนํ ามาปรับใชในกรณีใดบาง

1.6.3 ท ําใหทราบถงึแนวคดิของศาลวา กรณทีีก่ฎหมายบญัญตัไิวไมชัดเจน ไมแนนอน
ศาลจะมชีองทางนํ าหลักกฎหมายทั่งไปมาปรับใชอยางไรและใชหลักกฎหมายอะไรมาปรับใช

1.6.4 ทํ าใหทราบถึงความสัมพันธในแนวความคิดหรือเจตนารมณของหลักกฎหมาย
ทั่วไปกับแนวความคิดหรือเจตนารมณของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะนํ ามาใชสนับสนุน    
หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

1.6.5 ทํ าใหทราบถึงความสัมพันธในแนวความคิดหรือเจตนารมณของหลักกฎหมาย
ทั่วไปกับแนวความคิดหรือเจตนารมณของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนํ ามาปรับใชกันได
อยางกลมกลนื ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิประโยชนและความยตุธิรรมมากขึน้ตลอดจนใหเกดิมาตรฐานทางศลีธรรม
อันเปนบรรทัดฐานกฎหมายที่สังคมยอมรับตอไปอยางไร

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ

“หลักกฎหมายทัว่ไป” หมายความวา “หลักแหงความยตุธิรรมอันเปนทีย่อมรับและน ํามา
ใชบงัคบัได” กลาวคอื หลักกฎหมายทัว่ไปทีไ่ดรับการยอมรบัและน ําไปใชบงัคบันัน้ จะตองมคีวามยตุธิรรม
สามารถอธบิายได และมเีหตผุลทีแ่ทจริง ไมอาจเปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ได หรือกลาวอกีนยัหนึง่วา
หลักกฎหมายทั่วไปไมใชกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง แตเปนหลักแหงความยุติธรรม     
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ซ่ึงประกอบดวยเหตผุล มคีวามยตุธิรรม เปนทีย่อมรับและน ําไปใชปฏิบตัโิดยไมอาจปฏเิสธหรอืโตแยง
ซ่ึงอาจจะเปนกฎหมายลายลักษณอักษรหรือไมเปนลายลักษณอักษรก็ได9

“หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา” หมายความวา หลักความเปนไปของโลก        
พระพทุธศาสนาเนนความจริงที่เกิดขึ้นกับโลก การเกิดดับ ไมมุงเนนความสบาย พระพุทธศาสนา
สอนใหมุงเนนในสวนที่โลกกํ าลังดํ าเนินอยูเกี่ยวของกับระบบทั้งมวล เราอยูในจักรวาล ก็ยอม
ด ําเนินตามระบบของจักรวาล  เราอยูในโลกก็ยอมดํ าเนินตามระบบของโลก ทุกอยางลวนเกี่ยวของ
กับธรรมชาติ ธรรมชาติ ก็คือ ระบบทกุอยางพัวพันกับระบบ พระพุทธเจาสอนใหรูจักระบบ และ 
อยูบนระบบไดอยางเปนสุข รูทันระบบดํ าเนินอยูในระบบไดอยางเปนสุข ไมระแวงกับระบบ      
แตสามารถอยูในขณะทีร่ะบบก ําลังกล่ันแกลงเราได อยูกบัธรรมชาตไิดอยางเปนสขุ รูทางพนจากทกุข
หรือ พนจากระบบไดในทางที่ถูกตองเหมาะสม นี่คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่แทจริง         
ที่ถูกตอง10

                                                          
9  ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ก (2548). กฎหมายแพงหลักท่ัวไป. หนา 39.
10 วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. จาก http://www.th.wikipedia.org
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บทที่ 2
บอเกิดของกฎหมายกับนิติศาสตรแนวพุทธ

เนื่องจากความคิดในเรื่องการนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใชสนับสนุน
หลักกฎหมายทั่วไปเปนความคิดที่อยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีกฎหมายมาอธิบาย โดยในหัวขอนี้   
เปนการนํ าเสนอวาดวยเรื่องบอเกิดของกฎหมาย ความหมายของกฎหมายโดยเฉพาะผูวิจัยไดเสนอ
ความหมายของกฎหมายในความหมายของ นติศิาสตรแนวพทุธ และการเปรยีบเทยีบของส ํานกัความคดิ
ทางกฎหมาย 2 สํ านัก คือ ส ํานักกฎหมายฝายบานเมือง และ ส ํานักกฎหมายธรรมชาติ ในมุมมอง
ของกฎหมายและศลีธรรม ดงันัน้ จงึจ ําเปนตองมคีวามรูพืน้ฐานทางทฤษฎมีาอธบิายวา หลักกฎหมาย
ทัว่ไปมสีถานะและบอเกดิ ภมูหิลังแนวความคดิอันมปีระวตัภิมูหิลังมาจากอทิธพิลทางพระพทุธศาสนา
อยางไร และกฎหมายทีถู่กตองนัน้ควรจะมจีดุมุงหมายสอดคลองกบัธรรมชาตขิองมนษุย และเขาถึงธรรม
ทีเ่ปนพืน้ฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนิติศาสตรที่แทจริง ดังนี้

2.1  ความเบื้องตน

มนษุยเปนสตัวสังคม (Social animal) หมายความวา มนุษยนิยมที่จะอยูเปนพวกรวมกัน
เร่ิมจากครอบครวักลายเปนเผา หรือกลุมชนจนมฐีานะเปนประเทศเปนเหตใุหสังคมมนษุยตองตดิตอ
สมาคม แลกเปลี่ยนปจจัยอันจํ าเปนในการดํ ารงชีพ สงผลใหสมาชิกในสังคมเกิดความขัดแยง และ
กระทบกระทั่งกันเองจนอาจนํ าไปสูความไมสงบเรียบรอยข้ึนได จึงเกิดความจํ าเปนตองสราง 
“ระบบควบคุมสังคม” ซ่ึงเปนระเบียบแบบแผนความประพฤติสํ าหรับการปฏิบัติตอกัน แลวคอยๆ 
พฒันาและเจริญขึ้นจนมีลักษณะตางกันไป เชน ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศาสนา  
และกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
ของสงัคมไมใหวุนวาย จนกลาวไดวา ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย (UBI SOCIETAS,IBI JUS)

กฎหมายในสงัคมบรรพกาลอยูในรปูของขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และค ําสอนทางศาสนา
และเหน็ไดตามแนวความคิดของสํ านักกฎหมายประวัติศาสตร ที่เชื่อวากฎหมายเปนสิ่งที่ถูกคนพบ
จากจิตวิญญาณของประชาชน
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ดงันัน้ การศกึษาประวตัศิาสตรกฎหมายจะท ําใหทราบถงึแนวความคดิในชวงสงัคมชมุชน
ในยคุนัน้ๆ วามคีวามเชือ่หรือวถีิชีวติทีแ่ตกตางกนัออกไป อาท ิในสมยัโรมนัมกีารน ําเอาจารตีประเพณี
มาเขียนเปนกฎหมายสิบสองโตะ ซ่ึงมีประโยชนตอการที่ผูนํ าชุมชนจะใชเปนเครื่องมือวางระเบียบ
สมาชิกในชุมชนนั้นๆ และเมื่อมีขอโตเถียงระหวางสมาชิกในชุมชน ก็สามารถนํ าจารีตประเพณี      
ที่เปนลายลักษณอักษรมาวินิจฉัยช้ีขาดได ซ่ึงในระยะเริ่มแรกจะเขียนขอความที่จารึกบนแผนหิน 
ศลิาจารกึ ใบขอย ใบลาน จนกระทั่งมีการพิมพบนกระดาษอยางปจจุบัน กฎหมายจึงมีบทบาทสํ าคัญ
ทีจ่ะก ําหนดขอบเขตความประพฤตปิฏิบตัขิองพลเมอืงหรือประชากรในชาตนิัน้ๆ ประวตัคิวามเปนมา
และวิวัฒนาการทางกฎหมายจะเริ่มขึ้นจากหลักพื้นฐานจนนํ าไปสูกฎหมายที่มีความสลับซับซอน 
ขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามสังคมที่เจริญ ดังนั้น แมกฎหมายจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลง    
ใหทันความเจริญทางเทคโนโลยีอยางไร กฎหมายก็ยอมมีหลักท่ีจะดํ ารงไวซ่ึงความยุติธรรมและ
ยอมสอดคลองกับหลักศีลธรรม โดยเฉพาะกฎหมายไทยก็มีความสอดคลองกับหลักศีลธรรม         
ในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่พลเมืองของประเทศไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา และมี   
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาประจ ําชาตแิละเปนสวนใหญเมือ่เกดิคดคีวามทีไ่มอาจจะหาตวับทกฎหมาย
ทีก่ ําหนดไวโดยเฉพาะได จงึตองวเิคราะหถึงถอยคํ าและเจตนารมณของกฎหมาย เชน กรณไีมสามารถ
จะน ําเอาเหตุผลและหลักกฎหมายบทใดมาสนับสนุนคดีได ศาลก็ตัดสินใจตามใจชอบไมได จึงตอง
น ําหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช

“หลักกฎหมายทั่วไป” ซ่ึงอยูในมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น 
หมายความถึง หลักกฎหมายสวนบัญญัติ (Droit Positif) คอื กฎหมายซึ่งมีอยูแลวแตยังมิไดตราขึ้น
เปนลายลักษณอักษรเทานั้น สวนคํ าวา “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” ในสมัยกอนเรียกวา 
“ธรรมศาสตร” ไดยมืมาจากศัพทภาษาอังกฤษที่วา “Jurisprudence” ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษที่วา  
“Principle of Jurisprudence” ซ่ึงมีผูแปลวา หลักความรูในทางธรรมะหรือในสิ่งที่เปนธรรม 
ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรธีรรมรกัษ เหน็วา วชิาความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมายนี้ใกลเคยีงมากกบัหนงัสอื
กฎหมายเลมหนึ่ง ซ่ึงเปนวิชาตํ าราเรียนขั้นตนในทางกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส คือ “Introduction 
a La Science du droit” (ใชในภาษาอังกฤษวา “Introduction to the science of law”) อันเปนวิชา       
ทีจ่ะตองศกึษากอนทีจ่ะศกึษาถงึเนือ้ความของกฎหมายตอไป1 อยางไรกด็ี ในปจจบุนันกันติศิาสตรไทย
หลายทานไดใหค ํานยิามวชิาความรูเบือ้งตนเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป พอสรปุไดวา “วชิาความรูเบือ้งตน
เกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป เปนวิชาที่มุงจะศึกษาถึงหลักเกณฑทั่วไปที่เปนรากฐานและความรูสึกนึกคิด
ในการกอใหเกิดกฎหมายขึ้นซึ่งแตกตางกันไปตามระบบกฎหมายของแตละประเทศ เพื่อเปนพื้นฐาน

                                                          
1 ธีระ ศรีธรรมรักษ และคณะ. (2539). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 2.
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ในการศึกษากฎหมายลักษณะตางๆ หรือกฎหมายเฉพาะไดงายและสะดวกขึ้น”2 ในลักษณะ 1       
บทเบ็ดเสร็จทั่วไปนั้น มีบทบัญญัติทั่วไป เชน มาตรา 5 ซ่ึงบัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี      
ในการชํ าระหนี้ก็ดี ทานวาบุคคลทุกคนตองกระทํ าโดยสุจริต” บทบัญญัตินี้เปนหลักธรรมศาสตร 
เพราะเปนหลักทั่วไปและใชบังคับแกนิติกรรมทุกชนิด และในทางปฏิบัติก็ใชหลักนี้บังคับ ไมเฉพาะ
แตเพียงในเรื่องนิติกรรมเทานั้น แตใชบังคับตลอดถึงการกระทํ าตามนิตินัยทุกชนิด

ฉะนั้น จึงพึงสังเกตไววา คํ าวา “หลักทั่วไป” ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 1 นั้น แตกตางกบัหลักทั่วไปที่มีอยูในความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (ธรรมศาสตร) 
ค ําวา “ความรูทัว่ไป” มคีวามหมายถงึการศกึษาทัว่ไปในเรือ่งตางๆ ซ่ึงมอียูในวชิาใดวชิาหนึง่ ถาวชิานัน้
คอื วชิากฎหมาย การศึกษานั้นก็ตรงกับวิชา “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” (ธรรมศาสตร)

สํ าหรับกฎหมายสวนบัญญัตินั้น ยอมปรากฏเปนตัวบทกฎหมายหรือจารีตประเพณี     
ซ่ึงส ําคญัมากบางนอยบาง บางทรีวบรวมไวแหงเดยีว เรียกวา “Corpus” แตโดยมากแยกไปอยูในประมวล
กฎหมายหรือในพระราชบัญญัติ หรือในกฎขอบังคับตางๆ ผูที่เรียนรูแตเฉพาะตัวบทบัญญัติเหลานี้
จะนบัวาเปนผูรูกฎหมายอยางบริบูรณไมได เพราะจะไมหยั่งรูไดวาบทบัญญัติเหลานี้มีความประสงค
อยางไร เหตุใดบทบัญญัติเหลานี้จึงใชบังคับแกบุคคลทุกคน หรือเหตุใดจึงปองกันผลประโยชน  
ของบุคคล และยอมไมทราบวาขนาดแหงการบังคับและปองกันมีอยูเพียงใด ซ่ึงเทากับไมรูถึงวิถี  
และความประสงคอันแทจริงของตัวบทกฎหมาย เมื่อเปนเชนนี้การใชกฎหมายยอมพลอยเสื่อม
ประโยชนอันดไีปดวย

กฎหมายเขามามีบทบาทในการกํ าหนดทิศทางวางกรอบใหผูอยูใตบังคับตองปฏิบัติ  
ตามกรอบแหงกฎหมายนกักฎหมาย จงึควรมบีทบาทในการเปนผูช้ีน ําความถกูตองเปนธรรมในสงัคม
ยิง่ในฐานะทีเ่ปนผูพพิากษา หากมคีวามรูความเขาใจในหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาจะมปีระโยชน
อยางมาก ประการแรก กเ็พือ่จะมคีวามเปนตวัของตวัไมพายแพแกกเิลส ประการท่ีสอง เมือ่ผูพพิากษา
ตองเผชิญกับสังคมตองประกอบไปดวยความรูทางธรรม ซ่ึงเปนพื้นฐานของความยุติธรรมจะตอง
แตกฉานในทางธรรมะจนแสดงออกใหสังคมเห็นโดยประจักษไมทางใดก็ทางหนึ่งวาเปนผูประกอบ
อยูดวยธรรม คือ มีความรูในทางธรรมและมีการปฏิบัติธรรมซึ่งจะเปนผลดีแกกันทั้งสองฝาย คือ    
ทัง้ฝายผูพิพากษาและฝายสังคม คือ ประชาชนทั่วไปที่จะเขามาเกี่ยวของกับผูพิพากษา ประการที่สาม   
เพือ่มอุีดมคติวางจิตใจใหถูกวิธีในการทํ างาน3 โดยศาสตราจารย จรัญ ภักดีธนากุล แนะขาราชการ
กระทรวงยุติธรรมควรยึดหลักธรรมคํ าสอนทางพระพุทธศาสนานํ ามาปรับใชในการปฏิบัติงาน    

                                                          
2 วิณัฎฐา แสงสุข และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. (2549). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 1-2.
3 พุทธทาสภิกขุ. (2549). คูมือพุทธธรรม (ฉบับสมบูรณ). หนา 3-5.
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เพื่อลดความเบี่ยงเบนพฤติกรรมการปฏิบัติตนใหอยูในกรอบจริยธรรมและเพื่อสรางใหการทํ างาน   
มปีระสิทธภิาพ กระทรวงยตุธิรรมไดการประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจรยิธรรมของขาราชการ
และเจาหนาทีสํ่ านกังานรฐัมนตรี และส ํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม เพือ่เปนการสรางจติสํ านกึทีด่ี
ยึดมั่น และยนืหยัดที่ถูกตอง ชอบธรรมในการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เพราะจิตใจคนเรา  
มปีจจัยที่เขามามีผลกระทบใหพฤติกรรมของคนเราเบี่ยงเบนไป อาทิ ความอยากได ความโลภ โมหะ 
โทสะ อวชิชา ความไมรูถูกผิด เปนตน หากมีความอยากไดใครดี มีความโลภ อยากที่จะเหนือมนุษย
ที่รุนแรง  กจ็ะท ําใหเกิดโทสะเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนเมื่อไมไดอยางที่ใจอยาก เพราะฉะนั้นเราควร
รักษากรอบของพฤติกรรมไว ควรยึดหลัก 3 หลักการ คือ หลักการครองตน ตองรักษาตนใหอยูรอด
ปลอดภัยจากสิ่งชั่วราย ยึดมั่นในศีลธรรม ละเวนความชั่ว ดํ ารงชีวิตภายใตพื้นฐานของความพอดี   
ไมยึดมั่นในลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข เพราะยอมมีความเสื่อมเปนของคูกัน หลักการครองคน
ใหยึดมั่นในสงัคหวัตถุ 4 ตอปวงประชาและเพื่อนรวมงาน หลักการครองงาน ยดึมัน่ในหลักอริยสัจ 4    
หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักอิทธิบาท 4 “เพราะเราเห็นกงจักรเปนดอกบัว เราจึงอยากไดกงจักรนั้น    
มาสวมหวั และเพราะเหน็วามนัสวยงาม กงจกัร คอื อํ านาจ หลงในยศถาบรรดาศกัดิ์ เปนการเขาใจผดิ
มองไมเห็นโทษภัยของกงจักร อยากไดใครดี น ําไปสูพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน เพราะฉะนั้นเราตองรูจัก
ครองตนใหอยูในกรอบของศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมที่ดีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”4

2.2  บอเกิดของกฎหมาย

ความหมายของค ําวา “บอเกดิของกฎหมาย” ปรีด ีเกษมทรพัย อธิบายค ําวา บอเกดิของกฎหมาย
ในภาษาไทยตรงกับถอยคํ าในภาษาอังกฤษวา “Source of Law” ภาษาเยอรมันวา “Rechtsquelle,” 
ภาษาฝรั่งเศสวา “Source de Droit” และภาษาลาตินวา “Fontes Iuris”5

โดยค ําวา “Source” ตามพจนานกุรมภาษาองักฤษไดแปลความตามตวัอักษรวา การเกดิขึน้
หรือจุดเริ่มตนของกระแสนํ้ าหรือแมนํ้ า6 หรือการพุงขึ้นหรือการเกิดขึ้น (Spring) นํ้ าพุ หรือแหลง 
(Fountain) ดัง่เดมิ หรือเร่ิมตน (Origin) ของกระแสนํ ้า7 หรือกค็อื แหลงทีน่ํ ้าพพุุงขึน้มาหรอืเปนบอนํ ้าพุ  
ฉะนัน้ค ําวา บอ หรือ Source จงึเปนถอยคํ าทีใ่ชเปรยีบเทยีบเพือ่ใหเกดิภาพพจน คอื เมือ่เกดิปญหาขึน้มา
ตองวินิจฉัยวาใครถูกใครผิด จะไปหากฎหมายจากที่ไหนมาตัดสินชี้ขาดคดี คํ าตอบ คือ ตองไปหา   
                                                          

4 จรัญ ภักดีธนากุล ข (2548, 21 กันยายน). จาก http://www.moj.go.th/mojnews/NewsAll.php.
5 ปรีดี เกษมทรัพย ก (2526). กฎหมายแพง: หลักท่ัวไป. หนา 16.
6 O.C. Watson, ed. (1968). Longmans English Larousse. p. 1107.
7 J.B. Foreman. (1968). Collins Double Book Dictionary and Encyclopedia. p. 466.
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ทีบ่อของมนัเหมอืนเชนการไปหานํ ้า ถาไมรูจกับอกห็านํ ้าไมพบฉนัใด ในเรือ่งของกฎหมายกเ็ชนเดยีวกนั
ฉันนั้น เพราะหากหาบอเกิดของกฎหมายไมไดแลว ก็ไมรูวาจะไปหากฎหมายจากที่ไหนมาชี้ขาด  
ตัดสินคดีได

2.2.1 การแบงประเภทบอเกิดของกฎหมาย
มนีกักฎหมายในตางประเทศบางทานไดพยายามอธิบายถึงการแบงประเภท “บอ” 

อันอาจสามารถคนหากฎหมายไดไว อาทิเชน Sir John Salmond ไดแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
(1) บอเกดิในทางรูปแบบ (formal Sources) เปนอํ านาจที่ไดรับการยอมรับนับถือในกระบวนการ
ทางกฎหมาย คือ เปนเจตจํ านง และอ ํานาจรัฐที่ไดถูกแสดงในศาลยุติธรรมที่มีอํ านาจบังคับ และ
สมบูรณเปนกฎหมาย และ (2) บอเกดิในทางเนื้อหา (Materiel Sources) เปนบอเกิดที่ไมสมบูรณ  
เปนกฎหมาย โดยสามารถแบงออกไดเปน (2.1) บอเกดิในทางนิติศาสตรโดยแท (Legal Sources)  
เปนบอเกิดที่ถูกรับรูวาเปนกฎหมาย มีอํ านาจที่ไดรับการเคารพนับถือแตยังไมสมบูรณเปนกฎหมาย 
และเปนทางเดียวที่สามารถนํ ากฎเกณฑใหมๆ ที่ถูกคนพบเขามาสูกฎหมายได (2.2) บอเกิดในทาง
ประวัติศาสตร (Historical Sources) เปนบอเกิดในทางขอเท็จจริงที่มิไดถูกรับรูวาเปนกฎหมาย       
ไมมอํี านาจทีไ่ดรับการเคารพนบัถือ ไมสมบรูณเปนกฎหมาย และกอผลในทางความคดิและอยางโดยออม8   
ตอมา Herbert Felix Jolowicz ไดน ํามาอธิบายใหมโดยแบงออกเปน (1) บอเกิดในทางรูปแบบ คือ
เปนบอเกดิในความหมายของบอเกดิทีส่รางกฎเกณฑทางกฎหมายโดยเปนการรวมบอเกดิในทางรปูแบบ
กบับอเกิดในทางนิติศาสตรโดยแทของ Salmond เขาดวยกัน และ (2) บอเกิดในทางเนื้อหา คือ     
เปนประวตัศิาสตรกฎหมายของแตละระบบ หรือเทยีบไดกบับอเกดิในทางประวตัศิาสตรของ Salmond9

ตอมาหนังสือ Jurisprudence ของ Salmond ไดถูกแกไขใหมโดยไดตัดการแบงบอเกิดของกฎหมาย
ในทางรูปแบบกับในทางเนื้อหาออก แลวแกเปน บอเกิดในทางนิติศาสตรโดยแท กับ บอเกิดในทาง
ประวัติศาสตร แทน โดยยังคงคํ าอธิบายในสองเรื่องดังกลาวไวเหมือนเดิม นอกจากการแบง 2 แบบ
ขางตนแลว10 ไดแบงบอเกิดของกฎหมายออกเปน (1) บอเกิดในแนวดิ่ง (Downwards) คือ กฎหมาย

                                                          
8  Sir John Salmond. (1924). Jurisprudence. pp. 164-167, 170.
9  H.F. Jolowicz. (1963). Lectures on Jurisprudence. pp. 193-194.
10 Sir John Salmond. (1947). Jurisprudence.  pp. 151-156. หนังสือ  Jurisprudence ของ Salmond ต้ังแต

การพิมพครัง้ที ่1-7 (ค.ศ. 1902, 1907, 1910, 1913, 1916, 1920, 1924) เปนงานเขยีนของเขาเอง สวนการพมิพครัง้หลงั
จากนั้นไดถูกแกดังนี้ การพิมพครั้งที่ 8 (ค.ศ. 1930) ถูกแกไขโดย C.A.W. Manning การพิมพครั้งที่ 9 (ค.ศ. 1937)
ถูกแกไขโดย J.L. Parker และในการพิมพครั้งที่ 10 (ค.ศ. 1947) โดยเฉพาะในเรื่องที่ผูเขียนกลาวถึงอยูนี้ไดถูกแกไข
โดย Glanville L. Williams
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เกดิมาจากเจตจ ํานงของผูมอํี านาจอธปิไตยทีอ่ยูในฐานะทีสู่งกวาทางสงัคมสัง่ลงมา ซ่ึงตองการผูสราง
กฎหมาย กับ (2) บอเกิดในแนวตั้ง (Upwards) คือ กฎหมายเกิดขึ้นมาโดยตัวของมันเองเปนอิสระ
จากเจตจํ านง ซ่ึงเปนการสรางกฎหมายโดยตัวของมันเอง11 และ Edgar Bodenheimer ไดแบงบอเกิด
ของกฎหมายออกเปน (1) บอเกิดที่มีรูปแบบ (Formal Sources) คือ บอเกิดซึ่งหาไดในความหมาย  
หรือ ขอความในทางทีเ่ปนรปูแบบทีป่รากฏเปนรปูรางในเอกสารทางกฎหมายทีม่อํี านาจ เชน รัฐธรรมนญู
พระราชบัญญัติ พระราชกํ าหนด คํ าส่ังทางปกครอง พระราชกฤษฎีกา การกระทํ าทางกฎหมาย    
ขององคกรอิสระหรือกึ่งอิสระ สนธิสัญญา และความตกลงที่แนนอน และคํ าพิพากษาบรรทัดฐาน 
และ (2) บอเกิดที่ไมมีรูปแบบ (Non-Formal Sources) คือ บอเกิดในทางเนื้อหาที่มีผลตอการพิจารณา
ในทางกฎหมาย ซ่ึงมิไดถูกยอมรับวามีอํ านาจ หรือ อยางนอยในความหมายที่เปนรูปแบบ และ     
เปนรูปรางในเอกสารทางกฎหมายที่ถูกทํ าใหเปนทางการ เชน มาตรฐานของความยุติธรรม หลักการ
แหงเหตุผล และการพิจารณาถึงเหตุผลของเรื่องความเสมอภาคของปจเจกบุคคล นโยบายสาธารณะ   
ความมั่นใจในทางศีลธรรม ทิศทางของสังคม และจารีตประเพณี12

แตปรีดี เกษมทรัพย ไดแบงบอเกิดของกฎหมายออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ตาม
ประเภทของศาสตรอยางเปนระบบดังนี้

2.2.1.1 บอเกิดในทางนิติศาสตรโดยแท (legal Source) กลาวคอื เปนบอทีแ่สดงถงึ
รูปลักษณะของกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน หรือ อาจเรียกวาเปน “กฎหมายของบานเมือง” 
(Positive Law) เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไทย มาตรา 4 ประมวลกฎหมายแพง
ประเทศออสเตรยี มาตรา 7 ประมวลกฎหมายแพงมลรฐัหลุยสเซียนา มาตรา 21 ประมวลกฎหมายแพง
ประเทศอติาลีในสวนของบทบัญญัติทั่วไป มาตรา 21 ประมวลกฎหมายแพงประเทศสเปน มาตรา 6 
และประมวลกฎหมายแพงประเทศสวิสเซอรแลนด มาตรา 1 เปนตน

โดยจะมีรูปลักษณะความเปนอยูได  2  ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้
1) กฎหมายที่บัญญัติขึ้น (Enacted Law) คือ กฎหมายที่เกิดจาก

กระบวนการทางนิติบัญญัติ ซ่ึงผูบัญญัติตองมีอํ านาจที่ชอบธรรมในการบัญญัติดวย โดยสามารถ 
แยกตามอํ านาจผูบัญญัติกฎหมายไดดังนี้ (1) กฎหมายที่มาจากนิติบัญญัติ เชน พระราชบัญญัติ       
(2) กฎหมายที่มาจากบริหารบัญญัติ เชน พระราชกํ าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และ
ประกาศกระทรวง และ (3) กฎหมายที่มาจากองคกรบัญญัติ เชน ขอก ําหนดวาดวยวิธีพิจารณาคดี   

                                                          
11 Sir Carleton Kemp Allen. (1964). Law in the making.  p. 1.
12 Edgar Bodenheimer. (1974). Jurisprudence the Philosophy and Method of the Law.  p. 325.
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รัฐธรรมนญูของศาลรฐัธรรมนญู และเทศบญัญตัขิองเทศบาล เปนตน โดยทัง้หมดนีป้รากฏรปูลักษณ
เปนกฎหมายลายลักษณอักษร

2) กฎหมายที่มิไดบัญญัติขึ้น (Non-Enacted Law) คือ กฎหมายที่มิได
เกดิจากกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือ มลัีกษณะเปนกฎหมายที่มิไดเปนลายลักษณอักษร โดยอาจ
มีรูปลักษณะเปนจารีตประเพณี คือ กฎหมายที่เกิดขึ้นจากการยอมรับวาส่ิงที่ไดปฏิบัติกันมานาน  
เปนสิ่งที่ถูกตอง หรืออาจมีรูปลักษณเปนหลักกฎหมายทั่วไป คือ กฎหมายที่เกิดมาจากความถูกตอง
เปนธรรม ตามเหตุผลของเรื่อง (Natur der Sache) ทีต่องเปนเชนนั้น

โดยบอเกิดของกฎหมายในประเภทนี้เปนบอเกิดของกฎหมายที่สํ าคัญ 
ยิ่งที่สุด เพราะวาตองนํ ามาใชวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดี

2.2.1.2 บอเกิดในทางนติศิาสตรทางขอเท็จจรงิ หรือ บอเกิดในทางประวตัศิาสตร
(Historical Source) กลาวคือ เปนบอที่แสดงถึงความเปนมาของกฎหมาย โดยปรากฏรูปลักษณะ  
เปนการอธบิายถึงววิฒันาการของกฎหมายในการเกดิขึน้ และในความเปลีย่นแปลงของกฎหมายในอดตี
โดยทั่วไป ซ่ึงบอเกิดประเภทนี้มีความสํ าคัญแคเพียงเปนสิ่งที่ชวยทํ าใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน     
ในบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแท และมิอาจนํ ามาใชวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทได เชน 
การทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประเทศไทย มาตรา 4 ไดอางวามาจากประมวลกฎหมายแพง
ประเทศสวิสเซอรแลนด มาตรา 11 กไ็มมีผลทํ าใหสามารถนํ ามาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายแพง
ประเทศสวิสเซอรแลนดดังกลาวมาใชในกฎหมายประเทศไทยได เปนตน นอกจากนี้การที่อางวา
มาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยประเทศไทยมาจากมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายแพง
ประเทศสวิสเซอรแลนด ก็มิไดชวยกอใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นตอหลักกฎหมายทั่วไป ทั้งนี้
เพราะในมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายแพงประเทศสวิสเซอรแลนดมไิดบัญญัติถึงหลักกฎหมาย
ทั่วไปไว ฉะนั้นหลักกฎหมายทั่วไปจึงเปนกฎหมายรับมาที่ไดนํ ารูปแบบของตางประเทศเขามา     
ในระบบกฎหมายไทย โดยมไิดรับมาจากมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายแพงสวสิอยางทีเ่ขาใจกนัมา13

2.2.1.3 บอเกิดในทางนติปิรัชญา (Philosophical Source) กลาวคอื เปนบอทีแ่สดงถงึ
การศึกษาตรึกตรองเกี่ยวกับกฎหมายในลักษณะทั้งมวล (As a Whole) หรือ เปนการตรึกตรอง      
ทางนามธรรมชั้นสูงในปญหาทางอภิปรัชญากฎหมาย (Metaphysics of Law) ทีว่ากฎหมายคืออะไร  
ซ่ึงเปนบอเกดิทีม่รูีปลักษณะเปนทฤษฎกีฎหมาย (Theory of Law) โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท

                                                          
13 ปรีดี เกษมทรัพย ก เลมเดิม. หนา 17-19.
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ตามสํ านักความคิดทางกฎหมายได 4 สํ านักความคิด คือ สํ านักความคิดกฎหมายธรรมชาติ สํ านัก
ความคิดประวัติศาสตร สํ านกัความคิดกฎหมายบานเมือง และสํ านักความคิดธรรมศาสตร ดังนี้

1) ส ํานักความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) มคีวามคิด
ความเชื่อหลัก 6 ประการ ดังนี้

(1) เชื่อวาโลกและจักรวาลเปนสิ่งที่มีระบบระเบียบทางศีลธรรม 
(Moral Order)

(2) เชือ่วาระบบระเบียบสากลเปนระบบแหงเหตุผล (Ratio Reason) 
ที่มนุษยสามารถเขาถึงไดดวยเหตุผล และสติปญญา และระบบระเบียบสากลก็มีอยูโดยภาวะวิสัย   
ไมขึน้กบัเจตจํ านงหรืออํ าเภอใจของมนุษย โดยเรียกระบบระเบียบสากลนี้วา “กฎหมายธรรมชาติ”

(3) เชื่อวาธรรมชาติของมนุษย (Human Nature) เปนสิ่งที่มีเหตุผล
สามารถรูผิดชอบชั่วดี หรือ ระบบระเบียบทางศีลธรรมได จงึสามารถรูกฎหมายธรรมชาติไดถาไดใช
สติปญญาคนหาชั่วดี หรือ ระบบระเบียบทางศีลธรรมได จงึสามารถรูกฎหมายธรรมชาติไดถาไดใช
สติปญญาคนหาโดยถูกตอง

(4) เชือ่วากฎหมายของบานเมอืง และกฎเกณฑทีใ่ชบงัคบัอยูในสงัคม
มนษุยมตีนตอมาจากเหตุผลของมนุษย และเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายธรรมชาติ

(5) เชือ่วาธรรมะ ความยตุธิรรม และศลีธรรม เปนสิง่ทีม่คีวามสมัพนัธ
อยางใกลชิดกบักฎหมายของบานเมอืง ซ่ึงวชิานติศิาสตรตองคนควาใหเขาใจถงึความสมัพนัธเหลานัน้

(6) เชื่อวาลักษณะของกฎหมายธรรมชาติเปนกฎเกณฑทั่วไป คือ
เปนจริงในทุกสถานที่ และเปนนิรันดร คือ เปนจริงตลอดไปทุกยุคทุกสมัย14

2) ส ํานกัความคดิประวตัศิาสตร (Historical School) มคีวามคดิความเชือ่
หลัก 3 ประการดังนี้

(1) เชือ่วากฎหมายเกดิขึน้จากจติวญิญาณของประชาชาติ (Volksgeist)
อันหมายถึง ความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยูในชนชาติใดชาติหนึ่ง ซ่ึงเกิดขึ้นแตดั้งเดิมเมื่อเริ่มตน     
ของชนชาติ  และววิฒันาการไปตามกาลเวลา โดยไดรับการปรงุแตง  และววิฒันาการจากขอเทจ็จรงิตางๆ
ในทางประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ฉะนั้นในแตละชนชาติจึงมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และทัศนะคติ
ตอความสัมพันธประเภทตางๆ ของสังคมแตกตางกันไปตามสภาพของแตละชนชาติ โดยจะแสดง
ออกมาในรูปของภาษา ศีลธรรม จารีตประเพณี วฒันธรรม  และกฎหมาย

                                                          
14 ปรีดี เกษมทรัพย ข (2539). นิติปรัชญา. หนา 308-309.
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(2) เช่ือวากฎหมายเกดิจากจติวญิญาณประชาชาตใินรปูของกฎหมาย
ชาวบาน (Volksrecht) แลวพัฒนาไปสูกฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) สวนกระบวนการ
ทางนิติบัญญัติเปนแคเพียงกระบวนการที่อนุสนธิของวิชานิติศาสตร คือ เปนแคเพียงการบันทึก    
ผลงานของนักนิติศาสตรเทานั้น

(3) เชือ่วาการศกึษากฎหมายมคิวรตดัขาดจากประวตัศิาสตรความเปนมา
คอื ใหใชความรูทางประวัติศาสตรภาษามาประกอบกับตรรก (Logic) ที่เปนวิธีคิดแบบนักกฎหมาย
เรียกวา “Historical Juristic Method”15

3) สํ านักความคิดกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism) มีความคิด
ความเชื่อที่สํ าคัญ คือ เชือ่วากฎหมายเปนคํ าส่ังของรัฐาธิปตย16 ตามมาอีก 4 ประการ ดังนี้

(1) ยกยองวารัฐเปนอํ านาจสูงสุดไมอยูภายใตกฎเกณฑใดๆ ทั้งส้ิน
(2) มองวากฎหมายเปนเรือ่งของอ ํานาจมากกวาความถกูผิด ความชอบธรรม

ความไมชอบธรรม ความยุติธรรม ความอยุติธรรม เพราะคํ าวาคํ าส่ังเปนเรื่องของผูมีอํ านาจเหนือ
บังคับผูอยูใตอํ านาจ

(3) เมือ่มองวากฎหมายเปนเรือ่งของอ ํานาจแลวผูส่ังยอมจะสัง่อยางไรกไ็ด
กฎหมายจึงมาจากเจตจํ านง (Will) ของมนษุยมากกวามาจากความถูกตองเปนธรรม และเนื้อความ
ของกฎหมายจะดีช่ัวอยางไรไมใชเร่ืองที่นักกฎหมายจะกาวลวงไปพิจารณา

(4) เชื่อวากฎหมายเปนกฎเกณฑที่แยกจากศีลธรรมหรือเปนคนละ
เรื่องกับกฎเกณฑทางศีลธรรม17

4) ส ํานกัความคดิธรรมศาสตร เกดิมาจากแนวความคดิทางทฤษฎวีาดวย
กฎหมายสามชัน้ (Three Layer Theory of Law) ของปรดี ีเกษมทรพัย โดยมสีาระส ําคญัหลัก 5 ประการ
ดังนี้

(1) มองวากฎเกณฑตางๆ ในขณะทีย่งัไมทนัปรากฏตวัเปนรูปเปนราง
หรือในขณะที่ยังไมแพรหลาย   มนษุยแตละคนอยูในระหวางการเริ่มปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเห็นแลววา
ควรปฏิบัติหรือเปนสิ่งที่ถูกตองที่ตองปฏิบัติตามทางเชนนั้น โดยเกิดมาจากความสามารถของมนุษย

                                                          
15 ปรีดี เกษมทรัพย ข แหลงเดิม. หนา 217 221 224 309-310.
16 แหลงเดิม. หนา 304. คํ าอธิบายในเรื่องนี้ของปรีดี เกษมทรัพย เปนแนวความคิดต้ังแตสมัยของ John 

Austin ถึง Hans Kelsen จากความเชื่อหรือคํ าสอนนี้กอใหเกิดผลที่สํ าคัญที่ไดรับการปรับปรุงโดย H.L.A. Hart 
เปนตนมาไมไดนํ ามารวมอยูดวย เพ่ือปองกันความสับสนทางความคิด เพราะ Hart ไดนํ าเรื่องลักษณะภายใน     
ของสภาพบังคับทางกฎหมายมาอธิบายเพิ่มเติม โปรดดู จรัญ โฆษณานันท. (2532). นิติปรัชญา. หนา 75 77-78.

17 ปรีดี เกษมทรัพย ข เลมเดิม. หนา 305.
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ทีสํ่ าคญั 2 ประการ คอื “เหตผุลในทางขอเทจ็จรงิ” (Factural Reason) หรือ ความสามารถทางสตปิญญา
ในการจํ าแนกแยกแยะขอเท็จจริง หรือ เรยีกวาเปนความสามารถในการจํ าไดหมายรูถึงความแตกตาง 
ความเหมือน หรือ ความคลายคลึงกันของสิ่งตางๆ กับ “เหตุผลในทางศีลธรรม” (Moral Reason) 
หรือ ความสามารถในทางสติปญญาที่จะรูวาอะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไมควร หรือก็คือ        
มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี และการใชเหตุผลในทางศีลธรรมก็ประกอบดวย ประการแรก เรียกวา   
“เหตุผลภายใน” คือ ความสามารถทางสติปญญาที่มีอยูในพื้นจิตใจของมนุษยที่สามารถรูผิดรูชอบ  
และประการที่สอง เรียกวา “เหตุผลภายนอก”  คือ ความสัมพันธในบรรดาขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในสงัคมภายนอก อันไดแก ความสัมพันธในเรื่องกาลเทศะ หรือ เปนความสัมพันธที่ประกอบดวย
เวลา และสถานที่ เชื่อมโยงตอเนื่องซึ่งกันและกันในสถานการณ หรือ เหตกุารณหนึ่งอันมีลักษณะ
เปนเรื่องๆ ไป โดยสถานการณ หรือ เหตกุารณเหลานั้นจะบงใหเห็นในตัวมันเองวาในสถานการณ
หรือเหตกุารณเชนนัน้อะไรถกูอะไรผดิ ความสมัพนัธของโลกภายนอกทีบ่งความถกูผิดในตวัมันเองนี้
เรียกวา “เหตุผลของเรื่อง” (Natur der Sache) และในการใชเหตุผลในทางศีลธรรมก็เปนการประสาน
ระหวางเหตผุลภายในกบัเหตผุลภายนอกเขาดวยกนั โดยการใชเหตผุลภายในไปเพงพนิจิความสมัพนัธ
ทางขอมลูตางๆ ทีม่อียูในสถานการณภายนอกแลวจะมองเหน็เหตผุลภายนอก  หรือ  เหตผุลของเรือ่งขึน้
และขอวนิจิฉยัวาฝายใดถกูฝายใดผดิจะเกดิขึน้โดยเหตผุลภายในไปเพงพนิจิความสมัพนัธทางขอมลูตางๆ
ทีม่อียูในสถานการณภายนอกแลวจะมองเหน็เหตผุลภายนอก หรือเหตผุลของเรือ่งขึน้ และขอวนิจิฉยัวา
ฝายใดถกูฝายใดผดิจะเกดิขึน้โดยอตัโนมตัจิากการเชือ่มกนัระหวาง “เหตผุลภายใน” กบั “เหตผุลภายนอก”
โดยมลัีกษณะเปนพลังขับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่ไมไดเรียนมาจากไหนและไมมีใครสอน

นอกจากนี้นักกฎหมายชาวเยอรมันนามวา Heinrich Demburg 
อธิบายถึง “เหตุผลของเรื่อง” วาในความสัมพันธตางๆ ของชีวิตมนุษยยอมจะมีมาตร หรือ ระเบียบ  
ทีม่อียูในตวัของมันเอง อาจจะพัฒนามากบางนอยบาง ระเบียบที่สิงสถิตอยูในเรื่องตางๆ นี้ เรียกวา 
“เหตผุลของเรือ่ง” นกักฎหมายทีใ่ชความคดิจะตองหนัไปหาสิง่นีอ้ยูเสมอ ในกรณทีีก่ฎหมายของบานเมอืง
ไมมกีลาวถึง หรือกฎหมายของบานเมืองไมสมบูรณหรือไมชัดเจน18

และจากความสามารถของมนษุยดงักลาว จงึท ําใหกฎเกณฑตางๆ
ทีป่รากฏออกมามลัีกษณะเปนสากล คอื เปนลักษณะรวมของเผาพนัธุมนษุย และมลัีกษณะเปนนิรันดร
คอื เปนลักษณะที่สืบตอกันลงมาของสายพันธุมนุษยอยางไมรูจักจบสิ้น

                                                          
18 Edgar Bodenheimer. Op.cit. p. 362.
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(2) จากความสามารถของมนษุยในการวนิจิฉยัถูกผิดดงักลาว เมือ่ไดรับ
การปฏบิตัติามตดิตอกนัมาอยางสมํ ่าเสมอเปนเวลาชานาน จะเกดิเปนผลึกทีแ่นบแนนอยูในความส ํานกึ
ของคนในหมูที่ปฏิบัติเชนนั้น ที่สามารถเขาใจไดโดยสามัญสํ านึกของคนในหมูที่ปฏิบัติเชนนั้น      
ทีส่ามารถเขาใจไดโดยสามัญสํ านึกตามเหตุผลธรรมดางายๆ ของสามัญชน (Simple Natural Reason) 
จนกระทัง่ตอมาตองยอมรบัวาถูกโดยไมตองมกีารวนิจิฉยัใดๆ และเมือ่ไดปฏิบตัมิานานๆ เขาในทีสุ่ด
กก็ลายมาเปน “ขนบธรรมเนยีมประเพณ”ี หรือ เปนความประพฤตทิีช่นหมูหนึง่ทีอ่ยูในสถานทีแ่หงหนึง่
ถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกัน และสบืตอมานาน ถาใครในหมูประพฤติออกนอกแบบก็เปนผิด
ประเพณี19 ตอมาก็คอยๆ พัฒนาวิธีการบังคับใหเปนไปตามสิ่งตางๆ เหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ  จนมลัีกษณะบังคับเปน “กฎหมายประเพณี”  หรือ “กฎหมายชาวบาน”  (Volksrecht) 
ในที่สุด และจากจุดนี้ที่เปนเหตุทํ าใหกฎเกณฑตางๆ ที่ปรากฏออกมามีลักษณะแตกตางกันไป        
ในแตละเผาของมนุษยตามสถานที่ตางๆ

(3) หลังจากทีม่นษุยไดรูจกัและปฏบิตัติามกฎเกณฑบางอยางขางตนแลว
ตอมามนษุยจงึคอยๆ เรียนรูถึงความหมายของกฎเกณฑเหลานัน้พรอมกบัการคอยๆ ปรุงแตงกฎเกณฑ
และวธีิบงัคบัตามกฎเกณฑนัน้ใหละเอยีด และซับซอนยิง่ขึน้จนกลายเปน “หลักกฎหมาย” หรือกฎเกณฑ
ที่ตองใชเหตุผลอันสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นจึงจะเขาใจหรือเขาถึงได ซ่ึงตองอาศัยผูรูมาชวยคิดและ
ไตรตรองจากกฎเกณฑ และเหตุผลที่สะสมอยูเพื่อแสวงหากฎเกณฑที่ใชไดอยางเหมาะเจาะยิ่งขึ้น  
ดังนี้ในตอนเริ่มตนหลักกฎหมายจึงเกิดมาจากการวินิจฉัยในปญหาขอพิพาทของผูที่ทํ าหนาที่วินิจฉัย
ปญหาในคดีขอพิพาท (Judikaturrecht) ฉะนั้น ผูที่มีหนาที่ในการวินิจฉัยปญหาในคดีขอพิพาท       
จงึตองมหีนาทีใ่นการศกึษาคนควาหากฎเกณฑสํ าหรับเรือ่งใหมๆ  ทีจ่ะตองเกดิขึน้ดวยโดยการปรงุแตง
กฎเกณฑเดิมใหละเอียดออนชัดเจนยิ่งขึ้น หรือใชเหตุผลชักนํ าตามความเชื่อเกี่ยวกับความผิดถูก    
ในเรือ่งนัน้ๆ และเหตุผลที่นักกฎหมายนํ ามาใชนี้เรียกวา “เหตุผลทางกฎหมาย” (Artificial Juristic 
Reason) ซ่ึงมิไดเปนการกํ าหนดกฎเกณฑลงไปตามอํ าเภอใจหรือตามใจชอบของตนเอง ดังนั้น     
การพัฒนาขึ้นดังกลาวจึงทํ าใหกฎหมายละเอียดออนลึกซึ้งขึ้นมาก จนเกิดเปนศิลปในการใช และ 
การตีความกฎหมาย และในทีสุ่ดไดกลายมาเปนวิชานิติศาสตรซ่ึงทํ าใหวิชานิติศาสตรเปนทั้งศาสตร
และศลิป และท ําใหนกักฎหมายไดกลายมาเปนกลุมคนทีเ่ปนตวัแทนของชนทัง้ชาต ิจงึท ําใหในชวงหลัง
หลักกฎหมายจงึมาจากค ําสอนของนกันติศิาสตร (Gelehrtenrecht) เพราะฉะนัน้หลักกฎหมายทีเ่กดิขึน้
จากการปรงุแตงของเหตผุลทางกฎหมายทัง้สองอยางนีจ้งึเรยีกวาเปน “กฎหมายของนกักฎหมาย” (Juristenrecht)
และจากจดุนีเ้องทีท่ ําใหเหตผุลในทางกฎหมายแตกตางจากเหตผุลในทางศลีธรรม และขนบธรรมเนยีม

                                                          
19 เสถียรโกเศศ. (2506). วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ของไทย. หนา 44.
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ประเพณทีีม่มีาแตเดมิ ทัง้นีเ้พราะการใชเหตผุลของนกักฎหมายไดเขาไปปรงุแตงเหตผุลในทางศลีธรรม  
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแตเดิมใหละเอียดออนมากขึ้น

(4) แมวามกีฎหมายประเพณี และหลกักฎหมายมาใหใชเปนกฎหมาย
ของบานเมืองแลวก็ตาม แตการที่สังคมมิไดหยุดนิ่งในการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ  
ในตอนนีเ้องสงัคมจะรอใหเกดิมกีารกอตวัของกฎหมายประเพณอียูมไิดแลว เพราะไมทนักบัเหตกุารณ
เฉพาะหนา และจะเปนการสายจนเกินการไปเสียกอน จึงมีความจํ าเปนตองมีการบัญญัติกฎหมาย  
ขึน้มาใหมนอกเหนอืกฎหมายประเพณทีีม่อียูเดมิ ซ่ึงท ําใหเกดิการพฒันาในกระบวนการทางนติบิญัญตัิ
ขึ้นมา โดยเปนกระบวนการกํ าหนดหรือบัญญัติกฎเกณฑตามความมุงหมายบางประการของมนุษย 
โดยอาศัย “เหตุผลเทคนิค” (Technical Reason) คือ วิธีการหรือกลวิธีที่จะดัดแปลงธรรมชาติมาใช
ประโยชนเพื่อความมุงหมายบางประการ ดงันัน้กฎหมายที่ไดเกิดขึ้นในชั้นสุดทายนี้ จึงเรียกวาเปน 
“กฎหมายเทคนิค” (Technical Law)

(5) พัฒนาการทางกฎหมายทั้งสามยุคดังกลาวจนกลายมาเปน
“กฎหมายสามชั้น” ไมอาจบงบอกไดวายุคใดเกิดขึ้นหรือส้ินสุดลง ณ เวลาใดหรือในยุคสมัยใด 
เพราะวาประวัติศาสตรเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันเปนสายเดียว เปรียบเสมือนเปนกระแสธาร     
ที่หารอยตะเข็บมิได นอกจากนี้กฎหมายของบานเมืองที่เปนลายลักษณอักษร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประมวลกฎหมายมิใชวาเปนกฎหมายเทคนิคอยางเดียว หากยังมีกฎหมายชาวบานและกฎหมาย   
ของนกักฎหมายผสมผสานรวมกันอยูอยางผสมกลมกลืนกันอีกดวย20

ขอพิจารณาบางประการที่มีตอหลักกฎหมายทั่วไป
จากพืน้ฐานความคดิทางทฤษฎวีาดวยบอเกดิของกฎหมายดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

สามารถตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไปได 3 ทาง คือ บอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตร
โดยแท บอเกดิของกฎหมายในทางประวัติศาสตร และบอเกิดของกฎหมายในทางนิติปรัชญา ดังนี้

1. ขอพจิารณาในทางบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแท ไดขอสังเกต
ดังนี้

1.1 หลักกฎหมายทั่วไปมีสถานะเปนกฎหมายอยางหนึ่งในบอเกิดของ
กฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแทที่สามารถนํ ามาปรับใชแกคดีได

1.2 หลักกฎหมายทั่วไปในฐานะที่เปนบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตร
โดยแทมไิดปรากฏรปูลักษณะเปนกฎหมายลายลกัษณอักษร แตปรากฏเปนกฎหมายทีม่ไิดบญัญตัขิึน้

                                                          
20 ปรีดี เกษมทรัพย ข เลมเดิม. หนา 272-276.
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จงึนบัไดวาเปนขอแตกตางทีสํ่ าคญัประการหนึง่ทีห่ลักกฎหมายทัว่ไปมตีอหลักกฎหมายลายลกัษณอักษร
หรือกฎหมายที่บัญญัติขึ้น

1.3 หลักกฎหมายทั่วไปไมจํ าเปนตองไดรับการปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน  
เหมอืนดัง่เชนจารตีประเพณี เพราะวาหลักกฎหมายทัว่ไปมลัีกษณะเปนการคนหากฎหมายจากสจัธรรม
หรือส่ิงที่ถูกตองโดยตัวของมันเองตามเหตุผลของเรื่องที่มาจากความสามารถของมนุษยในสวน      
ที่เปนเหตุผล แตจารีตประเพณีมีลักษณะเปนการคนหากฎหมายจากการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของมนุษยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเคยชิน ที่มาจากความสามารถของมนุษยในสวนที่เปนเหตุผล
ผสมกับอารมณความรูสึก

1.4 หลักกฎหมายทั่วไปเปนการคนหาเบื้องตน คือ ตองคนหาหลักการ    
แหงเหตุผลออกมาจากบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรหลายๆ มาตรา เพือ่เปนการคนหาเหตุผล
ของเรือ่ง หรือหลักการทางกฎหมายทีอ่ยูเบือ้งหลังกลุมมาตราเหลานัน้ ในขณะทีก่ารเทยีบบทกฎหมาย
ทีใ่กลเคียงอยางยิ่งเปนการคนหาเหตุผลของเรื่องเฉพาะในแตละมาตรา

1.5 หลักกฎหมายทัว่ไปเปนการคนทางนามธรรมชัน้สงู คอื การคนหาหลกัการ
แหงเหตผุลทีอ่ยูนอกเหนือไปจากกฎหมายลายลักษณอักษรแลว แตการเทียบกฎหมายเปนการคนหา
หลักการแหงเหตผุลทีอ่ยูในกฎหมายลายลกัษณอักษร จงึมฐีานะเปนแคเพยีงการใชกฎหมายลายลกัษณอักษร
อยางหนึ่ง

1.6 จุดเริ่มตนแหงความเชื่อของบุคคลวาเปนกฎหมาย กลาวคือ บุคคล     
ยอมตองเชือ่วากฎหมายลายลกัษณอักษรเปนกฎหมายเมือ่ไดผานกระบวนการทางนติบิญัญตัอัินถูกตอง
มาแลว และบุคคลยอมตองเชื่อวาจารีตประเพณีเปนกฎหมายเมื่อไดผานการปฏิบัติที่เคยชินสืบตอกัน
มาเปนเวลาชานาน (Immemorial Time) แตในสวนของหลักกฎหมายทั่วไปบุคคลยอมตองเชื่อวา
เปนกฎหมายทันทีเมื่อไดเห็นส่ิงที่ถูกตองโดยตัวของมันเองตามเหตุผลของเรื่องแลววาตองเปน
กฎหมาย21

                                                          
21 เปนทีน่าคดิอยูเหมอืนกนัวาหลกักฎหมายทัว่ไปตองมสีิง่ทีย่อมรบันบัถอื(Authority) อยางทีส่มยศ เช้ือไทย

วาหรือไม กลาวคือ สมยศ เช้ือไทยอธิบายวาถาไมมี Authority กฎหมายก็เกิดขึ้นไมได โดย Authority ประกอบดวย 
(1) ความมีเหตุผล (Reason) กับ (2) การปฏิบัติมาเปนเวลานาน (Tradition) แตจากลักษณะของกฎเกณฑที่เปน   
หลกักฎหมายทัว่ไปนัน้ บคุคลยอมตองเชือ่วาเปนกฎหมายทนัท ี โดยอาศยัแคความมเีหตผุลตามเหตผุลของเรือ่งเทานัน้
จงึไมจ ําเปนตองรอการปฏบิติัมาเปนเวลานานแตประการใด โปรดด ูสมยศ เช้ือไทย ข (2541). ความรูนติิปรัชญาเบือ้งตน.
หนา 202-203.
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2. ขอพจิารณาในทางบอเกิดของกฎหมายในทางประวตัศิาสตร ไดขอสังเกต คอื
คํ าวาหลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายรับมาจากบทบัญญัติมาตรา 1 แหงประมวลกฎหมายแพง
ประเทศสวิสเซอรแลนดอยางที่เขาใจกันมาหากแตไดนํ ารูปแบบของตางประเทศเขามาในระบบ
กฎหมายไทย

3. ขอพจิาณาในทางบอเกิดของกฎหมายในทางนติปิรัชญา ไดขอสังเกต 2 ประการ
ดังนี้

3.1 หลักกฎหมายทัว่ไปมแีนวความคดิพืน้ฐานทางทฤษฎมีาจากส ํานกัความคดิ
กฎหมายธรรมชาติ และสามารถทํ าความเขาใจชัดเจนขึ้นโดยสํ านักความคิดธรรมศาสตร กลาวคือ 
เปนการใชธรรมชาติของมนุษยที่สํ าคัญ 2 ประการ คือ “เหตุผลในทางขอเท็จจริง” หรือความสามารถ
ทางสตปิญญาในการจํ าแนกแยกแยะขอเท็จจริง หรือ เรยีกวาเปนความสามารถในการจํ าไดหมายรูถึง
ความแตกตาง ความเหมือน หรือ ความคลายคลึงกันของสิ่งตางๆ กับ “เหตุผลในทางศีลธรรม” หรือ
ความสามารถในทางสติปญญาที่จะรูวาอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไมควร หรือ กค็ือมีความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี และการใชเหตุผลในทางศีลธรรมก็ประกอบดวย ประการแรก เรยีกวา “เหตุผลภายใน” 
คอื ความสามารถทางสตปิญญาทีม่อียูในพืน้จติใจของมนษุยทีส่ามารถรูผิดรูชอบ และ ประการทีส่อง
เรยีกวา “เหตุผลภายนอก” คือ ความสมัพันธในบรรดาขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมภายนอก 
อันไดแก ความสัมพันธในเรื่องกาลเทศะหรือเปนความสัมพันธที่ประกอบดวยเวลาและสถานที่ 
เชื่อมโยงตอเนื่องซึ่งกันและกัน ในสถานการณหรือเหตุการณหนึ่งอันมีลักษณะเปนเรื่องๆ ไป      
โดยสถานการณ หรือ เหตกุารณเหลานั้นจะบงใหเห็นในตัวมันเองวาในสถานการณหรือเหตุการณ
เชนนั้นอะไรถูกอะไรผิด ความสัมพันธของโลกภายนอกที่บงความถูกผิดในตัวของมันเองนี้เรียกวา 
“เหตผุลของเรือ่ง” (Natue der Sache) และในการใชเหตผุลในทางศลีธรรมกเ็ปนการประสานระหวาง
เหตุผลภายในกับเหตุผลภายนอกเขาดวยกัน โดยการใชเหตุผลภายนอกไปเพงพินิจความสัมพันธ
ทางขอมลูตางๆ ทีม่อียูในสถานการณภายนอกแลวจะมองเหน็เหตผุลภายนอกหรอืเหตผุลของเรือ่งขึน้
และขอวนิจิฉยัวาฝายใดถกูฝายใดผดิจะเกดิขึน้โดยอตัโนมตัจิากการเชือ่มกนัระหวาง “เหตผุลภายใน”
กับ “เหตผุลภายนอก” โดยมีลักษณะเปนพลังขับที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่ไมไดเรียนมาจากไหน  
และไมมีใครสอน จึงทํ าใหสามารถรูกฎหมายธรรมชาติได และทํ าใหกฎเกณฑตางๆ ที่ปรากฏออกมา
มลัีกษณะเปนสากล คอื เปนลักษณะรวมของเผาพนัธุมนษุย และมลัีกษณะเปนนิรันดร คอื เปนลักษณะ
ทีสื่บตอกันมาลงมาของสายพันธุมนุษยอยางไมรูจักจบสิ้น
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3.2 หลักกฎหมายทัว่ไปเปนแนวความคิดที่ขัดแยงตอสํ านักความคิดกฎหมาย
บานเมืองอยางมาก เพราะวาสํ านักความคิดกฎหมายบานเมืองคิดวากฎหมายเปนเรื่องของคํ าส่ัง      
แตหลักกฎหมายทัว่ไปมไิดเกดิมาจากค ําส่ังแตประการใด หากแตเปนความถกูตองทีม่อียูโดยตวัของมนัเอง
อยูแลวตามเหตุผลของเรื่องซึ่งมิจํ าเปนตองมีใครมาสั่งแตอยางใด

2.2.2 นิติวิธีดานบอเกิดของกฎหมายในเรื่องหลักกฎหมายท่ัวไป ท้ังในระบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร (Civil Law)  และระบบกฎหมายจารีตประเพณี  (Common Law)

ค ําวา “นติวิธีิ” หมายถึง เร่ืองเกีย่วกบัวธีิการคดิทางกฎหมาย อันไดแก แนวความคดิ
และทศันคตขิองนกักฎหมายทีม่ตีอระบบกฎหมายของตน อาทเิชน ทศันคตทิีม่ตีอบอเกดิของกฎหมาย   
ทศันคตทิีม่ตีอโครงสรางของกฎหมาย ทศันคตทิีม่ตีอวธีิใชและตคีวามกฎหมาย ทศันคตทิีม่ตีอวธีิบญัญตัิ
กฎหมาย และทัศนคติที่มีตอวิธีศึกษากฎหมาย เปนตน โดยนิติวิธีเหลานี้จะแทรกซึมคูเคียงอยูกับ   
ตวับทกฎหมายโดยไมจํ าตองบัญญัติ   แมวาจะมีการบัญญัติถึงนิติวิธีไวก็ใชวาจะบัญญัติไดทั้งหมด   
ทั้งนี้  เพราะลักษณะของนิติวิธีเปนแนวความคิดที่ไดแทรกตัวอยูในระบบกฎหมายทั้งระบบจนเปน
แบบฉบับในทางกฎหมายอันเปรียบไดเปน “วญิญาณของกฎหมาย”สวนลักษณะของบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่เปนตัวบทหรือเนื้อหาของกฎหมายที่แสดงออกมาสามารถเปรียบไดเปน “รางกายของ
กฎหมาย22

และดวยนิติวิธีนี้เองที่นักกฎหมายไดนํ ามาใชในการแบงตระกูลกฎหมายออกเปน
ระบบใหญๆ  คอื ระบบลายลักษณอักษร (Civil Law) กบัระบบกฎหมายจารตีประเพณี (Common Law)
กลาวคอื ถาพิจารณาดานเนื้อหาของกฎหมาย เนื้อหาของบทบัญญัติแหงกฎหมายอาจตองตรงกันได 
แตมไิดท ําใหตระกลูกฎหมายนัน้เหมอืนกนั เพราะถาพจิารณาดานนติวิธีิปรากฏวาวธีิการคดิทางกฎหมาย
ของทัง้สองตระกลูตางกนั และเหตทุีท่ัง้สองตระกลูตางกนักเ็พราะแตละตระกลูมปีระวตั ิ ความเปนมา
และวิวัฒนาการที่ตางกัน

ในเบือ้งตนจะพจิารณาถงึการแบงแยกตระกลูกฎหมายกอน หลังจากนัน้จะพจิารณา
ถึงนติวิธีิในดานบอเกิดของกฎหมายในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไป ดังนี้

                                                          
22 ปรดี ีเกษมทรพัย ก เลมเดมิ. หนา 119. และกติตศิกัดิ ์ปรกต.ิ (2537, มกราคม-กมุภาพนัธ). “ความเปนมา

และหลักการใชนิติวิธีในระบบซีวิลลอวและคอมมอนลอว ตอนที่ 1 ซีวิลลอว.” ดุลพาห, ปท่ี 4, ฉบับที่ 2. หนา 2.
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2.2.2.1 การแบงตระกลูกฎหมายออกเปนระบบ ระบบลายลกัษณอักษร (Civil Law)
กับระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) กลาวคือ ในการแบงประเภทตระกูลกฎหมาย       
มนีกักฎหมายหลายทานไดพยายามคิดหากฎเกณฑเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการแบง อาทิเชน Esmein 
ไดก ําหนดพจิารณาถงึทีม่าทางประวตัศิาสตรโครงสรางโดยทัว่ไป และคณุลักษณะเฉพาะของแตละตระกลู
หรือ Arminjon, Nolde และ Wolff เสนอแนะวา ใหใชสาระของมันที่มีตอลักษณะดั่งเดิม ลักษณะ 
การแบงแยก และลักษณะสามัญโดยปราศจากการอางอิงถึงปจจัยอ่ืนๆ ภายนอกที่ไมสํ าคัญ เชน 
ภูมิศาสตรและเชื้อชาติ หรือ Zweigert และ Kotz ใหไดขอสังเกตวา (1) ใหพิจารณาดูที่ขอบเขตหรือ
สาขาทางกฎหมายที่จะพิจารณา คือ ใหพิจารณาเปนเรื่องๆ ไป เชน เปนกฎหมายเอกชน กฎหมาย
เศรษฐกจิ กฎหมายครอบครวั และกฎหมายมรดก เปนตน และ (2) ใหพจิารณาทีร่ะยะเวลาในเรือ่งนัน้
คือ เร่ืองที่พิจารณานั้นขึ้นอยูกับการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร เพราะฉะนั้น
ปจจัยที่ใชแบงตระกูลกฎหมาย คือ (ก) ความเปนมา และการพัฒนาทางประวัติศาสตร (ข) ความเดน
และลักษณะในความเปนอยูของความคิดในเนื้อหาสาระของกฎหมาย หรือ เปนรูปลักษณะที่แตกตาง
ของการคิดในทางกฎหมาย (ค) การแบงออกเปนสถาบันตางๆ โดยเฉพาะ คือ แบงตามสถาบัน     
ทางกฎหมายที่แนนอนเปนเรื่องๆ ไป (ง) ประเภทของบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแท 
ที่ไดรับรอง และมีวิธีการจัดการในความสัมพันธกับระบบศาลและกฎเกณฑของวิธีพิจารณา และ 
(จ) อุดมคติในนัยทางการเมือง หรือหลักทางเศรษฐศาสตร หรือความเชื่อทางศาสนา23

ดงันัน้ในเบือ้งการแบงประเภทของตระกลูกฎหมายทีน่ ํามาใชในวทิยานพินธนี้
เปนการแบงในขอบเขตสาขาวิชากฎหมายเอกชนในเรื่องบอเกิดของกฎหมาย โดยอาศัยความเปนมา
และการพัฒนาทางประวัติศาสตรมาเปนเครื่องชวยในการอธิบาย โดยสามารถแบงการพิจารณา   
ออกไดเปน 2 ประการ ดังนี้

1) ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) เปนตระกูลกฎหมาย  
ทีป่ระกอบขึน้จาก (1) กฎหมายโรมนัโบราณทีไ่ดถูกรวบรวมโดยจกัรพรรดจิสัตเินยีนแหงไบเซนไทน
(Byzantine) ในราวครสิตวรรษที่ 6 โดยเปนผลมาจากวิชานิติศาสตรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยที่ปรึกษา
กฎหมายของโรม ตัง้แตการเกดิขึน้ของเมอืง ราวป 753 กอนครสิตกาล จนมาถงึในป ค.ศ. 533 อันเปนป
ทีจ่ดัท ําประมวลกฎหมายและภายหลงัประมวลกฎหมายนีถู้กเรยีกวา “Corpus Iuris Civilis” (2) กฎหมายพระ
หรือเปนกฎหมายของครสิเตยีนแหงโรมนัคาธอลคิทีเ่รียกวา “Corpus Iuris Canonis” ซ่ึงในหลายๆ ทาง
สัมพนัธอยูบนกฎหมายโรมนั แตถึงกระนัน้กไ็ดสรางระบบทีชั่ดเจนของตวัเอง และ (3) กฎหมายอืน่ๆ

                                                          
23 Konrad Zweigert and Hein Kotz. (1992). Introduction to Comparative Law.  pp. 64, 66, 69, 70, 72, 

73.
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เชน กฎหมายศักดินา หรือ กฎหมายชาวบานของชนชาติเยอรมัน ซ่ึงสวนมากเพิ่งจะถูกบันทึกลงเปน
ลายลักษณอักษรเมื่อคริสตศตวรรษที่ 524

ดังนั้นระบบลายลักษณอักษร (Civil Law) จึงมีความเปนมาดังนี้   
เร่ิมจากขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณขีองชาวโรมนัทีต่อมาไดถูกรวบรวมเปนกฎหมายลายลกัษณอักษร
ในราว 450 ปกอนคริสตกาล ที่เรียกวา “12 กระดาน” (Law of Twelve Tables) และจากนั้นกรุงโรม 
กไ็ดใชกฎหมายดังกลาวเปนหลักอางอิงในการแกไขปญหาขอพิพาทมาเปนเวลาหลายพันป ซ่ึงไดถูก
ปรุงแตงใหเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ดวยอํ านาจแหงเหตุผลจากความเห็นตางๆ ของนักกฎหมาย       
ในการวินิจฉัยปญหาของคดีความตางๆ ที่ติดตอกันเปนเวลานาน จึงทํ าใหมีหลักกฎหมายเกิดขึ้น
เสรมิกฎหมาย 12 กระดานทีเ่ปนลายลักษณอักษร และท ําใหระบบกฎหมายโรมนัมลัีกษณะเปนระบบ
เหตุผลโดยแท คือ มีรากฐานมาจากเหตุผลธรรมดาที่มีอยูในจิตใจของมนุษยประกอบดวยเหตุผล  
ซับซอนท่ีปรุงแตงขึน้โดยนกักฎหมาย จนในทีสุ่ดในสมยัของพระเจาจสัตเินยีนจงึไดรวบรวมความเหน็
ของนักกฎหมายตางๆ ที่สํ าคัญ ทั้ง 5 คน อันไดแก Gaius, Papinian, Ulpian, Paul และ Modestinus 
ใหมาเปนสวนส ําคญัของประมวลกฎหมายทีเ่รียกวา “Corpus Iuris Civilis” แตภายหลังจากการรวบรวม
ไดไมนานอาณาจักรโรมันตะวันออกก็ลมสลายลงในป ค.ศ. 1453 จงึท ําใหชีวิตของกฎหมายโรมัน
ตองหยดุชะงกัลง สวนอกีฝากฝงหนึง่ทีเ่ปนอาณาจกัรโรมนัตะวนัตกภายหลงัจากป ค.ศ. 476  อันเปนป
ทีอ่าณาจกัรโรมันตะวนัตกลมสลาย ศาสนจกัรโรมนัคาธอลคิไดขึน้มามบีทบาทเปนผูน ําของสงัคมยโุรป
ในซกีตะวนัตกแทนอาณาจกัรโรมนัตะวนัออก ซ่ึงเปนผลให “Corpus Iuris Canonis” ไดเขามามบีทบาท
ในทางกฎหมายตอระบบ Civil Law ดวย จนในภายหลังจากการฟนคืนชีพของ Corpus Iuris Civilis 
ประกอบกับการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหมก็เปนเหตุทํ าให Corpus Iuris Canonis ไดหมดบทบาทลง  
นอกจากนีก้ารทีอ่าณาจกัรมนัทัง้ตะวนัตกและตะวนัออกแตกสลายลงเปนเหตใุหเกดิแควนเลก็แควนนอย
ของชนชาตติางๆ ขึ้น และมีผลใหเกิดการนํ ากฎหมายของชนเผาตนเขามาใชมากขึ้นและก็ไดกลายมา
เปนสวนหนึ่งของระบบ Civil Law แมวาจะมิไดมีความสํ าคัญอยาง เทียบเทา Corpus Iuris Canonis 
และ Corpus Iuris Civilis กต็าม25

                                                          
24 K.W. Ryan. (1986). An Introduction to the Civil Law. p. 1. and Helmut Coing. Law as an

Element of European Civilization. p. 2.
25 ปรีดี เกษมทรัพย ก เลมเดิม. หนา 120.
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2) ระบบกฎหมายจารตีประเพณ ี(Common Law) เร่ิมตนจากประวตัศิาสตร
กฎหมายของประเทศอังกฤษในป ค.ศ. 1066 เมื่อพระเจาวลิเลียมที่ 1 (William 1) แหงเผานอรแมน
(Norman) ไดรับชนะเผาแองโก (Anglo) และซอกซอน (Saxon) ที่ฮสัติง้ (Battle of Hastings)        
โดยกอนหนานัน้เผาแองโก และซอกซอนไดมกีฎหมายทีม่รูีปแบบเปนลายลักษณอักษรแลว ในป ค.ศ. 890
ในยุคของพระเจาแอลแฟร็ดมหาราช ( Alfred the Great : ค.ศ. 871-900) และในป ค.ศ. 1029 ในยุค
ของพระเจา Canute (ค.ศ. 1016-1035) ซ่ึงพระเจาวิลเลียมที่ 1  กม็ไิดทรงยกเลิกประเพณีทางกฎหมาย
เหลานัน้มไิดทรงเปลีย่นแปลงอยางฉบัพลันใดๆ ทัง้สิน้ หากแตพระองคไดทรงจดัรูปแบบการปกครอง
เสยีใหมใหเปนแบบศักดินา (Feudal System) โดยมีพระองคเปนศูนยกลาง และจัดใหมีการเสียภาษี
แบบใหมที่สอดคลองกับระบบศักดินา โดยอยูภายใตการดูแลของ “Curia Regis” หรือ สภาที่ปรึกษา
ของกษตัริย ซ่ึงภายหลังตอมาในสมยัพระเจาเฮนรีท่ี ่1 (Henry 1: ค.ศ. 1110-1135) ไดโอนความรบัผิดชอบนี้
ใหกับ “Exchequer” หรือ “Scaccarium Regis” โดยมบีทบาทเปนศาลอยูในตัวดวย สวน Curia Regis 
ไดประจ ําอยูที่ Westminster โดยทํ าหนาที่เปนศูนยกลางของศาล เรียกวาเปนศาล “Common Pleas” 
จงึทํ าใหเกิดศาล “King’s Bench”  ขึน้ในยุคของพระเจาเอ็ดเวิดที่ 1 (Edward1 :  ค.ศ. 1242-1307)  
เพื่อเปนศาลเคลื่อนที่และไดรับความนิยมมาก เพราะมีวิธีพิจารณาที่ทันสมัยกวาของศาล “Feudal”
หรือ ศาลทองถ่ิน ที่เรียกวารูปแบบการฟองคดี และตอมาเรียกวา “Writ” หรือหมายเรียกของศาล    
ซ่ึงมผีลท ําใหเกิดความหมายของ Common Law ที่วาเปนกฎหมายอันรวมกันของทั้งประเทศอังกฤษ
ขึ้นภายหลังตอมาระบบวิธีพิจารณาดังกลาวเริ่มเสื่อมลง เพราะการใชเทคนิคกลโกงในวิธีพิจารณา  
จงึท ําให Chancellor ผูเปนเจาหนาที่ทางปกครองสูงสุดไดเขามาแกไขปญหาดังกลาว โดยใชความรัก
ของพระเจาและในวิถีทางแหงความเมตตา จนทํ าใหเกิดกฎหมาย “Equity” และศาล “Chancery”   
ขึน้มา และจากจดุนีท้ีท่ ําใหเกดิความหมายของ Common Law ทีว่าเปนกฎหมายจากค ําพพิากษาของศาล
Common Law อันไดแก ศาล Exchequer ศาล King’s Bench และศาล Common Pleas โดยไมรวมถึง
ศาล Chancery และกฎหมาย Equity ดวย

ภายหลังสงครามนโปเลยีน (ค.ศ. 1815) ประเทศองักฤษไดมกีารเรยีกรอง
ใหมกีารจดัรูปแบบทางสงัคมใหมในทกุๆ ดาน ท ําใหในดานของศาลกต็องมกีารจดัระบบกนัใหมดวย
โดยไดรวมศาล Common Law กับศาล Chancery เขาดวยกันสวนทางรัฐสภาก็ไดนิยมออกกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติตางๆ ที่เปนกฎหมายสารบัญญัติอยางมากมาย จนทํ าใหรัฐสภากลายเปนผูนํ า  
ในการสรางกฎหมายแทนศาล และท ําใหเกิดความหมายของ Common Law ที่วา เปนกฎหมายที่เกิด
จากค ําพิพากษาของศาลขึ้น คือ รวมกฎหมาย Common Law ของศาล Common Law และกฎหมาย 
Equity ของศาล Chancery เขาดวยกนั และท ําใหการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบ Common Law
กบัระบบ Civil Law ในดานบอเกดิในล ําดบัแรกของกฎหมายมสีวนชวยใหเกดิความเขาใจในความแตกตาง
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พืน้ฐานของทัง้ 2 ตระกลูนีน้อยมาก แตส่ิงหนึง่ทีช่วยท ําใหเกดิความเขาใจถงึความแตกตางของทัง้ 2 ตระกลู
คอื วธีิการในการคนหาและปรับใชกฎหมาย หรือที่เรียกวานิติวิธี ฉะนัน้จงึทํ าใหเกิดความหมายของ 
Common Law  ทีว่า เปนระบบกฎหมายหนึ่งของโลกที่เกิดจากประเทศอังกฤษขึ้น26

2.2.2.2 นิติวิธีดานบอเกิดของกฎหมายในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไป โดยสามารถ
แบงการพิจารณาออกไดเปน 2 ประการ ดังนี้

1) ระบบกฎหมายลายลกัษณอักษร (Civil Law) เนือ่งจากระบบ Civil Law
ใหความสํ าคัญกับกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นหรือการนิติบัญญัติกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อจะตองคนหา    
กฎเกณฑทางกฎหมายและการแกปญหาทางกฎหมาย นกักฎหมายจะมองไปทีส่ิ่งเหลานีก้อนในฐานะ
ที่เปนบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแทในลํ าดับแรก27 แตเนื่องจากขอจํ ากัดในตัวเอง  
ของกฎหมายลายลกัษณอักษร จงึมผีลท ําใหเกดิปญหาในเรือ่งของชองวางของกฎหมายลายลกัษณอักษรขึน้ 
และท ําใหมีการนํ าจารีตประเพณีมาใชเปนลํ าดับตอมา แตทวาทั้ง 2 อยางนี้ ก็หาไดเพียงพอตอปญหา
ทีเ่กิดขึ้นในสังคมไม จงึตองมีการคนหาบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแทลํ าดับที่ 3 ขึ้น  
เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว และส่ิงที่นักกฎหมายในระบบ Civil Law มีความเห็นแลววา           
ควรเปนบอเกดิของกฎหมายในล ําดบัที ่3 คอื “กฎหมายธรรมชาต”ิ ทีเ่ปนเรือ่งเหตผุลและความเปนธรรม
หรือตอมาในปจจุบันไดถูกพัฒนาไปภายใตช่ือวา “หลักกฎหมายทั่วไป”

2) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เนื่องจากพื้นฐาน 
ของกฎหมายในระบบ Common Law คือ คํ าพิพากษาของศาล  ซ่ึงมีหนาที่เบื้องตน คือ การชํ าระ    
ขอโตเถียงเปนการเฉพาะราย โดยบทบาทของค ําพพิากษาจะปรากฏไดอยางดเีมือ่ผูพพิากษาไดก ําหนด
กฎเกณฑทั่วไปในบริบทแหงขอโตเถียงเหลานั้น แตกฎเกณฑเชนนั้นก็มีอํ านาจของแนวคํ าพิพากษา
ของศาลเฉพาะที่มันจํ าเปนในการกํ าหนดกฎเกณฑ เพื่อลงมติขอโตถียงในคํ าถามเทานั้น และในสวน
ทีผู่พพิากษาไดยกขึน้มาเกนิไปกวาขอเทจ็จรงิแหงขอโตเถียงนัน้ มนีํ ้าหนกัเปนแคเพยีง “Obiter Dicta”
หรือสวนที่มิใชเหตุผลแหงคํ าวินิจฉัย ซ่ึงในกรณีแรกจะเปนเหตุผลแหงคํ าวินิจฉัยคดีของศาลที่เปน
สาระสํ าคัญของคํ าพิพากษา หรือเรียกวา “Ratio Descidendi” โดยในสวนนี้จะถูกพัฒนาใหเปน
กฎหมายในระบบ กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law)  ตอไป28

                                                          
26 Konrad Zweigert and Hein Kotz. Op.cit. pp. 189, 190, 194, 204, 205, 207, 208.
27 Rene David and John E.C. Brierly. (1985). Major Legal Systems in the World Today. p. 120.
28 สุนัย มโนนัยอุดม. ระบบกฎหมายอังกฤษ. หนา 220.
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สวนบทบัญญัติลายลักษณอักษร หรือพระราชบัญญัติของรัฐสภา    
ทีเ่ปนงานของอ ํานาจอธปิไตยทางรฐัสภาอนัเปนการแสดงออกของชาต ิ ผูพพิากษาจะปรบัใชตามตวัอักษร
เพราะวาบทบญัญตัหิรือพระราชบญัญตัเิหลานัน้เปนการสรางขอยกเวนตอ Common Law ซ่ึงผูพพิากษา
จะตีความอยางจํ ากัด และมีฐานะเปนบอเกิดของกฎหมายในลํ าดับรอง โดยมีผลทํ าใหบทบัญญัติ  
ลายลักษณอักษรหรือพระราชบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภามีการนํ ามาปรับใชแกคดีกอนกฎหมายที่มาจาก
ค ําพพิากษาของศาล หรือ Common Law ในฐานะที่เปนกฎหมายบทยกเวน และเมื่อมิอาจปรับไดแลว
จึงหันมาใช Common Law ในฐานะที่เปนกฎหมายบททั่วไป และดวยเทคนิคในระบบกฎหมาย  
จารีตประเพณี (Common Law)29 ดัง่ที่  Lord Mansfield  ผูพพิากษาผูยิ่งใหญในคริสตศตวรรษที่ 18 
ไดเคยกลาวไววา Common Law  มิไดประกอบดวยเหลาคดีที่เปนบทเฉพาะราย หากแตเปนหลักการ
ทัว่ไปซึง่ถูกท ําใหเปนตัวอยางและถูกอธิบายโดยคดีเหลานั้น จากคํ ากลาวนี้มีความหมายวา ความคิด
ดงักลาวนีเ้ปนสวนหนึง่ของเทคนคิของผูพพิากษา Common Law  ทีไ่ดจากแนวค ําพพิากษาซึง่แนะน ําเขา
และเขาตองสามารถดึงกฎเกณฑที่เปนสากลที่สํ าคัญ ซ่ึงสามารถถูกนํ ามาใชกับคดีที่เกิดขึ้นใหมได 
จงึท ําใหไมมีความจํ าเปนที่จะตองมีหลักกฎหมายทั่วไปตามอยางในระบบ Civil Law และทํ าใหคํ าวา
หลักกฎหมายทั่วไปตามความหมายในระบบ Civil Law ไมจํ าเปนตองมีในระบบ Common Law  
เพราะวานิติวิธีในระบบ Common Law เร่ืองบอเกิดของกฎหมายสามารถแกไขปญหาในเรื่องชองวาง
ของกฎหมายลายลักษณอักษรไดอยูในตัวเองแลว นั่นก็คือ การใหกลับไปใช Common Law ในฐานะ
ทีเ่ปนบอเกิดของกฎหมายในลํ าดับแรกและเปนกฎหมายบททั่วไป30

ขอพิจารณาบางประการที่มีตอหลักกฎหมายทั่วไป
จากการศึกษาความคิดในดานนิติวิธีสามารถตั้งขอสังเกตได  2   ประการ   ดังนี้
1. ในระบบกฎหมายลายลกัษณอักษร (Civil Law) แมวาจะพฒันาและใหความส ําคญั

แกกฎหมายลายลกัษณอักษรมากเพยีงใด แตโดยสภาพของกฎหมายลายลกัษณอักษรเองทีม่อิาจท ําให
สมบูรณจนปราศจากชองวาง จึงทํ าใหตองมีการนํ ากฎหมายอื่นมาเสริมกฎหมายลายลักษณอักษร  
อันไดแก จารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไป ฉะนั้น จึงทํ าใหหลักกฎหมายทั่วไปเปรียบเสมือน
เปนดาบสุดทายในการนํ ามาใชเพื่อแกปญหาทางกฎหมาย หรือกลาวไดวาเปนกฎหมายที่นํ ามาเสริม
หรืออุดชองวางของกฎหมายลายลกัษณอักษร เพราะฉะนัน้หลักกฎหมายทัว่ไปจงึเปนบอเกดิของกฎหมาย

                                                          
29 Rene David and John E.C. Brierly. Op.cit. p. 383.
30 Rene David. (1984). Intermational Encyclopedia of Comparative Law. p. 141.
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ในทางนติศิาสตรโดยแททีเ่ปนลํ าดบัสดุทายทีศ่าลจะสามารถคนหากฎหมายเพือ่น ํามาใชปรับแกคดีได
โดยมอิาจจะน ําส่ิงอ่ืนใดมากลาวอางใหนอกเหนือไปจากนี้เพื่อนํ ามาใชปรับแกคดีได

2. ในระบบกฎหมายจารตีประเพณ ี(Common Law) เนือ่งจากค ําวา “Common Law”  
มคีวามหมายไดหลายนัย คอื (1) เปนกฎหมายอนัรวมกนัของประเทศองักฤษ อันเกดิจากการเปลีย่นแปลง
ของผูปกครองทีเ่ขามาใหมโดยตัง้แตราชวงศนอรมงัด ี(ค.ศ. 1066) เปนตนมา ทีไ่ดเร่ิมน ําความเปนธรรม
และเหตผุลในการน ําความคดิแบบกฎหมายโรมนัมาใช ซ่ึงความหมายนีเ้กดิขึน้เพือ่ปฏิเสธตอจารตีประเพณี
ดัง่เดมิของชนเผาแองโกและแซกซอน (2) เปนกฎหมายทีเ่กดิจากศาล Common Law ซ่ึงกค็อื ค ําพพิากษา
ของ ศาล Common Pleas ศาล Exchequer และศาล King’s Bench โดยความหมายนี้ การเกิดขึ้นมา
เพือ่ปฏิเสธตอกฎหมาย Equity ทีเ่กดิจากศาล Chancery (3) เปนกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากค ําพพิากษาของศาล
ทั้งของศาล Common Law และ ศาล Chancery ซ่ึงความหมายนี้เกิดจากการปฏิเสธตอกฎหมาย     
ลายลักษณอักษรทีอ่อกมาจากรฐัสภาขององักฤษ และ (4) เปนระบบกฎหมายทีเ่กดิจากประเทศองักฤษ
ทีใ่หความส ําคญัตอคํ าพพิากษาตอคํ าพพิากษาของศาลวาเปนบอเกดิของกฎหมายมากกวาลายลักษณอักษร
ซ่ึงเปนการปฏิเสธตอระบบ Civil Law ของภาคพื้นทวีปยุโรปที่มิไดใหความสํ าคัญแกคํ าพิพากษา
ของศาลวาเปนบอเกิดของกฎหมายเลย

เพราะฉะนั้นความหมายในนัยที่ (2)-(4) จึงขัดกับนิติวิธีในระบบ Civil Law 
สวนความหมายในนัยที่ (1) สอดคลองกับรากฐานทางความคิดในเรื่องหลักกฎหมายทั่วไป เพราะวา
ทัง้หลักกฎหมายทั่วไป และหลักกฎหมาย Common Law ของอังกฤษในความหมายที่ (1) มีรากฐาน
ความคิดมาจากที่เดียวกัน คือ “ส ํานักความคิดกฎหมายธรรมชาติ” แตดวยพัฒนาการในทางสังคม  
และกฎหมายทีต่างกนั จงึท ําใหกลักกฎหมาย Common Law ขององักฤษในความหมายที ่(1) ตองถูกพฒันา
และเปลี่ยนแปลงไป

ฉะนั้นเพื่อเปนการขจัดความสับสนทางความหมายของคํ าวาหลักกฎหมาย
จารีตประเพณี (Common Law) ของอังกฤษ จงึควรหนัมาใชความหมายของคํ าวาหลักกฎหมายทั่วไป
ทีเ่ปนความหมายของมนัเองโดยตรงจะดกีวา เพราะวาไดมกีารพฒันาการทางความคดิทีชั่ดเจนมากกวา
อีกทั้งคํ าวาหลักกฎหมาย Common Law ของอังกฤษในความหมายที่ (1) มไิดส่ือใหเห็นถึงการคนหา
ระบบระเบียบทางนิติบัญญัติแตประการใด ฉะนั้น การอางเพียงแตความเปนธรรมและเหตุผล         
จงึเปนการกลาวอางแบบลอยๆ ที่ยอมนํ าไปสูการขัดแยงกันในระบบระเบียบทางนิติบัญญัติได และ 
ที่สํ าคัญ คือ การนํ านิติวิธีในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มาใชปะปนกับนิติวิธี   
ในระบบกฎหมายลายลกัษณอักษร (Civil Law) ยอมกอใหเกดิความสบัสนทางความคดิได ซ่ึงจะท ําให
การใชและการตีความกฎหมายมีปญหาอยางที่จะหาทางออกไดยาก
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2.3  ความหมายของกฎหมาย

ความหมายของ “กฎหมาย” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) อธิบายวา 
หมายถงึ “กฎทีส่ถาบนัหรอืผูมอํี านาจสงูสุดในรฐัตราขึน้ หรือ ทีเ่กดิขึน้จากจารตีประเพณอัีนเปนทีย่อมรบั
นับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติตาม หรือ เพือ่ก ําหนดระเบียบ  
แหงความสัมพันธระหวางบุคคล หรือระหวางบุคคลกับรัฐ”

ใน Black’s Law Dictionary อธิบายคํ าวา “กฎหมาย” ไวหลายนัย เชน หมายถึง
(1) ตัวกฎขอบังคับการกระทํ า หรือ ความประพฤติโดยองคอํ านาจที่ควบคุมอยู และมี

ความผูกพันทางกฎหมาย
(2) คํ าส่ังที่ผูกพันใหบุคคลปฏิบัติตาม หรือไมปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(3) ส่ิงทีต่องเชื่อฟงและปฏิบัติตามโดยประชาชน มิฉะนั้นจะถูกบังคับ หรือตองรับผล

ทางกฎหมาย
นอกจากนีม้คีวามเหน็วา กฎหมาย คอื บรรดากฎ ขอบงัคบัทัง้หลายทีม่ลัีกษณะทีจ่ะใชบงัคบั

แกประชาชนได ส่ิงใดที่ใชบังคับไมไดไมถือวาเปนกฎหมาย
อยางไรก็ตาม เราคงตองพิจารณาความหมายของกฎหมายในเชิงประวัติความเปนมา   

และววิัฒนาการของมนุษยดวย เมือ่เปนเชนนี้จะทํ าใหเห็นภาพของกฎหมายไดกวางขึ้นอยางมีคุณคา

2.3.1 ความหมายตามลักษณะการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย
ความหมายในแนวนีอ้ธิบายวา “กฎหมาย” คอื กฎเกณฑทีเ่ปนแบบแผนความประพฤติ

ของมนษุยในสังคมซึ่งมีกระบวนการบังคับที่เปนกิจจะลักษณะ (Organized Sanction)31

ความหมายของกฎหมายดังกลาวมาจากการศึกษาวิเคราะหในแงนิติศาสตรวาดวย
ขอเทจ็จริงที่เกิดขึ้นและมีอยูในสังคม (Legal Science of Facts) โดยการศึกษาจากประวัติศาสตร
กฎหมายและสังคมวิทยากฎหมาย  พบวามนษุยกับกฎหมายมีวิวัฒนาการมาพรอมกันอยางเปนระบบ
มกีารอธบิายเรือ่งการเกดิขึน้ของกฎหมายวา บทบญัญตัหิรือเนือ้หาของกฎหมายประกอบดวยแหลงทีม่า
เปนสามชั้นซอนทับถมกันอยู เรียกวา “กฎหมายสามชั้น”32 (The Three-Layer of law) แบงไดเปน   
ยคุแรก เรียกวา กฎหมายชาวบาน (Volksrecht) กฎหมายในยคุนีป้รากฏในรปูพฤตกิรรมของการปฏบิตัิ
อยางสมํ ่าเสมอตดิตอกนัมาจนเปนทีรู่และยอมรบัซ่ึงกนัและกนั กลายเปนขนบธรรมเนยีมประเพณงีายๆ

                                                          
31 สมยศ เช้ือไทย ค (2540). คํ าอธิบายวิชากฎหมายแพงหลักท่ัวไป. หนา 56.
32 ปรีดี เกษมทรัพย ค (2546). นิติปรัชญา. หนา 42-54.
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สืบทอดจากบรรพบรุุษ การรูขอถูกผิดไดโดยอาศยัเหตผุลธรรมดาของคนทัว่ไป หรือ โดยสามญัส ํานกึ  
(Simple Natural Reason) มาเปนเครือ่งชีว้ดัความถกูผิด หากมกีารฝาฝนจะถกูโตตอบจากคนในชมุชนเอง
ในยุคนี้กฎหมายกับศีลธรรมไมแตกตางกันมากนัก เพราะการทํ าผิดศีลธรรม ก็คือ ผิดกฎหมาย     
หากพจิารณาในแงกฎหมายอาญา เชน การท ํารายกนั การฆากนั หรือการลกัทรพัย  เปนตวัอยางความผดิ
ทีเ่ปนกฎหมายชาวบาน เพราะการกระท ําเหลานีส้ามารถรูไดดวยตนเองวาสิง่นีผิ้ด สวนในกฎหมายแพง
ไดแก เร่ืองสัญญาตองไดรับการปฏิบัติตามสัญญา เรื่องการอยูกินฉันสามีภริยา เรื่องการเคารพ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินผูอ่ืน33  หรือ The First Taker   เปนตน

กฎหมายยุคตอมา เรยีกวา กฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) เปนยุคที่มี
การใชเหตผุลปรุงแตงทางกฎหมาย (Artificial Juristic Reason) โดยนกันติศิาสตร เกดิเปนหลักกฎหมาย
จากการชีข้าดขอพพิาทในคดเีปนเรือ่งๆ ไป กฎหมายยคุนีจ้งึเปนสิง่ทีไ่มอาจรูไดโดยอาศยัสามญัส ํานกึ
แตเพยีงอยางเดยีว ตองศกึษาเรยีนรูอยางลกึซ้ึง ไดแก หลักเรือ่งอายคุวาม หลักเรือ่งการครอบครองปรปกษ
ในกฎหมายแพง หลักเรื่องการปองกัน หลักเรื่องจํ าเปน ในกฎหมายอาญา เปนตน

กฎหมายในยุคที่สาม เรียกวา กฎหมายเทคนิค (Technical law) กฎหมายยุคนี้    
ไมไดเกิดจากจารีตประเพณี เพราะสังคมเจริญมากขึ้น ปญหาบางเรื่องซับซอนขึ้น เพื่อแกปญหา
เฉพาะหนา จึงตองมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเปนพิเศษดวยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ ตัวอยาง
กฎหมายในยุคนี้ ไดแก กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร กฎหมายที่กํ าหนดใหไป
จดทะเบยีน กฎหมายปาไม เปนตน กฎหมายเทคนคิจงึมพีืน้ฐานจากศลีธรรมนอยมากการควบคมุลงโทษ
ผูฝาฝนใหไดผล จึงตองมีกระบวนการบงัคบัอยางเปนกิจจะลักษณะและมีโทษคอนขางสูง

อยางไรก็ตาม เนือ่งจากการที่ไมมีศีลธรรมเปนพื้นฐานในการกํ าหนดความถูกผิด
ในทางกฎหมายอาญา ความผดิทีม่ลัีกษณะเปนกฎหมายเทคนคินัน้ ผูกระท ําผิดอาจอางความไมรูกฎหมาย
ขึน้เปนขอแกตัวได และศาลอาจจะอนุญาตใหนํ าสืบความไมรูนั้นได34

2.3.2 ความหมายตามแนวคดิของส ํานกัความคดิในทางกฎหมาย (School of Legal Thought)
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรกฎหมาย ทํ าใหทราบแนวความคิดทางกฎหมาย  

ทีเ่กดิขึน้มา แมวาจะเกดิแนวความคดิทางกฎหมายในอาณาเขตหรอืดนิแดนทีต่างกนั แตบางครัง้ความคดิ
รวบยอดการท ําความเขาใจกฎหมายก็มีสวนที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกันได ไมวาจะอยูในประเทศใด 
                                                          

33 สมยศ เช้ือไทย ค เลมเดิม. หนา 44-46.
34 เชน ชาวบานหางไกลอางวาไมรูวาการตัดตนไมในปาเปนความผิดกฎหมายเกี่ยวกับปาไม ผูกระทํ า

อาจน ําพยานหลกัฐานมาแสดงวาไมรูกฎหมายดงักลาวได แตถาอางวาไมรูวาการท ําราย หรอืการฆา ไมเปนความผดิ
เชนนี้อางไมได โปรดดู ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64 ประกอบ
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ซ่ึงแนวความคิดที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกันนี้ มักจะมีพื้นฐานในสิ่งที่เปนหลักสากล อันไดแก  
ความยุติธรรม กฎหมายสิทธิเหลานี้ เปนตน ซ่ึงอาจเปนหลักเกณฑทั่วไปที่มนุษยไดมีแนวความคิด
ดังกลาวที่เหมือนกัน ซ่ึงการวิวัฒนาการเรียนรูของมนุษยจากสิ่งที่มีหรือที่เคยเกิดขึ้นมามนุษยไดมี
การศึกษา จดจํ า มีการพัฒนาทางดานความคิดของมนุษยมาวิเคราะหวิจารณส่ิงที่ปรากฏขึ้น และ
แสวงหาความรูใหม มกีารพฒันาความคดิทางกฎหมายขึน้มาเรือ่ยๆ จนในทีสุ่ดแนวความคดิทางกฎหมาย
ก็รองรับทฤษฎีหรือ หลักการทีเ่กดิขึ้นมาใหมและมนุษยก็ไดมีการถายทอดแนวความคิดทางกฎหมาย
ตอคนรุนถัดมา ซ่ึงกไ็ดมกีารศกึษาตอเนือ่ง เพือ่แสวงหาสิง่ใหมๆ  เพือ่ทดแทนหรอืเพิม่เตมิบางสิง่บางอยาง
ทีย่งัไมสามารถอรรถาธบิายบางอยางไดใหมคีวามสมบรูณมากยิง่ขึน้ จนในทีสุ่ดกไ็ดเกดิ “สํ านกัความคดิ
ในทางกฎหมาย”35 ซ่ึงหวัขอนีผู้วจิยัขอกลาวถึงส ํานกัความคดิสองส ํานกั คอื (1)  ความหมายตามแนวคดิ
แบบกฎหมายบานเมอืง (Legal Positivism) และ (2) ความหมายตามแนวคดิแบบส ํานกักฎหมายธรรมชาติ
(Natural law) และสํ านักอื่นๆ บางเล็กนอย พรอมทั้งขอพิจารณาบางประการของสํ านักความคิด
กฎหมายบานเมือง (Legal Positivism) กับสํ านักความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Natural  Law)

ความหมายตามแนวคิดแบบกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism)
 ความหมายของกฎหมายในลักษณะนี้ สืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม
(Modern-State) เรื่องอํ านาจอธิปไตย (Sovereignty) และความเชื่อแบบวิทยาศาสตรตั้งแตปลาย
ศตวรรษที่ 16 ในยุโรปเรือ่ยมา โดยเปนแนวคิดที่เชื่อวากฎหมายเปนสิ่งที่ถูกกํ าหนดขึ้นโดยรัฐภายใต 
อํ านาจอธิปไตย รัฐยอมมีอํ านาจบัญญัติกฎหมายโดยปราศจากขอจํ ากัด ดังนั้นจึงอธิบายวา “กฎหมาย
คือ คํ าส่ังของรัฐาธิปตย หรือผูมีอํ านาจสูงสุดในแผนดิน หากไมปฏิบัติตามแลวจะตองไดรับโทษ”36   

เปนตน

                                                          
35 ศรีราชา เจริญพานิช และวิษณุ เครืองาม. (2534 ). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 132.
36 Law is a command; a command requires to be supported by sanction; the command together with its 

sanction emanates from a sovereign ใน Howard Davies and David Holdcroff. (1991).  Jurisprudence Texte and 
Commentary, Butterworths.  p. 17. ทฤษฎีนี้อาจเรียกวา “กฎหมายบานเมือง” หรือ “ปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย”  
มีผูนํ าความคิดสํ าคัญๆ ไดแก Pufendorf (1632-1694), Jean bodin (1530-1596), Thomas Hobbes (1588-1679), 
Jeremy Bentham (1784-1832), John Austin (1790-1859), August  Comte (1798-1857), Hans Kelson (1881-1973).
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สํ าหรับประเทศไทย แนวคิดนี้ไดเริ่มเขามาแพรขยายตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5       
จากการที่ตองเปดประเทศ เพือ่รับอทิธิพลของชาติตะวันตก ซ่ึงในขณะนั้นความคิดทางกฎหมายแบบ 
“Legal Positivism” แพรหลายมากในยุโรป รวมทัง้มนีกักฎหมายบางทานส ําเรจ็การศกึษาจากประเทศองักฤษ
จงึไดรับแนวคดิ และมาอธบิายความหมายของกฎหมายในยคุแรก ไดแก พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อธิบายวา “กฎหมายนั้นคือเปนขอบังคับของผูซ่ึงมีอํ านาจในบานเมือง เม่ือผูใด    
ไมกระทํ าตามแลวตองโทษ”37 นกักฎหมายยคุตอมาตางกอ็ธิบายความหมายไปในท ํานองเดยีวกนั เชน
ศาสตราจารยหลวงจํ ารูญ เนติศาสตร อธิบายวา “กฎหมาย ไดแก กฎขอบังคับวาดวยการปฏิบัติซ่ึงผูมี
อํ านาจของประเทศไดบัญญัติขึ้น และบังคับใหผูที่อยูในสังกัดของประเทศนั้นถือปฏิบัติตาม” และ
ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย ก็อธิบายวา “กฎหมาย ไดแก ขอบังคับของรัฐซึ่งกํ าหนดความประพฤติ
ของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ”38

ทัศนะ หรือ แนวความคิดของนักปราชญที่ยึดถือกฎหมายบานเมือง หรือ จดัอยูใน
แนวคดิของสํ านักความคิดในทางกฎหมายฝายบานเมือง จะไดแก Jean Bodin , Thomas Hobbes และ 
John Austin ซ่ึงจะกลาวแนวคิดของนักปราชญแตละทานดังนี้

Jean bodin (ค.ศ. 1530-1596) นักปราชญชาวฝร่ังเศสเปนคนแรกที่สรางความคิด
ในเรื่องอํ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ตามความหมายของสมัยใหมและตามที่เขาใจกันในสมัย
ปจจุบัน

โดย Jean bodin ใหความหมายของอธิปไตยวาเปนอํ านาจเด็ดขาด และถาวร
(Sovereignty is absolute and perpetual)  ซ่ึงหมายถึงวา เปนอ ํานาจสงูสดุอยางแทจรงิ เพราะเขายงัยอมรบั
อํ านาจอธปิไตยยงัตองอยูภายใตอํ านาจของพระผูเปนเจา (God) อยูภายใตกฎหมายธรรมชาต ิ (Natural Law)
และอยูภายใตกฎหมายโรมนั Bodin กลาวเนนวาคณุลักษณะส ําคญัของอธปิไตย คอื อํ านาจนติบิญัญตัิ
ผลของความคิดนี้ทํ าใหมีอํ านาจบัญญัติกฎหมายได
 Thomas Hobbes นักปราชญอังกฤษเชื่อในอํ านาจรฐัาธิปตยอยางสมบูรณแบบ 
โดยเชื่อทฤษฎีการอยู รวมกันในสังคมวาเกิดจากการที่แตละคนมีลักษณะเหมือนสัตวเดียรฉาน         
ที่มีการทํ ารายตอสูกันตลอดเวลา จึงเขามาทํ าสัญญาประชาคมยกอํ านาจใหรัฐาธิปตย เพื่อคุมครอง
รักษาใหแตละคนมีชีวิตอยูรอด Hobbes จึงมอบอํ านาจใหรัฐาธิปตย และการมอบอํ านาจของเขา   
เปนการมอบอํ านาจแบบสวามิภักดิ์ คือ มอบอํ านาจใหรัฐาธิปตยโดยเด็ดขาด ความคิดของ Hobbes 

                                                          
37 กิตติศักดิ์ ปรกติ ก (2543). “การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใตอิทธิพลยุโรป.” ครบรอบ 72 ป

ศาสตราจารย ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย. หนา 281.
38 หยุด แสงอุทัย ก (2538). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 41.
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จึงเปนความคิดที่ยอมใหกฎหมายเปนไปตามอํ าเภอใจของรัฐาธิปตยหรือกฎหมาย คือ คํ าส่ัง         
ของรัฐาธิปตยนั่นเอง

John Austin ผูมคีวามคดิในแนวส ํานกักฎหมายบานเมอืงคนส ําคญัในประเทศองักฤษ
เปนคนแรกที่สอน Jurisprudence ในอังกฤษ โดยทานเห็นวาการศึกษากฎหมายควรหาหลักทั่วไป
ของกฎหมาย (Allgemeine Rechtsleher) การศึกษาคนหาหลักทั่วไปของกฎหมายทํ าไดโดยนํ า    
ศัพทกฎหมายหรือถอยคํ าทางกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปมาอธิบายหรือแยกแยะความหมาย อาทิ     
ค ําวา สิทธ ิสุจริต ทจุริต ทรัพยสิน กระท ําผิด ความรบัผิด ฯลฯ เปนตน วธีิการศกึษาทีเ่นนการแยกแยะ
คํ าเชนนี้เรียกกันวาเปนการศึกษาแบบ “Analytical Jurisprudence” แตการที่จะอธิบายถอยคํ า     
ทางกฎหมายนัน้ John Austin เร่ิมตนดวยการอธบิายค ําวา “กฎหมาย” เสียกอน ซ่ึงเขาอธบิายวากฎหมาย
คือ “คํ าส่ังของรัฐาธิปตย”39 อันเปนความคิดแบบสํ านักกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism)

ประเทศไทยมีแนวความคิดกฎหมายแบบกฎหมายบานเมือง กลาวคือ รัฐาธิปตย
มีอํ านาจออกกฎหมายใหประชาชนพลเมืองปฏิบัติตาม หากบุคคลใดไมปฏิบัติตามฝาฝนคํ าส่ัง     
ของรัฐาธิปตยก็อาจจะตองไดรับโทษ ซ่ึงแนวความคิดทางกฎหมายจะปรากฏอยูในตํ ารากฎหมาย    
ที่มีช่ือเสียงของไทยอยูหลายๆ เลมดวยกัน ซ่ึงประเทศไทยไดแนวความคิดมาจากประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะแนวความคดิทางกฎหมายของ John Austin ซ่ึงประเทศไทยมกัจะนยิมไปเรยีนภาษาองักฤษ
ทีป่ระเทศอังกฤษ ซ่ึงพระองคเจารพีพฒันศกัดิก์็นํ าแนวความคิดทางกฎหมายของ John Austin มาใช
ในประเทศไทย ซ่ึงไดใหค ําอธบิายค ําวา “กฎหมาย” คอื “ค ําสัง่ทัง้หลายของผูปกครองวาดวยการแผนดนิ
ตอราษฎรทั้งหลาย เมื่อไมทํ าตามแลวตามธรรมดาตองโทษ”

ในปจจุบันนี้ กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย มีองคกรที่มีหนาที่สํ าคัญ
ในการบัญญัติกฎหมาย กค็อื “รัฐสภา” การบัญญัติกฎหมายจะกระทํ าโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซ่ึงประชาชนไดเลือกตัง้เขาไปท ําหนาทีใ่นสภาผูแทนราษฎร จงึถือเสมอืนวาเปนตวัแทนของประชาชน
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํ าเปนตองฟงเสียงประชาชนสวนใหญของประเทศ กฎหมายที่บัญญัติ
ขึน้มาใชบงัคบักบัประชาชนขดัตอหลักความยตุธิรรม ขดัตอสิทธิมนุษยชน นกักฎหมาย หรือประชาชน
สวนใหญก็จะไมเห็นดวย และคัดคานซึ่งอาจตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกันตอไป ดวยเหตุนี้
ประเทศไทยจะยอมรับในแนวความคิดกฎหมายบานเมือง แตกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาก็ควรที่จะตอง
สอดคลองกับหลัก “นิติธรรม” ดวย จงึจะเปนกฎหมายที่ประชาชนใหความเคารพ เล่ือมใส ศรัทธา
ในกฎหมายอยางแทจริง

                                                          
39 สมยศ เช้ือไทย ง (2536). ความรูนิติปรัชญาเบื้องตน. หนา 114-120.
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ดงันัน้ ในหวงเวลาที่ผานมานั้น แนวคิดทางกฎหมายในแบบ “Legal Positivism”
หรือสํ านกักฎหมายบานเมือง ไดถูกใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการปญหาและพัฒนาบานเมือง
โดยถือวากฎหมายเปนผลผลิตของอ ํานาจรฐั จงึเนนเรือ่งความสงูสดุของอ ํานาจรฐั เนนเรือ่งของค ําสัง่
และการตองมีผลบังคับ หรือบทลงโทษ มีการสรุปไปจนถึงกับวา “อํ านาจบังคับ” เปนสาระสํ าคัญ   
ทีข่าดไมไดของกฎหมายแนวนี้

ความหมายตามแนวคิดแบบสํ านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural  law)
สํ านกักฎหมายธรรมชาติ (Natural law)  อธิบายวา กฎหมายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและ

มีอยูตามธรรมชาติ กฎหมายธรรมชาติมีคาสูงกวากฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้น และใชไดไมจํ ากัด
กาลเทศะ หากกฎหมายทีม่นษุยบญัญตัขิึน้ขดัหรอืแยงกบักฎหมายธรรมชาตยิอมเปนโมฆะ หรือไมมี
สวนบงัคบัใดๆ40 แนวความคดิทางกฎหมายของส ํานกักฎหมายธรรมชาตมิปีระวตัคิวามเปนมาเริม่ตน
มาตัง้แตสมยักรีกเปนเวลากวา 2,500 ป มาแลว นกัปราชญและนกันติศิาสตรไดเพยีรพยายามวเิคราะห
วจิยัหาแนวคิดของคํ าวา “ยตุธิรรม” ที่เกิดขึ้น ซ่ึงนักปราชญไดมีความเห็นที่มีตอกฎหมายธรรมชาติ
หลายนยัทีแ่ตกตางกัน ซ่ึงในแตละยุคแตละสมัยก็เผชิญกับปญหาวา “ความยุติธรรม” คืออะไร ซ่ึงมี
การคนคดิหาความยตุธิรรมมาอางองิกบักฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงหากกฎหมายทีบ่ญัญตัอิอกมามลัีกษณะ
ที่ไมมีความยุติธรรม กฎหมายธรรมชาตินี้ก็มีปฏิกิริยาที่คัดคานกฎหมายที่ออกมาใชบังคับวาขัดตอ
ความยตุธิรรมตามกฎหมายธรรมชาติซ่ึงทัศนะหรือแนวความคิดของสํ านักกฎหมายธรรมชาติ ก็อาจ
จะมคีวามเหน็ไปวา กฎเกณฑของระบบทีแ่นนอนตองสอดคลองกบัความยตุธิรรม ซ่ึงเปนเรือ่งแนวความคดิ
ในทางกฎหมายธรรมชาต ิ จะเหน็ไดวาแนวความคดิในทางกฎหมายธรรมชาต ิ จงึพยายามทีจ่ะเรยีกรอง
ใหกฎหมายธรรมชาตอิยูเหนอืกฎหมายทีบ่ญัญตัอิอกมาใช ซ่ึงเปนระบบกฎหมายบานเมอืงทีม่กีฎเกณฑ
ที่เปนระบบแนนอน ดังนั้นกฎหมายจึงอยูเหนือกฎหมายของรัฐ หากรัฐบัญญัติกฎหมายออกมาขัด 
กบักฎหมายธรรมชาต ิ กฎหมายฉบบันัน้กใ็ชบงัคบัไมได แนวความคดิทางกฎหมายธรรมชาตใินยคุสมยักรกี
นักปราชญชาวกรีกไดมีความเชื่อเกี่ยวกับระบบจักรวาลวาดาวนพเคราะห ซ่ึงโคจรอยางเปนระบบ  
และระเบยีบอยางเดยีวกนัมนษุยซ่ึงอยูในโลกซึง่เปนดาวนพเคราะหดาวหนึง่ในจกัรวาล กย็อมจะตอง
มีระบบและระเบียบอยางเดียวกัน ทฤษฎีนี้จึงเห็นไดวา ส่ิงของ วัตถุ หรือรางกายก็เปนสวนหนึ่ง   
ของธรรมชาต ิ ซ่ึงจะเปนไปตามกฎเกณฑธรรมชาตอิยูภายใตกฎเกณฑธรรมชาต ิแตยงัมอีีกทฤษฎหีนึง่
                                                          

40 เปนแนวคดิทีต่รงขามกบั Legal Positivism เพราะแนวคดินีเ้ช่ือในเหตผุลความรูสกึผดิชอบชัว่ดีในจติใจคน
และธรรมะทางกฎหมายวามีอํ านาจบังคับเหนือกวาคํ าสั่งของรัฏฐาธิปตย และเปนเครื่องจํ ากัดการใชอํ านาจรัฐ     
ซึ่งก็ตรงกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาของโลกตะวันออกนั่นเอง ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของกฎหมายธรรมชาติ 
ไดแก หลักนิติธรรม (Rule of Law), หลักสัญญาประชาคม, หลักสิทธิมนุษยชน เปนตน
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เชื่อวา มนุษยนั้นมีสวนที่สามารถรูผิดชอบชั่วดีมีเหตุผลสามารถที่จะคนหาหลักเกณฑตามกฎหมาย
ธรรมชาติ ซ่ึงกฎหมายก็เปนกฎเกณฑที่มนุษยสามารถพัฒนาขึ้นดวยเหตุผลได ซ่ึงเปนสิ่งที่มีอยู    
ตามธรรมชาติซ่ึงกฎหมายไมไดขึ้นอยูกับเจตจํ านงของมนุษย แตมนุษยสามารถที่ใชสติปญญาคนพบ
หลักเกณฑทีม่อียูในธรรมชาตแิลวเทานัน้ นอกจากนีลั้กษณะของกฎหมายธรรมชาตจิงึมลัีกษณะทีไ่มจ ํากดั
สถานที ่กลาวคอื กฎหมายธรรมชาต ิถาลํ าพงัเกดิขึน้แตเพยีงในบางแหงบางสถานทีห่าใชเปนกฎเกณฑ
ทีม่ลัีกษณะกฎหมายธรรมชาติไม และอกีประการหนึ่งของกฎหมายธรรมชาติจะตองมีความเปนจริง
อยูคงที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอยูช่ัวนิรันดร กลาวคือ สามารถที่จะใชกฎหมายนั้นไดทุกยุค
ทกุสมัย ถาหากเปนจริงของธรรมชาติในสมัยหนึ่งเทานั้น  แตในสมัยหนึ่งไมเปนไปตามธรรมชาติ 
จะตองเปนกฎเกณฑที่ใชไดอยูทั่วไป และคงที่ไมเปลี่ยนแปลงเปนนิรันดร แตทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมาย
ธรรมชาตกิม็อุีปสรรคบางอยางทีม่าท ําใหกฎหมายธรรมชาตมิขีอจ ํากดั กลาวคอื ประการหนึง่ ในชมุชน
สมัยโบราณยังเปนกลุมเล็กๆ มิไดมีการติดตอสัมพันธกับกลุมอื่นๆ ซ่ึงแตละชุมชนแตละกลุม       
ตางก็ใชจารีตประเพณีของตนเอง จึงเชื่อวาจารีตประเพณีเปนส่ิงที่เปนกฎเกณฑที่ใชอยูโดยทั่วไป 
และอีกประการหนึ่ง ก็คือ ชุมชนนั้นไดยอมรับนับถือการที่ชุมชนไดมีการประพฤติปฏิบัติกัน      
ตอๆ กนัมา อยางสมํ่ าเสมอ ที่เรียกกันวา จารีตประเพณี ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน 
ไปอยางเชื่องชา จึงมีความเชื่อกันวาจารีตประเพณีเปนสิ่งที่ยังคงอยูเปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา41

สวนส ํานกักฎหมายประวตัศิาสตร (Historical Law) อธิบายวา กฎหมายเปนผลผลิต
จาก “จิตวญิญาณประชาชาติ” (Volksgeist) ของคนในชาตนิัน้ๆ โดยมรีากเหงาหยัง่ลึกอยูในประวตัศิาสตร
ของแตละชาต ิ กฎหมายเริม่ตนในรปูแบบจารตีประเพณขีองแตละชนชาต ิ และมวีวิฒันาการตามเงือ่นไข
ทางประวัติศาสตร วฒันธรรมประเพณี และสภาพแวดลอมของชนชาตินั้น42

นบัตั้งแตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา มีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายใหมๆ เกิดขึ้นอีก 
เชน ในทวปียุโรป มสํี านกักฎหมาย “อิสระ”43 (Free law Movement) ทีต่อตานการใชกฎหมายแบบยดึตดิ
กบัตวับทอยางเครงครดั และเสนอใหศาลตดัสนิคดโีดยยดึตดิกบัตวับทมากนกั นอกจากนี้ ในสหรฐัอเมรกิา
กเ็กดิกระแสนติศิาสตร “เชงิวพิากษ” (Critical Legal Studies) ทีต่รวจสอบความเปนกลางของกฎหมาย
และความสัมพันธเชิงอํ านาจที่แฝงอยูในทฤษฎีกฎหมายดั้งเดิมรวมทั้งแนวคิดแบบ “นิติสตรีศึกษา”

                                                          
41 สมยศ เช้ือไทย ง เลมเดิม. หนา 75-77.
42 กิตติศักดิ์ ปรกติ ก เลมเดิม. หนา 284.
43 กิตติศักดิ์ ปรกติ ข (2537). “ความเปนมาและหลักการใชนิติวิธีในระบบซิวิลลอวและคอมมอนลอว.”

ดุลพาห, 41, 1. หนา 59.
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(Feminist Legal Theory)44 ทีศ่กึษาวากฎหมายมผีลอยางไรตอผูหญิง มสีวนท ําใหผูหญิงตกอยูในสภาพ
ที่เสียเปรียบอยางไร ตลอดจนศึกษาหาแนวทางแกไขพิจารณาถึงรายละเอียดเพื่อใหเขาถึงแกนแท
สาระสํ าคัญที่สุด รวมถึงการคนหาสวนประกอบ ซ่ึงเมื่อรวมกันแลว เปนสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย

ขอพจิารณาบางประการของส ํานกัความคดิกฎหมายบานเมอืง (Legal Positivism)
กับส ํานักความคิดกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law)

เมื่อทราบที่มาของแนวความคิดของสองสํ านักความคิดดังกลาวเกี่ยวกับกฎหมาย
ผูวจิัยจงึขอพิจารณาในสวนมิติของกฎหมายบานเมือง กับ กฎหมายธรรมชาติที่เกี่ยวกับศีลธรรม และ
กฎหมายดังนี้

1. ความหมายของกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมายบานเมือง แสดงใหเห็นถึง
ความแตกตางทางทฤษฎีของกฎหมาย

1.1 กฎหมายธรรมชาติเห็นวา สถานะของกฎหมายไมไดขึ้นอยูกับวิธีการ  
ในการยอมรับโดยระบบของกฎหมาย แตขึน้อยูกับปจจัยภายในตัวเองที่มีอยูแลวในธรรมชาติ ซ่ึงอยู
นอกเหนอืวิธีการในการยอมรับโดยระบบกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมนุษย

1.2 สํ านักกฎหมายบานเมืองเห็นวาสถานะของกฎหมาย หมายความรวมถึง   
ส่ิงตางๆ ที่บัญญัติขึ้นเปนกฎหมาย

ความแตกตางทีเ่หน็ไดชัดเจนระหวางกฎหมายธรรมชาตกิบักฎหมายบานเมอืง
คือ กฎหมายธรรมชาติเปนธรรมเนียมปฏิบัติ (Normative) ทีม่ทีี่มาจากจารีตประเพณี ศีลธรรม หรือ
ศาสนา ในขณะทีก่ฎหมายบานเมืองเปนการวิเคราะห (analytical) โดยการวิเคราะห คอื กระบวนการ
พิจารณาถึงรายละเอียดเพื่อใหเขาถึงแกนแทสาระสํ าคัญที่สุด รวมถึงการคนหาสวนประกอบ         
ซ่ึงเมือ่รวมกันแลว เปนสิ่งที่เรียกวา กฎหมาย

2. ในทางทฤษฎีกฎหมาย
2.1 กฎหมายธรรมชาติอาจจะเปนสัญลักษณของธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะ

เกีย่วของถึงกฎหมายที่ควรจะเปน
2.2 กฎหมายบานเมอืงอาจจะเปนสัญลักษณของการวเิคราะห เพราะเกีย่วของ

ถึงกฎหมายที่เปนอยูมีอยู

                                                          
44 พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน. (2544). “Feminist Legal Theory.” สังคมศาสตร (มหาวิทยาลัยเชียงใหม),

13, 1.  หนา 21-85.
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3. ความแตกตางทีสํ่ าคญัทีสุ่ดระหวางกฎหมายธรรมชาติ และกฎหมายบานเมอืง
คือ กฎหมายธรรมชาติเปนกฎหมายที่สูงกวา (a higher law) เพราะเปนกฎหมายที่พิจารณาถึง     
ความไมสมบูรณของกฎหมายบานเมือง และเปนกฎหมายในอุดมคติที่กฎหมายบานเมือง จะตอง
ด ําเนินรอยตาม โดยไมนํ ากระบวนการบังคับใชของกฎหมายมาเกี่ยวของ

2.3.3 ความหมายในทางพระพุทธศาสนา
ความหมายของกฎหมายในโลกตะวนัออก มาจากการศกึษาอารยธรรมของอนิเดยี

และจนี พบวากฎหมายไดถูกอธิบายโดยแฝงอยูกับหลักปรัชญา และในคํ าสอนของศาสนาพราหมณ  
และศาสนาพทุธ โดยในอดตีนัน้ ประเทศในโลกตะวนัออก ถือวากฎหมายเปนเรือ่งของชนชัน้สงูเทานัน้
อันไดแก กษตัริย ขนุนาง ทีจ่ะเปนผูเกีย่วของกบักฎหมาย ราษฎรทัว่ไปจะเกีย่วของกบักฎหมายนอยมาก
อีกทั้งในอดีตก็ไมนิยมสงเสริมใหประชาชนเรียนรูกฎหมาย เพราะกลัวจะกระดางกระเดื่อง และ  
เปนพวกเจาถอยหมอความ ท ําใหปกครองยาก ในโลกตะวันออกจะยึดถือวฒันธรรมกฎหมาย  (Legal 
Culture)  แบบสัมพันธสวนบุคคล มากกวายึดถือสิทธิหนาที่ตามกฎหมายเครงครดัอยางตะวันตก   
ดังนั้นการฟองคดีในศาลเพื่อใชอํ านาจทางกฎหมายจึงเปนเรื่องนาละอายสํ าหรับคนญี่ปุนและจีน 
สํ าหรับความหมายของกฎหมายในทางโลกตะวันออก ถือวามีกฎแหงธรรมสูงกวากฎหมายที่มนุษย
สรางขึน้ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโฺต) ไดอธิบายความหมายของกฎหมายแบบ นติศิาสตรแนวพทุธ45

พอสรุปไดดังนี้
ค ําวา “นิติศาสตร” หากแปลโดยทั่วไป หมายถึง วิชากฎหมาย แตหากพิจารณา

ความหมายในภาษาสันสกฤต นิติ แปลวา การนํ า ดังนั้น นิติศาสตร แปลวา ศาสตรแหงการนํ า      
การนํ าในที่นี้ คือ การนํ าผูคน และการน ํากิจการของบานเมือง การนํ าดังกลาวตองมีระเบียบแบบแผน
หรือ เครื่องมือที่ใชเปนกติกาของสังคม สวนอีกคํ าคํ าหนึ่ง คือ “ธรรมศาสตร” แปลวา วิชาวาดวย
หลักการ (ธรรม หมายถึง หลักการ ศาสตร หมายถึง วิชาความรู) ธรรมศาสตร ในความหมายเฉพาะ 
คือ ช่ือของคัมภีรที่วาดวยขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี   
อันสบืทอดกันมา แมแตกษัตริยยังตองปฏิบัติตามหลักคํ าสอนของศาสนาฮินดูหรือพราหมณ เรียกวา 
คัมภีรมานวธรรมศาสตร ในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา คมัภีรพระธรรมศาสตร46

                                                          
45 พิเชษฐ เมาลานนท. (2539). “ผลประโยชนเศรษฐกจิไทยในการเรยีนรู.” วฒันธรรมกฎหมายธรุกิจในเอเชยี,

16, 3. หนา 119-149. และดู พระธรรมปฏก. (2540). รวมคํ าบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย. หนา 11-98.
46 แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2537). รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ป

ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย. หนา 71-79.
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ธรรมศาสตรในความหมายอยางกวาง หมายถึง วชิาทีว่าดวยหลักการแหงความเปนจรงิ
ทีม่อียูในธรรมชาตแิละมนษุยผูมปีญญาน ําเอาความรูในความจรงินัน้ มาจดัตัง้ขึน้เปนแบบแผนใหผูคน
ในสังคมไดยึดถือปฏิบัติ

ในทางพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไรนั้น มีคํ าที่ใกลเคียงกับกฎหมาย คือ 
“วินัย” ซ่ึงมิไดหมายความเฉพาะเรื่องที่เปนกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติกิจการหนาที่
ความเปนอยู แตวินัยในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การจัดตั้งวางระเบียบแบบแผน วินัยเปน    
องคประกอบใหญของพระพุทธศาสนา โดยในสมัยพุทธกาล คํ าวา “พระพุทธศาสนา” เดิมใชคํ าวา 
“ธรรมวินัย”

ค ําวา “ธรรมวินัย” มาจาก “ธรรม” กบั “วินัย” ความสัมพันธระหวางคํ าสองคํ านี้ 
หากพจิารณาอยางลึกซึ้งและถองแทแลว ก็จะพบหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด

ธรรม คอื ความจริงที่มีอยูตามธรรมดา มีอยูตามธรรมชาติ อาจแปลไดหลายอยาง 
เชน แปลวา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ หรือ ความเปนจริง กไ็ด ความเปนจริงนี้เปนกฎแหงธรรมชาติ
ซ่ึงเปนไปตามเหตุตามปจจัย เรียกวา “อิทัปปจจยตา ปฏจิจสมุปบาท”47 ผลเกิดจากเหตุ และเหตุ     
กอใหเกิดผล เหตุปจจัยนี้ทํ างานอยูตลอดเวลา หากมนุษยรูเทาทันในเหตุปจจัย และนํ าไปปฏิบัติ     
ในการดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง ดวยความเขาใจในกฎแหงธรรมชาติ ผลดีก็จะเกิดแกมวลมนุษย       
ทํ าอยางไรจึงจะใหมนุษยประพฤติปฏิบัติหรือดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง ก็ตองใหมนุษยรูความจริง
หรือรูธรรม รูความเปนไปตามเหตปุจจยัในธรรมชาต ิจงึเกดิประโยชนสูงสดุ การทีพ่ระพทุธเจาเปนบคุคล
ทีถู่กเรียกวา พระสัมมาสมัพุทธเจา เพราะพระองคมีความสามารถสองขั้น คือ ขั้นท่ีหนึ่ง พระองค
สามารถเขาถึงตัวความจริง ที่เรียกวา ธรรม ขั้นท่ีสอง พระองคยังสามารถนํ าเอาหลักความจริงนั้น   
มาท ําใหเกดิประโยชนแกคนหมูมากอกีดวย การเผยแพรแกคนหมูมากนี ้พระพทุธเจาไดจดัโครงสราง
และวางระบบแบบแผนขึ้น เพื่อใหชุมชนไดรับประโยชนจากธรรมการจัดตั้งวางระบบนี้ เรียกวา 
วนิยั การจดัตัง้วางระบบแบบแผนนีน้บัเปนความสามารถพเิศษของมนษุย อยางไรกต็ามมนษุยตองอาศยั
ปญญาเพื่อวางระบบแบบแผนโดยตั้งอยูบนฐานของธรรม

สรุปในเบื้องตนวา “ธรรม” เปนเรื่องของความจริงที่มีอยู มนุษยไมสามารถจัดตั้ง
หรือทํ าขึ้นมาได สวน “วินัย”  เปนเรือ่งที่มนุษยจัดตั้งหรือสมมุติขึ้น รวมทั้งกฎหมายนั่นเอง

ในทางพระพุทธศาสนา “สมมุติ” มิใชเร่ืองเหลวไหล เพราะถือเปนสัจจะ เรียกวา 
“ปรมัตถสจัจะ” และ “สมมตุสิจัจะ” ปรมตัถสจัจะ คอื สัจจะทีเ่ปนความจรงิแทแนนอนมอียูในธรรมชาติ
สมมุติสัจจะ คือ สัจจะทีเ่ปนความจริงตามความตกลงยอมรับรวมกันของมนุษย

                                                          
47 พุทธทาสภิกขุ. (2546). ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ. หนา 2.
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กฎหมายจัดเปนกฎสมมุติของมนุษยที่ตองมีความสัมพันธกับกฎธรรมชาติดวย 
หากมนษุยตองการใหเกิดผลขึ้น มนุษยตองทํ ากิจกรรมเพื่อใหไดผลนั้น เชน มนุษยตองการธัญพืช
มนษุยกต็องปลูกธญัพชืนัน้ๆ ดงันัน้การปลกูพชืจงึเปนเหตทุีท่ ําใหเกดิผล คอื ตนธญัพชื นบัเปนตวัอยาง
เปรียบเทียบเรื่องธรรม เปนความจริงตามกฎธรรมชาติ

แตเมื่อมนุษยมาอยูรวมกันมากขึ้นเปนสังคมใหญขึ้น หากมนุษยตองการธัญพืช
ในปริมาณมากตองจางคนเพื่อมาทํ านาขนาดใหญ จึงตองตั้งกฎของมนุษยขึ้นวา การทํ านาเปนเหตุ 
สวนการตอบแทนใหเงินเดือนแกลูกจางเปนผล ซ่ึงเปนเหตุเปนผลจริงในระดับหนึ่งเทานั้น แตหาก
พจิารณาในทางศาสนาใหลึกลงไปจะพบวา ที่แทแลวไมจริง กลาวคือ การทํ านาเปนเหตุ แตเงินเดือน
คาจางมไิดเกิดมาจากการขุดดินปลูกขาว แตเกิดจากการที่มนุษยตั้งเปนกฎสมมุติรวมกัน

ดงันัน้กฎของมนุษยที่วา การทํ าสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือนเปนผล เปนกฎที่ตั้ง
อยูบนสมมตุิ คอื การยอมรบัรวมกนั อารยธรรมของมนษุยไดสรางกฎสมมตุทิ ํานองนีข้ึน้อยางมากมาย
เพือ่ใหสังคมมนุษยดํ ารงอยู

อยางไรก็ตาม การจัดตั้งวางกฎสมมุติของมนุษยขึ้นนั้น ตองทํ าเพื่อชวยหนุน     
ใหเกิดความมั่นใจที่จะไดผลตามที่ตองการตามกฎธรรมชาติ (ความเปนจริงตามธรรม) อันเปน   
ความมุงหมายที่แทจริงของกฎสมมุติของมนุษย หากมนุษยหลงในสมมุติ คือ ติดในกฎสมมุติ       
โดยไมเขาถึงความจรงิของธรรมชาต ิมนษุยกจ็ะแปลกแยกจากธรรมชาต ิกลายเปนความวปิลาสของชวีติ
และสังคม

เมือ่มนษุยมคีวามสามารถในการวางระบบระเบยีบของสงัคม (วนิยั) มนษุยจงึตกลงกนั
ใหตนมสิีทธโิดยมีกฎหมายมารองรับ เชน นํ าแผนดินมาแบงกันโดยกํ าหนดใหมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เกิดขึ้น มีกฎหมายมาคุมครองสิทธิของบุคคล และภารกิจของสังคมเกิดขึ้น มนุษยจึงหลงเขาใจ       
ในกฎสมมุติวาตนมีสิทธิในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง

ในทางพระพทุธศาสนา สิทธติางๆ ในกฎหมายเปนเรือ่งทีม่นษุยตัง้ขึน้เพือ่ประโยชน
ของตนและหมูคณะ จนหลงไปวามีความชอบธรรมที่จะไปจัดการกับธรรมชาติไดตามปรารถนา   
แตความจรงิแลวสิทธิดงักลาวไมมอียู เพราะในแงของกฎธรรมชาตมินษุยไมมสิีทธอิะไร แมแตจะอาง
สิทธิในชีวิตของตนกับธรรมชาติก็ไมมีผลอะไร การดํ าเนินชีวิตของมนุษยตองทํ าใหเปนไปตาม    
กฎธรรมชาติตามเหตุปจจัย

กฎของมนษุย คอื กฎหมาย (วนิยั) จงึตองตัง้อยูบนความจรงิของธรรมชาต ิ(ธรรม)
และกฎของมนุษยตองมีไวเพื่อเขาถึงและไดประโยชนจากกฎธรรมชาติในสังคมที่มีความซับซอน
หรืออารยธรรมที่มีความเจริญ มนุษยมีการจัดตั้งระบบแบบแผนในสังคมมากขึ้น เชน ระบบกฎหมาย 
ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคม เปนตน การแยกระบบเปนหลายดาน     
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เพื่อประสิทธิภาพในเชิงปฏิบัติ แตกฎแหงธรรมชาติก็คือความจริงที่รองรับระบบเหลานี้ทั้งหมด 
หากจะใหระบบทั้งหลายนี้ไดผลอยางแทจริง ระบบเหลานั้นตองประสานเปนอันเดียวกันบนฐาน
แหงความเขาใจในความเปนจริงตามกฎธรรมชาติ

ปญหา ก็คือ มนุษยทั้งหลายตางคิด และวางระบบบนทฤษฎีคนละอยางกัน      
โดยไมค ํานงึวาแทจรงิแลว ตองพยายามน ําทฤษฎหีรือระบบตางๆ ใหเขาถึงธรรม ท ําใหการด ําเนนิกจิกรรม
ของมนษุยไปในทางแบงแยกและแกงแยงกนั ส่ิงทีสํ่ าคญัทีสุ่ด คอื การท ําใหมนษุยประสานระบบตางๆ
ใหเขาถึงและสอดคลองกับหลักความจริงของธรรมชาติ

กฎหมาย ในความหมายทางพระพุทธศาสนา จึงมิไดมีจุดมุงหมายอยูที่ความเปน
ระเบยีบเรยีบรอย หรือความสงบเรยีบรอยของสงัคมมนษุยเทานัน้ แตกฎหมายตองเปนสิง่ทีส่รางสภาพ
ทีเ่อือ้ตอบุคคลในการพัฒนาชีวิตสูจุดมุงหมายที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

ในทางพระพุทธศาสนาไดอธิบายวา มนุษยมีทาทีตอกฎหมายตางกัน 3 ระดับ คือ
ระดับท่ี 1 ทาที หรือ ความรูสึกตอกฎหมายแบบเปนเครื่องบังคับ มนุษยที่มีทาที

ในลักษณะนี้ในทางพุทธศาสนาอธิบายวา มนุษยผูนี้ยังไมมีการพัฒนาตนเอง หรือแสดงวายังไมมี 
การศึกษา

ระดับท่ี 2  ทาที หรือ ความรูสึกตอกฎหมายโดยมองวา กฎหมายเปนเรื่องที่จัดตั้ง
ขึน้มาเพือ่สรางสภาพทีเ่อือ้ตอการพฒันาความสามารถของคนในสงัคม เพือ่การมชีีวติทีด่งีามยิง่ๆ ขึน้ไป
กรณนีีค้นจะมองกฎหมายเปนเครื่องฝกตนในการปฏิบัติใหชีวิตดีขึ้น

ระดับท่ี 3 ทาททีี่มองกฎหมายเปนเพียงส่ิงที่หมายรูเทานั้น  เพราะมนุษยพัฒนา 
จนเกิดมีสติปญญารูและเขาใจวากฎเกณฑของสังคมหรือกฎหมายนั้นมีขึ้นเพื่อใหมนุษยอยูรวมกัน
อยางสันติภายใตฐานแหงธรรม ทาทีในระดับนี้มนุษยไดพัฒนาตนอยางสมบูรณ เปรียบไดกับ     
พระอรหันต

ในสงัคมมนุษยที่เจริญและดีงามนั้น ผูคนในระดับที่ 1 จะมีนอยมาก

ขอพจิารณาบางประการเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายในแงพระพุทธศาสนา
1. ค ําวา “นติศิาสตร” แปลวา วชิากฎหมาย สวนในความหมายอยางกวาง แปลวา

ศาสตรแหงการนํ าผูคน และรัฐซึ่งตองอาศัยเครื่องมือหรือกติกาในการปกครอง
2. คํ าวา “ธรรมศาสตร” หมายถึง คมัภีรในศาสนาฮินดู (พราหมณ) สวนใน

ความหมายอยางกวาง หมายถึง วิชาที่วาดวยหลักการแหงความเปนจริงที่มีอยูในธรรมชาติ และ   
หลักการที่มนุษยนํ ามาเปนแบบแผนใหคนปฏิบัติ
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3. หลักการพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา คือ ธรรมวินัย โดยคํ าวา วินัย          
ทางพระพทุธศาสนานัน้มคีวามหมายใกลเคยีงกบัค ําวา “กฎหมาย” เนือ่งจาก วนิยั คอื การจดัโครงสราง
วางระเบียบแบบแผนของสังคม สวนคํ าวา ธรรม คือ ความจริงที่มีอยูตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติ

4. มนษุยมคีวามสามารถในการวางระบบระเบยีบกฎเกณฑของสังคม (กฎหมาย)
และมนษุยยงัตกลงกนัเองวา ตนมสิีทธิตางๆ ซ่ึงในทางพระพทุธศาสนามองวา มนษุยนัน้ไมมสิีทธิใดๆ
และไมมสิีทธิที่จะไปกํ าหนดสิทธิใดๆ ทั้งนี้เพราะสิทธิตางๆ ที่มนุษยกํ าหนดขึ้นนั้น เปนการกํ าหนด
กแ็ตเพือ่ประโยชนของตนเองและหมูคณะเทานั้น สิทธิเหลานั้นอางกับธรรมชาติไมไดแตอยางใดเลย

5. ระบบตางๆ ที่มีอยูในสังคมมนุษย รวมทั้งกฎหมายนั้นแทจริงแลว จะตอง
ประสานและสอดคลองกับหลักความจริงแหงธรรมในพระพุทธศาสนา

6. กฎหมายในทางพระพทุธศาสนาตองเปนกฎเกณฑทีส่รางสภาพทีเ่อือ้ตอบคุคล
ในการพัฒนาชีวิตมนุษยใหไปสูจุดหมายที่ดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป และตองสอดคลองกับหลักความจริง 
แหงธรรมดวย

7. หากมนษุยพฒันาตนโดยหลกัธรรมในศาสนาจนเกดิสตปิญญารูแจงเหน็จรงิแลว
กฎหมายจะเปนเพียงส่ิงที่หมายรูสํ าหรับมนุษยเทานั้น

วทิยานิพนธนี้ผูวจิัยไดรับความอนุเคราะหจากพระเทพวิสุทธิกว ี  สนทนาธรรม 7 
จากการสนทนาธรรมใน BPCT Webboard ในหวัขอกฎหมายกบัศาสนาจะไปดวยกนัไดหรือไม อยางไร

วันชัย แสงสุวรรณ:  ในความคดิสวนตวัศาสนาและกฎหมายไปดวยกนัได แตเหน็จะเปนนามธรรม
กระผมตองการใหกระจางในรูปธรรมของการปรับใชกฎหมายทั่วไปใน   
การตีความกฎหมายใหสอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะตอง
ท ําความเขาใจอยางไรขอความกรุณาในวิทยาทานความรูนี้ดวยเถิดครับ

พระเทพวิสุทธิกวี: “เรือ่งกฎหมายนั้น จะตองเอาพระวินัยมาเทียบ สามารถตีความเทียบเคียงได  
ทกุขั้นตอน นั่นคือ
1. ตัวพระวินัยจากพระไตรปฎก ใชตัดสินปญหาที่ไมสลับซับซอน เชน 

พระภกิษปุระพฤติผิดพระวินัยขอเสพเมถุน จับไดคาหนังคาเขา ตองจับ
สึกเลยทนัที ไมตองไปวินิจฉัยตีความโทษขั้นนี้เสมือนหนึ่งโทษประหาร
(ตายจากความเปนพระภกิษ)ุ เพราะเปนโทษหนกั การตดัสนิทางกฎหมาย
อาจจะไมผิด เพราะฝายหญิงยินยอม แตเขามีความผิดฐานทํ าลายศาสนา
ดวย จึงควรมีโทษหนักเชนกัน
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2. ถามีเร่ืองใหตองวินิจฉัยชนิดขั้นอุทธรณ ก็ตองไปสํ ารวจดูในคํ าวินิจฉัย
ช้ันอรรถกถาเชนเดียวกับตองศึกษาคํ าวินิจฉัยช้ันศาลอุทธรณ ที่ตองให
ความยุติธรรมแกผูถูกกลาวหา

3. ถายังไมจบเรื่อง ก็ตองไปดูกันในชั้นคัมภีรฎีกาวา ทานลงความเห็นไว 
พอจะเปนตวัอยางการตดัสนิชีข้าดอยางไรบาง ขอนีค้ ําตดัสินจะถอืเปนยตุิ
เชนเดียวกับคํ าตัดสินของศาล ทั้งนี้เพราะคํ าที่ใชอยูในกระบวนการ    
ทางกฎหมายยมืมาจากค ําศพัทในพระพทุธศาสนาทัง้นัน้ ทานอดตีรองนายก
วษิณ ุเครอืงาม ทานศกึษาเรือ่งนีม้าพอสมควร เพราะทานคนควาความเปนมา
ของกฎหมายไทยในโอกาสฉลองกรงุรตันโกสนิทร 200 ป (ฟงทานบรรยาย
ทางโทรทัศน)

เร่ืองกฎหมายเปนเรื่องของพระวินัย ไมใชเร่ืองของธรรม ถาไมสับสนจุดนี้
นาจะคลี่คลายความงุนงงลงไดบาง
วินัยเปนพุทธบัญญัติสํ าหรับปองปรามคนชั่ว คุมครองคนดี ผูลวงละเมิด  
พระวินัยมีโทษตามแตกรณี สวนธรรม ใครไมปฏิบัติก็เอาโทษอะไรไมได 
เปนเรื่องสิทธิสวนบุคคล แตธรรมก็มีวินัยมั่นคงไดดี เชน คนมีธรรม คือ หิริ
ความละอายแกใจในการท ําชัว่ และ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัในผลการท ําชัว่
มีธรรมสองอยางนี้ก็สามารถรักษาพระวินัย (กฎหมาย) ไดดี อีกอยางหนึ่ง 
สํ าหรบัผูตดัสนิคด ีตองไมมอีคติ คอื ไมเอนเอยีง (เพราะรัก เพราะชงั เพราะหลง
เพราะไมรูจริง) ตองอยูในอเุบกขา แปลวา เปนกลาง เพงดตูรวจสอบใหแนชัด
เชื่อวาปฏิบัติธรรม (อยาไปเอาเมตตามาใชที่นี่) ขอตอบแคนี้กอน ถายัง งงๆ 
คยุกันใหมได เจริญพร”48

การศึกษาความหมายของกฎหมายในทางพระพุทธศาสนา เปนเครื่องยืนยัน      
ใหมนษุยตระหนกัถึงหลักแหงความเปนธรรมและถกูตองทีอ่ยูภายในจติใจของมนษุยทกุคน โดยการศกึษา
และปฏบิตัติามหลักคํ าสอนของศาสนา เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและทํ าใหสังคมมีความสงบสุข

                                                          
48 พระเทพวิสุทธิกวี. สนทนาธรรม. สืบคนเมื่อ 7 ตุลาคม 2549, จาก http://www.bpct.orglindex.php.
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2.4  วิวฒันาการความสัมพันธระหวางกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี

เนือ่งจากการที่ขนบธรรมเนียมประเพณแีละจารตีประเพณเีปนสิง่ทีป่ระชาชนไดประพฤติ
ปฏิบตัติอๆ กนัมาชานานจนสงัคมนัน้ไดยอมรบั จนมกีารววิฒันาการมาเปนกฎหมายในทีสุ่ด กฎหมาย
จงึจดัไดวากอก ําเนดิมาจากขนบธรรมเนยีมประเพณแีละจารตีประเพณดีวย ฉะนัน้กฎหมายมคีวามเกีย่วเนือ่ง
หรือความสัมพันธกับขนบธรรมเนียมประเพณีและจารีตประเพณี

จากความสามารถของมนุษยทํ าใหกฎเกณฑตางๆ ที่ปรากฏออกมามีลักษณะเปนสากล 
คือ เปนลักษณะรวมของเผาพันธุมนุษยและมีลักษณะเปนนิรันดร  คือ เปนลักษณะที่สืบตอกันมา 
ของสายพันธุมนุษยอยางไมรูจักจบสิ้น จากความสามารถของมนุษยในการวินิจฉัยถูกผิดดังกลาว  
เมื่อไดรับการปฏิบัติตามติดตอกันมาอยางสมํ่ าเสมอเปนเวลานาน จะเกิดเปนผลึกที่แนบแนนอยูใน
ความส ํานกึของคนในหมูทีป่ฏิบตัเิชนนัน้ ทีส่ามารถเขาใจไดโดยสามญัส ํานกึตามเหตผุลธรรมดางายๆ
ของสามญัชน (Simple Natural Reason) จนกระทัง่ตอมาตองยอมรบัวาถูกตองโดยไมตองมกีารวนิจิฉยัใดๆ
และเมื่อไดปฏิบัติมานานๆ เขา ในที่สุดก็กลายมาเปน “ขนบธรรมเนียมประเพณี” (Mores) หรือ   
เปนความประพฤติที่ชนหมูหนึ่งที่อยูในสถานที่แหงหนึ่งถือเปนแบบแผนกันมาอยางเดียวกันและ 
สืบตอมานาน ถาใครในหมูประพฤตอิอกนอกแบบกเ็ปนผิดประเพณี49 ตอมากค็อยๆ พฒันาวธีิการบงัคบั
ใหเปนไปตามสิ่งตางๆ เหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีลักษณะบังคับเปน 
“กฎหมายประเพณี” หรือ “กฎหมายชาวบาน” (Volksrecht) ในทีสุ่ด และจากจุดนี้เปนเหตุทํ าให    
กฎเกณฑตางๆ ที่ปรากฏออกมามีลักษณะแตกตางกันไปในแตละเผาของมนุษยตามสถานที่ตางๆ

ดงันั้น ขนบธรรมเนียมประเพณี (Mores) เปนบรรทัดฐานทางสังคมที่เปนทั้งกฎเกณฑ
และเปนขอหามคลายกับศีลธรรม มีความสํ าคัญตอความเชื่อและความรูสึกและสวัสดิภาพของคน
สวนใหญในสังคม จึงมีความเขมงวดมากกวาวิถีประชา เพราะหากกระทํ าผิดหรือฝาฝนถือวากระทบ
ตอความรูสึกตอสวนรวม ผลที่ไดรับจึงรุนแรงกวาวิถีประชาแมจะยังไมถึงกับผิดกฎหมาย กลาวคือ 
นอกจากจะถูกตํ าหนิติเตียนแลว อาจถึงขั้นประณามวาเปนคนชั่วชาคนเลว บางสังคมอาจถึงขั้นขับไล
จนถึงประชาทัณฑ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สํ าคัญของสังคมไทย ไดแก เร่ืองความกตัญูรูคุณ   
ตอพอแม พอแมตองเลี้ยงดูลูก ความซื่อสัตยของสามีภรรยา ขอหามบางประการ เชน การมีสัมพันธ
ในสายเลือดเดียวกัน การกนิเนื้อมนุษย นักบวชกับเรื่องทางเพศ การทารุณสัตว เปนตน

                                                          
49 เสถียรโกเศศ. เลมเดิม. หนา 44.
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จารตีประเพณคีอือะไร จารตีประเพณ ีคอื ขอบงัคบัความประพฤตขิองชนหมูหนึง่ซึง่เกดิขึน้
จากความนิยมเอาอยางกัน และประพฤติสืบเนื่องตอๆ กันมาเปนเวลาชานาน โดยมิใชบทบัญญัติ   
อันรัฐาธิปตยไดตราขึ้นไว จารีตประเพณียอมตรงกับขนบธรรมเนียมความเปนอยูของมนุษย คือ   
ตรงกับนิสัยความประพฤติความคิดความรูสึกความเลื่อมใสและการทํ ามาหากินของหมูชน ซ่ึงยอม
จะเกดิขึน้ตามแบบอยางคนชัน้กอนๆ และดวยกาลเวลาทีล่วงมายอมจะเปลีย่นแปลงแกไขไปในตวัเอง
ไมจ ําเปนตองมีผูใดมาแตงทํ าขึ้นใหมเปนพิเศษอยางเชนในบทกฎหมาย

จารตีประเพณ ีคอื ความประพฤตอัินหมูชนไดรับปฏบิตัใินกจิการบางอยาง จารตีประเพณี
ที่จะรับใชเปนกฎหมายไดจะตองประกอบดวยเงื่อนไขบางประการไดมีคํ าพิพากษาศาลสูงวินิจฉัย  
ไววาจารีตประเพณีที่จะใชไดนั้น จะตองอาศัยหลักสํ าคัญ 4 ประการ

(1) จะตองเปนการรับปฏิบัติเกี่ยวดวยสิทธิ
(2) จะตองไดปฏิบัติสืบตอๆ กันมาเปนเวลานานพอสมควร
(3) ในกจิการเรื่องนั้นจะตองไมมีบทกฎหมายบัญญัติไว
(4) จะตองไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนไดเสียของประชาชน
นอกจากนัน้แลว จารีตประเพณีเปนที่มาแหงกฎหมาย ไมวาจะโดยรฐัาธิปตยประกาศใช

หรือศาลตดัสินวางไวก็ดี ยอมเกิดขึ้นแตความนิยมและไดรับปฏิบัติมาเปนเวลานาน50

ศาสตราจารย ดร.เอช เอกตู เหน็วา “จารตีประเพณนีัน้เปนสิง่ทีเ่กดิกอนกฎหมายลายลกัษณอักษร
และเปนส่ิงที่อยู ในแนวความคิดของบุคคลกอนที่จะไดนํ าไปบัญญัติเปนกฎหมาย แตทั้งนี้มิใช     
เปนของแปลก เพราะเหตุวาการเขียนหนังสือนั้นเกิดขึ้นเพราะความเจริญของบานเมือง” เพื่อจะใหรู
วาขอบังคับของกฎหมายที่มาจากจารีตประเพณีนั้นเกิดขึ้นอยางไรแลวควรตองถือวาผูพิพากษา      
ในสมัยโบราณเมื่อจะตองตัดสินคดี ก็นึกถึงขอที่บรรพบุรุษหรือคนที่ไดมีตํ าแหนงมากอนไดตัดสิน
ไวในคดีอันคลายกัน เพราะนิสัยธรรมชาติของมนุษยคือคิดทํ าตามแบบอยางกันมาโดยผลแหงนิสัย
จึงเกิดมีขอบังคับแหงความประพฤติซ่ึงมีผูถือตามแลวกลายเปนขอบังคับอันจํ าเปนตองปฏิบัติตาม   
ผูที่ไมถือตาม ก็ถือวาผูนั้นกระทํ าผิดตอกฎหมายและความยุติธรรม ขอบังคับของมนุษยซ่ึงเกิดขึ้น
ตามกาลเวลา  และตามแบบอยางคนสมัยโบราณนั้นเรียกวา “จารีตประเพณี” (Custom)

ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายวา “จารีตประเพณี (Custom) คอื ส่ิงที่มนุษย
ปฏิบตัติอเนื่องกันมา จารีตประเพณีมุงถึงส่ิงภายนอกของมนุษยเทานั้น เชน การแตงตัว วิธีพูด และ
วิธีติดตอกับผูอ่ืน และรวมถึงวฒันธรรมดวย จารีตประเพณียอมเปนของเฉพาะตัว เพราะเกี่ยวกับวา
เปนบคุคลชัน้ใดชัน้หนึง่อยูในสงัคมใดสงัคมหนึง่ ประกอบอาชพีใดอาชพีหนึง่ ฉะนัน้ จารตีประเพณี

                                                          
50 จินดา ชัยรัตน. (2478). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 315-317.
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ในทางตางๆ เชน จารตีประเพณีในทางคาขาย จารีตประเพณีในการทูต เปนตน และจารีตประเพณี
อาจแตกตางกนั เพราะอยูคนละแหง จารตีประเพณมีคีวามประสงคจะใหมนษุยมกีารตดิตอสัมพนัธกนั
สะดวกและประณีตยิ่งขึ้น”

2.4.1 กฎหมายประเพณี
จารตีประเพณมีไิดเกดิจากการบญัญตัขิึน้ แตเปนส่ิงทีเ่รียกวา “กฎหมายประเพณี”

กลาวคือ เปนเรื่องที่ประชาชนประพฤติปฏิบัติตอกันเปนประจํ าติดตอกันมานาน และสมํ่ าเสมอ   
และประชาชนตางเหน็พองตองกนัวาเปนส่ิงทีถู่กตองจนตองปฏิบตัติาม อีกทัง้ยงัตองเปนเรือ่งทีไ่มขดั
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  กฎหมายประเพณีในที่นี้ หมายถึง กฎหมายประเพณีในความหมายอยางแคบ คือ
กฎหมายประเพณทีีป่รากฏในรปูของจารตีประเพณ ีหรือตามทีบ่ทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
เดิมใชคํ าวา “คลองจารีตประเพณีแหงทองถิ่น” นัน่เอง แตมิไดหมายความวาจารีตประเพณีทั้งหมด
จะเปนกฎหมายประเพณี

เพราะฉะนั้นกฎหมายประเพณี คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยูภายในจิตใจ   
ของคนในชาต ิ ทีแ่สดงออกมาเปนความประพฤตปิฏิบตัใินสภาวะและเหตทุีเ่กดิขึน้ในสงัคม กลาวคอื
เปนการประกอบขึน้จากเหตผุลของมนษุยกบัความรูสึกและอารมณภายในจติใจ อันเปนเพราะการไดรับ
ความคดิแบบ “Romanticism” ผสมลงไปดวย โดยมสีาระส ําคญั51 เปนการแสดงออกแหงอารมณเพอฝน
หรือเปนผลิตผลแหงอารมณเพอฝนในทางประวัติศาสตรศิลปะและปรัชญาบางสวนของคุณสมบัติ  
และลักษณะทีม่สีวนสมัพนัธกบัความคดินี ้คอื (1) การเนนความรูสึกทีเ่กดิขึน้ทนัททีนัใดและความรูสึก
ทีรุ่นแรงที่ถูกปลุกขึ้นโดยธรรมชาติ และสถานการณในความรูสึกที่รุนแรง (2) การชอบยกธรรมชาติ
ใหเปนบคุลาธษิฐาน และการบงบอกในทางอารมณดวยกระบวนการและการบงัคบัของบคุลาธษิฐานนัน้
(3) การเนนตอส่ิงที่เปนเอกลักษณ ส่ิงทีสํ่ าคัญและพื้นฐานที่ลวงละเมิดมิไดของปจเจกบุคคล และ
พลังอ ํานาจของปจเจกบุคคล (4) ความไมชอบตอระเบียบ เหตุผล สติปญญา และความพอประมาณ 
โดยปรารถนาตอส่ิงทีเ่กดิขึน้เอง ความไรระเบยีบ ความหลากหลาย ความคาดการณมไิด ความไมแนนอน
ความวุนวาย ความปาเถื่อน ความหรูหรา ความฟุมเฟอย ความแปลก ความไมธรรมดา ความใหม 
และความผิดปกติ และ (5) การขับไลเสรีภาพ คือ เสรภีาพจากขอผูกมัดที่เปนปจเจกบุคคล และที่เปน
จติรกร โดยเสรีภาพของจิตรกรเปนการรักษาเนื้อหาใจความของเขาในฐานะที่เปดกวาง จริงใจ และ
ปราศจากอคติเชนที่เขาปรารถนา และมีเสรีภาพตอการขัดขืนจากทุกๆ ส่ิง ซ่ึงจิตรกรถูกถือไดวาได

                                                          
51 Peter Adam Angeles. (1981). Dictionary of Philosophy. p. 248.
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ถูกรัดคอหรืออุดปากจากความยึดมั่นในอดีต การที่ผสมความคิดแบบ Romanticism ลงไป เพื่อเปน
การใหชีวติชีวาและคุณคาทางหัวใจ เพราะอารมณ หัวใจ และจิตวิญญาณ เปนเรื่องสํ าคัญของชีวิต
และเปนสารัตถะของความเปนคน52

จารีตประเพณีที่มีลักษณะเปนกฎหมายประเพณี จะตองเปนจารีตประเพณีที่มี
ลักษณะสํ าคัญดังนี้

(1) เปนจารตีประเพณทีีป่ระชาชนไดปฏิบตักินัมาอยางสมํ ่าเสมอและเปนเวลานาน
(2) ประชาชนทีม่คีวามรูสึกวาจารตีประเพณเีหลานัน้เปนสิง่ทีถู่กตอง และจะตอง

ปฏิบตัติามบทบญัญตัมิาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยบญัญตัไิววา “เมือ่ไมมบีทกฎหมาย
ทีจ่ะยกมาปรบัคดไีด ใหวนิจิฉยัคดนีัน้ตามจารตีประเพณแีหงทองถิน่” หมายความวา ตองใชบทกฎหมาย
ที่เปนลายลักษณอักษรมาปรับกับคดีกอน ถาไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรจึงเรียกจารีตประเพณี 
แหงทองถ่ินตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรค 2 วาเปน “กฎหมายประเพณี” จารีตประเพณีแหงทองถ่ิน  
จงึเปนบอเกิดของกฎหมายไทยประเภทหนึ่ง

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรค 2 ดงักลาว แสดงใหเหน็วากฎหมายประเพณมีอียูควบคู
กบักฎหมายลายลกัษณอักษร แมวาจะมิไดบัญญัติเปนตัวหนังสือหรือเปนลายลักษณอักษร แตก็เปน
หลักเกณฑซ่ึงเปรียบเสมือนเงาที่เคียงคู กับกฎหมายลายลักษณอักษรในฐานะที่เปนบทสํ ารอง 
(subsidies provision) ของกฎหมายลายลกัษณอักษร กรณใีดทีก่ฎหมายลายลกัษณอักษรมไิดบญัญตัไิว
บทสํ ารองก็จะทํ าหนาที่แทนทันทีบางกรณีกฎหมายลายลักษณอักษรก็รับรองจารีตประเพณีมาใช
โดยตรง เชน ในมาตรา 1354 บัญญัติวา “ถามจีารีตประเพณีแหงทองถ่ินใหทํ าได และถาเจาของ     
ไมหามบุคคลอาจเขาไปในที่ปา ที่ดง หรือ ในทีม่หีญาเลี้ยงสัตวซ่ึงเปนที่ดินของผูอ่ืนเพื่อเก็บฟน หรือ
ผลไมปา ผัก เห็ด และส่ิงเชนกัน”

หรือในมาตรา 368 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา “สัญญานั้น
ทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย” คํ าวา       
“ปกตปิระเพณ”ี มคีวามหมายแตกตางจากค ําวา “จารตีประเพณแีหงทองถิน่” ปกตปิระเพณ ีแปลมาจาก
ภาษาเยอรมัน ศพัทวา “Verkehrssitte” ซ่ึงหมายถึง ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติตอกันในวงอาชีพหนึ่ง
เชน ขนบธรรมเนียมของพอคาขาวของชาวประมงหรือขนบธรรมเนียมของชาวนา เปนตน บางที     
กเ็ปนการยากที่จะแบงขนบธรรมเนียมเชนนี้ออกจากจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน เชน ขนบธรรมเนียม
การลงแขกของชาวนาในหนาเก็บเกี่ยว ซ่ึงอาจจะนับวาเปนจารีตประเพณีแหงทองถ่ินดวยก็ได

                                                          
52 ปรีดี เกษมทรัพย ข เลมเดิม. หนา 212-213.
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จารีตประเพณีบางอยาง กฎหมายมิไดบัญญัติหรือเขียนไวเปนลายลักษณอักษร
โดยชัดแจงอยาง มาตรา 368 หรือมาตรา 1354 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดงักลาว แตมี
ผลบังคับในทางกฎหมาย เชน การทํ าใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บในการเลนฟุตบอลตามกติกา หรือ       
การแขงขันชกมวยตามกติกา หรือ กรณีนายแพทยผาตัดคนไขเพื่อรักษาคนไข การกระทํ าเหลานี้   
เขาองคประกอบความผิดฐานทํ ารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา แตไมมีความผิด เพราะ 
จารตีประเพณเีปนทีย่อมรับกนัทัว่ไปใหท ําไดโดยชอบ (Soziale adaquanz) จารตีประเพณทีีม่ผีลบงัคบั
ตามกฎหมายยอมเรียกไดวาเปนกฎหมายประเพณี กฎหมายประเพณีเชนนี้นับวาอยูเคียงคูกับ
กฎหมายลายลักษณอักษรมิใชเพียงเปนบทสํ ารองเทานั้น

2.4.2 ความสัมพันธระหวางจารีตประเพณีกับกฎหมาย
ในสมัยโบราณ จารีตประเพณียอมปะปนกันอยูกับกฎหมาย ดังจะเห็นไดวา

กฎหมายไดกํ าหนดการทํ าพิธีกรรมทางศาสนาไวในกฎหมาย แตในปจจุบันนี้จารีตประเพณี และ
กฎหมายยอมแยกกันอยู แตกฎหมายก็บัญญัติถึงจารีตประเพณีอยูบาง เชน ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณชิย มาตรา 4 บญัญตัใิหใชจารตีประเพณแีหงทองถ่ินอดุชองวางของกฎหมาย เปนตน ในสมยัโบราณ
จารตีประเพณไีดกํ าหนดละเอียดลออถึงกับกํ าหนดวาบุคคลชั้นใดจะแตงกายอยางใดได  เปนตน

จารตีประเพณยีอมไปไกลกวากฎหมาย เพราะคลมุถึงการด ํารงชวีติทัง้มวลของมนษุย
มตีวัอยางในเรือ่งการแตงกายดงักลาวแลว แตกม็กีรณทีีก่ฎหมายไปไกลกวาจารตีประเพณโีดยกฎหมาย
วางขอบังคับที่จารีตประเพณีไมสนใจเลย

เราอาจพิจารณาความสัมพันธระหวางจารีตประเพณีกับกฎหมายลายลักษณอักษร
ในแงตางๆ ได เชน ในแงประวตัศิาสตร ในแงพเิคราะหระบบกฎหมายในปจจบุนั และจากตวับทบญัญตัิ
แหงกฎหมายลายลักษณอักษร

2.4.2.1 พจิารณาในแงประวัติศาสตร
กฎหมายประเพณทีีเ่กดิขึน้กอนกฎหมายลายลักษณอักษรกฎหมายเกิดขึ้น

พรอมกับการเกิดขึ้นของสังคม ตอมาเมื่อสังคมเจริญขึ้น ความจํ าเปนที่ตองบัญญัติกฎหมายเปน    
ลายลักษณอักษรเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายประเพณีก็มีมากขึ้น จึงเริ่มมีการบัญญัติ
กฎหมายลายลักษณอักษรขึ้นเปนครั้งคราว ตอนตนการบัญญัติคงกระทํ าดวยความอิดเอื้อน เพราะ  
ยงัรูสึกวาการบญัญตักิฎหมายเปนเพราะความจ ําเปนบงัคบั สมยัตอมามกีารบญัญตักิฎหมายขึน้เรือ่ยๆ
จนรูสึกวาการบัญญัติกฎหมายเปนของธรรมดาที่ตองกระทํ าเปนประจํ าเสีย จนมาถึงยุครุงโรจน   
ทางสงัคม (Enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 จึงเกิดความคิดที่เชื่อวาการแกไขเปลี่ยนแปลงสังคม
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ตามอุดมคตินั้น จะตองมีการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรขึ้นมาใชแทนกฎหมายประเพณีที่มีอยู
แตเดมิ ความคดินีก้อใหมกีารตรากฎหมายเปนประมวลเปนการใหญในสมยันัน้ โดยน ําเอาจารตีประเพณี
สวนทีย่งัใชอยู ประกอบกบัหลักกฎหมายทีส่อนกนัในวชิานติศิาสตรรวมกบัแนวความคดิของการปฏรูิป
ปฏิวตัิสังคมมาบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย

ในทีสุ่ดนกันติศิาสตรในตนศตวรรษที ่ 19 กเ็ขาใจไขวเขวไปวา ตอแตนัน้ไป
กฎหมายลายลักษณอักษรเปนกฎขอบังคับความประพฤติของมนุษยในสังคมที่สมบูรณดวยประการ
ทั้งปวงจารีตประเพณีไมมีความจํ าเปนอีกตอไปแลว แตความเชื่ออันนี้ขัดตอธรรมชาติของกฎหมาย 
เพราะระบบกฎหมายใดก็ตามจะมีแตลายลักษณอักษรลวนๆ โดยไมมีกฎหมายจารีตประเพณีเลย  
เปนส่ิงทีเ่ปนไปไมได เพราะแมกฎหมายลายลกัษณอักษรจะพยายามบญัญตัใิหกวางขวางเพยีงใดกต็าม
ก็ไมสามารถทํ าใหระบบกฎหมายลายลักษณอักษรสมบูรณได ยังคงตองอาศัยกฎหมายประเพณี   
เปนบทประกอบใหสมบูรณอยูเสมอดวย

ความเหน็ขอนีเ้ปนค ําสอนส ําคญัของส ํานกัประวตัศิาสตร (Historical School)
เปนทีรั่บรูในวงการนิติศาสตรโดยทั่วไปในปลายศตวรรษที่ 19 และศตวรรษนี้ กลาวไดวาประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของเยอรมันไดจัดทํ าขึ้นบนรากฐานความคิดดังกลาว ดังปรากฏในมาตรา 1 
แหงประมวลกฎหมายแพงสวสิ และมาตรา 4  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยของไทยทีว่างหลกั
ไววา เมื่อไมมีบทกฎหมาย (กฎหมายลายลักษณอักษร) ที่จะใชบังคับกับคดี ใหศาลใชจารีตประเพณี
แหงทองถ่ินมาปรับแกคดี นับวาเปนขอยืนยันที่ดีสํ าหรับความจริงในขอที่กลาวมานี้

2.4.2.2 พจิารณาในแงระบบกฎหมาย
1) จารีตประเพณีเปนบทสํ ารอง เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวาง

จารตีประเพณีกับกฎหมายลายลักษณอักษรในแงกฎหมาย จะเหน็วาใน ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง 
บญัญตัไิววา “เมือ่ไมมบีทกฎหมายทีจ่ะยกมาปรบัคดไีด ใหวนิจิฉยัคดนีัน้ตามจารตีประเพณแีหงทองถ่ิน”
ซ่ึงหมายความวา จารีตประเพณีอยูในฐานะเปนบทสํ ารอง (subsidies provisions) ของกฎหมาย     
ลายลักษณอักษร เมื่อใดที่กฎหมายลายลักษณอักษรมิไดบัญญัติถึงกรณีนั้นๆ ไวโดยตรง บทสํ ารอง  
กจ็ะทํ าหนาที่แทนทันที

2) จารตีประเพณเีปนบทเคยีงคู มใิชจารตีประเพณี หรือกฎหมายประเพณี
จะอยูในฐานะเปนบทสํ ารองของกฎหมายลายลักษณอักษรเสมอไป จารีตประเพณีอาจอยูในฐานะ
เคียงคู กฎหมายลายลักษณอักษรก็ได การอยูเคียงคูเชนนี้อาจเปนเคียงคูอยางตัดทอนกฎหมาย        
ลายลักษณอักษร หรืออยูเคียงคูอยางสงเสริมกฎหมายลายลักษณอักษรก็ได
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ก ) จารีตประเพณีที่ เปนบทเคียงคู ในลักษณะตัดทอนกฎหมาย    
ลายลักษณอักษรจารีตประเพณีเชนนี้จะมีลักษณะขัดกับกฎหมายลายลักษณอักษร เชน ประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติวา ถาใครไปทํ ารายผูอ่ืนตองรับผิดทางอาญา แตปรากฏวาการที่นักมวยคูตอสู
บนเวทีตามกติกาจนคูตอสูไดรับบาดเจ็บหรือการที่แพทยผาตัดคนไขไมตองรับผิดทางอาญา และ  
ไมมใีครทีค่ดิวาเปนสิ่งที่ผิด ที่เปนเชนนี้ก็เพราะกรณีดังกลาวเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาบุคคลดังกลาว
กระทํ าไดโดยชอบแมจะเขาองคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาก็ไมเปนความผิด       
ที่เปนเชนนี้เพราะกติกาการชกมวยเปนเหตุทํ าใหการทํ ารายคูตอสูในการชกมวยชอบดวยกฎหมาย
กตกิานีเ้ปนประเพณกีารเลนกฬีาทีต่ดัทอนอ ํานาจบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผดิ
ฐานท ํารายรางกายทํ าใหกฎหมายลายลักษณอักษรบทนี้เปนหมัน

ข ) จารีตประเพณีที่เปนบทเคียงคู ในลักษณะสงเสริมกฎหมาย    
ลายลักษณอักษรใหมคีวามสมบรูณ เชน เร่ืองการหมัน้ ป.พ.พ. บรรพ 553 ในเรือ่งการหมัน้ เดมิกฎหมาย
มไิดอธิบายวา การหมัน้คอือะไร แตตามประเพณขีองคนไทยทีป่ฏิบตัติอกนัมานาน กอนจะท ําการสมรส
จะตองมีการหมั้นเสียกอน เราตองไปพิจารณาจากจารีตประเพณีวา การหมั้นเขาทํ ากันอยางไร      
ศาลฎกีาเคยตดัสินไววาการหมั้นจะตองมีการใหของหมั้น จึงจะเรียกวาเปนการหมั้น ทั้งๆ ที่กฎหมาย
มิไดบัญญัติไว การชี้ขาดของศาลฎีกาในเรื่องนี้เปนการนํ าประเพณีการหมั้นมาประกอบการตีความ
บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรเปนการนํ าเอาประเพณีการหมั้นมาสงเสริมบทบัญญัติของ
กฎหมายลายลักษณอักษรนั่นเอง

อีกตวัอยางหนึง่ เร่ืองการสมรส ป.พ.พ. มาตรา 1448 ซ่ึงบญัญตัเิงือ่นไข
ในการสมรสมีปญหาวาระหวางชายดวยกัน หรือหญิงดวยกัน เพศเดียวกันจะสมรสกันไดหรือไม 
แมกฎหมายจะไมไดบญัญตัหิามไวเลย แตเมือ่พจิารณาถงึขนบธรรมเนยีมประเพณทีีว่าดวยการสมรส
ตองทํ าระหวางคนตางเพศ เมือ่ใชประเพณีขอนี้เขาชวยตีความบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดชัดเจนวา
ชายหรอืหญิงซ่ึงเปนเพศเดียวกันจะจดทะเบียนสมรสกันไมได ทัง้สองกรณีที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา 
จารตีประเพณีอยูในลักษณะเปนบทสงเสริมกฎหมายลายลักษณอักษรใหสมบูรณ

                                                          
53 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1437 แกไขใหม บัญญัติวา “การหมั้นจะสมบูรณ เมื่อฝายชายไดสงมอบหรือโอน

ทรัพยสินอันเปนของหมั้นใหแกหญิงเพื่อเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้นโดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย”
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2.4.2.3 พจิารณาจากตัวบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร
ในแงพิเคราะหจากบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร โดยแยกแยะวา 

จารตีประเพณมีอียูในกฎหมายลายลกัษณอักษรอยางไร อาจกลาวไดวาจารตีประเพณอียูอยางปะปนกนั
และแทรกซมึในกฎหมายลายลักษณอักษร ดังจะแยกอธิบายดังนี้

1) จารตีประเพณีอยูอยางปะปนในกฎหมายลายลักษณอักษร
ในกรณีนี้กฎหมายลายลักษณอักษรรับเอาจารีตประเพณีมาใช     

โดยบัญญัติรับรองประเพณีนั้นๆ โดยตรง เชน
(ก) มาตรา 147 วรรค 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บญัญตัวิา

“อุปกรณ หมายความวา สังหาริมทรัพยซ่ึงโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจงของเจาของ
ทรัพยทีเ่ปนประธาน เปนของใชประจํ าอยูกับทรัพยที่เปนประธานเปนอาจิณ...”

(ข) มาตรา 368 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
“สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต”

(ค) มาตรา 1354 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา 
“ถามจีารีตประเพณีแหงทองถ่ินใหทํ าไดและถาเจาของไมหาม บุคคลอาจเขาไปในที่ปา ที่ดง หรือ  
ในทีม่หีญาเลี้ยงสัตวซ่ึงเปนที่ดินของผูอ่ืน เพื่อเก็บฟน หรือผลไมปา ผัก เห็ด และส่ิงเชนกัน”

บทบัญญัติดังที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นชัดวา กฎหมายยอมรับวา 
จารตีประเพณเีปนบทบงัคบัในทางความประพฤตขิองบคุคล โดยปะปนอยูในกฎหมายลายลกัษณอักษร

2) จารตีประเพณีแทรกซึมอยูในกฎหมายลายลักษณอักษร
ในกรณนีี ้ กฎหมายลายลกัษณอักษรไมไดกลาวถึงจารตีประเพณโีดยตรง

แตมกีฎหมายลายลกัษณอักษรประเภทหนึง่เรยีกวา “กฎหมายยตุธิรรม” (Jus aequum) ซ่ึงเปนบทกฎหมาย
ทีไ่มไดกํ าหนดขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ หรือผลทางกฎหมายไวอยางแนชัด ในการใช หรือ
การตคีวามบทกฎหมายเหลานี ้ ผูใชผูตคีวามจ ําเปนตองใช “ดลุพนิจิ” ประกอบเพิม่เตมิเสรมิเนือ้ความ
ของกฎหมายใหสมบูรณขึ้น เพือ่ใหเปนธรรมและเหมาะสมกับพฤติการณแหงคดีความตามกาลสมัย 
เชน มาตรา 150 บญัญตัิวา “การใดมวีตัถุประสงคเปนการตองหามชดัแจงโดยกฎหมายเปนการพนวสัิย
หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ”

ค ําวา “ความสงบเรยีบรอยหรอืศีลธรรมอันดขีองประชาชน” เปนค ําศพัท
กฎหมายที่มีเนื้อความไมชัดแจง (Unbestimmter Rechtsbegiff) จงึเปน “กฎหมายยุติธรรม”
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กฎหมายยตุธิรรมนัน้ อนญุาตใหผูใชกฎหมายใชดลุยพนิจิโดยพเิคราะห
ถึงมาตรฐานความรูสึกทางศลีธรรมของสงัคม ผลของกฎหมายจงึมทีางท ําใหสอดคลองและเหมาะสม
กบัพฤตกิารณพเิคราะหเฉพาะคด ี หรือขอเทจ็จรงิของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยั แตบทบญัญตัิ
ทีเ่ปนกฎหมายยุติธรรมนี้ ขาดความแนนอนชัดเจน เมื่อใชกับกรณีที่เกิดขึ้นจริงในบางขณะ อาจเกิด
ปญหาโตแยงไดงาย เพราะไมอาจรูแนนอนวาผลทางกฎหมายเปนอยางไร

โดยสรุป บทกฎหมายยุติธรรมที่กลาวมานี้เปนชองทางที่กฎหมาย
เปดชองไวใหความรูสึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรม รวมทั้งจารีตประเพณีที่มีอยูในสังคมเขามามีสวน
ปรุงแตงเนื้อหาของกฎหมายอยางกวางขวาง บทกฎหมายยุติธรรมจึงเปนบทบัญญัติที่เปดหนาตาง
ของประมวลกฎหมายไวคอยรับอากาศบรสุิทธ์ิภายนอก อันไดแก ความคดิความรูสึกทางศลีธรรมของสงัคม
รวมทั้งจารีตประเพณีดวย ความคิดความรูสึกทางศีลธรรมของสังคมนี้ นับวาเปนสายโลหิตใหญ  
ของระบบกฎหมายที่คอยหลอเล้ียงปรุงแตงใหกฎหมายมีชีวิตชีวาเจริญกาวหนาใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมเสมอ

2.4.3 ความเก่ียวของและความแตกตางระหวางจารีตประเพณีและกฎหมาย
จารตีประเพณีและกฎหมายยอมเกี่ยวของตอกันและกันดังนี้
(ก) จารีตประเพณีและกฎหมายตางมีอิทธิพลตอกัน กฎหมายยอมไดรับอิทธิพล

จากจารีตประเพณี  กลาวคอื การที่มีจารีตประเพณีในทางพาณิชย ในทางศาลยุติธรรม ยอมทํ าให 
ออกกฎหมายเจรญิรอยตามจารตีประเพณนีี ้ แตนอกจากนัน้กฎหมายยอมมอิีทธพิลเหนอืจารตีประเพณี
โดยกฎหมายอาจออกขอบังคับ ซ่ึงมีผลเปนการยกมาตรฐานจารีตประเพณีใหสูงขึ้น

(ข) กฎหมายและจารตีประเพณยีอมค ํานงึถึงกนัและกนั โดยกฎหมายไดมบีทบญัญตัิ
ถึงจารีตประเพณีในบางเรื่อง  และจารตีประเพณียอมจะไมขัดแยงกับกฎหมาย

(ค) การเอากฎหมายและจารตีประเพณไีปใชในทางทีผิ่ด กฎหมายอาจเอาจารตีประเพณี
ไปใชในทางทีผิ่ดได โดยก ําหนดใหบคุคลกระท ําการฝาฝนจารตีประเพณี หรือก ําหนดใหจารตีประเพณี
เปนกฎหมายโดยไมจํ าเปน และจารีตประเพณีก็อาจเอากฎหมายไปใชในทางที่ผิดไดเชนเดียวกัน เชน
กฎหมายที่กํ าหนดใหบุคคลฝาฝนจารีตประเพณีอันใดอันหนึ่งไว ตอมาก็มีจารีตประเพณีกํ าหนด    
ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่ฝาฝนจารีตประเพณีเชนนั้น

(ง) จารีตประเพณีกับกฎหมายเปนศัตรูซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้โดยกฎหมายหาม   
การกระท ําการใดๆ ซ่ึงจารีตประเพณีหามมิใหทํ า ตัวอยางเชน จารีตประเพณีกํ าหนดใหสตรีแตงกาย
อยางหนึง่แตมีกฎหมายกํ าหนดใหสตรีแตงกายอีกอยางหนึ่ง เปนตน
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อยางไรก็ตามจารีตประเพณีและกฎหมายยอมมีขอแตกตางดังตอไปนี้
1. กฎหมายนั้น เปนบทบัญญัติขอบังคับของบานเมืองซึ่งนํ ามาใชเปนขอบังคับ

เกีย่วกบัการก ํากบัความประพฤตขิองสมาชกิในสงัคม อาจจะมบีทบญัญตักิ ําหนดโทษไว หากไมปฏิบตัติาม
กไ็ด แตกตางกับจารีตประเพณี ซ่ึงเสมือนเปนมาตรการควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม 
หากไมปฏิบัติหรือละเมิด ก็มีผลเปนเพียงถูกตํ าหนิหรือถูกตั้งขอรังเกียจเทานั้น

2. กฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษรของบานเมือง ไดผานกระบวนการ    
นติบิญัญัติของรัฐ ผูบริหารกฎหมาย มีการบังคับใชกฎหมาย มีศาลสถิตยุติธรรมเปนผูตัดสินวินิจฉัย
วาถูกหรอืผิด ซ่ึงเปน “Legal norm” สํ าหรับจารตีประเพณี ศลีธรรมนัน้ สามารถน ํามาใชบงัคบัทางสงัคม
(Social norm) โดยไมมีสภาพบังคับดังเชนกฎหมายบางประเภท เชน กฎหมายอาญา เปนตน

2.5  วิวฒันาการ ความสัมพันธระหวางกฎหมาย  ศีลธรรม  และความยุติธรรม (Equity)

ค ําวา “ศีลธรรม” ในแนวความหมายแนวแรกวา  ศีลธรรม คือ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี     
ที่มีอยูในจิตใจของมนุษย หรือสตปิญญาที่มนุษยคิดวาการกระทํ าใดเปนการกระทํ าที่ถูกตองสมควร 
หรือการกระท ําใดเปนการกระท ําทีผิ่ด โดยมากศลีธรรมมกัจะเจอืปนไปกบัศาสนา ซ่ึงศาสดาไดส่ังสอน
ใหประพฤติปฏิบัติอยูในสิ่งที่ดีงาม เชน ศีล 5 เปนตน

สวนความหมายอีกอยางหนึ่งของ “ศีลธรรม” คือ เหตุผลที่เกิดขึ้นในสติปญญา หรือ
ความนกึคดิทีม่นษุยไดมกีารกระท ําลงไปแลวอีกฝายหนึง่จะมคีวามรูสึกนกึคดิ และมปีฎกิริยาโตตอบ
ในอนัทีจ่ะตอบสนองแกการกระทํ าอีกฝายหนึ่งอยางไร ตวัอยางเชน การเดินไปบนทางเทาซ่ึงมีของ
วางเรยีงรายอยูทั่วไปเต็มบนทางเทา ซ่ึงไมใชที่อนุญาตใหขายของได แตหากมีบุคคลคนหนึ่งไปชน
หรือเตะของที่วางขาย แมคาที่ไดรับความเสียหายก็ยอมมีความรูสึกที่ไมพอใจ อาจตองมีการโตตอบ
อยางรุนแรงจนไปถึงการใชกํ าลังเขาไปขัดขวางอันเกิดจากการกระทํ าของบุคคลอื่น เพื่อใหเกิด 
ความปลอดภัยแกทรัพยสินของตนเอง ตรงจุดนี้ จึงเปนสิ่งที่เปนกรอบของความประพฤติของบุคคล
ในสงัคมซึง่การทีศ่ลีธรรมมอียูในจติใจ หรือสตปิญญาของบคุคลวาการกระท ําอยางไรเปนสิง่ทีเ่หมาะสม
ถูกตองสมควรกระทํ าหรือไมอยางไร ซ่ึงมีผูเรียกวา “เหตุผลภายใน” ซ่ึงเปนความสามารถที่มีอยู    
ในธรรมชาตบินพื้นฐานแหงจิตใจของมนุษย เมื่อมนุษยมี “เหตุผลภายใน” แลว ก็จะนํ าไปเชื่อมโยง
หรือน ําไปสูส่ิงที่เปนเหตุการณภายนอก หรือขอเท็จจริงในเหตุการณแตละเรื่อง ดังนั้น การที่มนุษย
ในสงัคมไดตางพึงประพฤติปฏิบัติตอกันมีความสัมพันธที่เกิดขึ้นในสังคมภายนอก ซ่ึงเปนเหตุการณ
ภายนอกหรอืขอเท็จจริงในเหตุการณแตละเรื่องที่จะแสดงถึง หรือบงบอกความถูกตองหรือความผิด
วาเปนอยางไรในตัวของมันเอง ซ่ึงมีผูเรียกวา “เหตุผลภายนอก” ซ่ึงทั้ง “เหตุผลภายใน” ประกอบกับ
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“เหตผุลภายนอก” จะเปนเครือ่งชีห้รือบงบอกใหทราบวาเหตกุารณ หรือ ขอเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ในสงัคม
ที่ควรจะเดินแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในสังคมไปลักษณะอยางไร ตัวอยางเชน       
มบีคุคลคนหนึ่งกํ าลังขามสะพานไมซ่ึงแคบๆ เวลาที่บุคคลอีกคนหนึ่งไดเดินสวนขามสะพานไมนั้น 
ตางกจ็ะหลบหลีกใหแกกัน มิฉะนั้นหากไมหลบหลีกใหแกกันก็อาจชนกันซึ่งจะไดรับความเสียหาย
เกิดขึ้น ซ่ึงคนใดคนหนึ่งอาจตองตกไปในลํ าคลองได จึงกลาวไดวาเปน “เหตุผลของเรื่อง” ก็ได   
ดวยเหตุนี้ส่ิงที่เปน “ศีลธรรม” นี้ เปนสิ่งที่กํ าหนดกรอบความประพฤติที่ดีงามและเปนที่ยอมรับ  
ของสงัคม จึงไดมีการปฏิบัติตอๆ กันมา จนในที่สุดเปนขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณีขึ้น54

ในสมัยโบราณศีลธรรมและกฎหมายยอมปะปนกัน แตในปจจุบันนี้ศีลธรรมและ
กฎหมายยอมแยกออกจากกันและมีความเปนอยูใกลเคียงกัน การทํ าผิดศีลธรรมบางทีก็เปนการฝาฝน
กฎหมายและมีบอยๆ ที่กฎหมายไดอางอิงศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิย มาตรา 150 ซ่ึงบัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย 
เปนการพนวิสัย หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้น 
เปนโมฆะ”

อนึง่ ในบางกรณีมีกฎหมายและศีลธรรมแยกทางกันเดิน กลาวคือ ศีลธรรมไดเรียกรอง
ใหมนษุยปฏิบตัมิากกวากฎหมาย การพยายามฆาตวัตายกเ็ปนความผดิตอศลีธรรม แตไมผิดตอกฎหมายไทย
การคดิรายตอผูอ่ืนเปนผดิตอศลีธรรม แตไมผิดตอกฎหมาย แตกม็บีางกรณทีีก่ฎหมายไปไกลกวาศลีธรรม
ในปจจบุนันีก้ฎหมายไดบญัญตัเิอาโทษการกระท ําทีไ่มผิดศลีธรรมเลย แตรัฐก ําหนดเอาผดิเพือ่ประโยชน
ของรฐัเอง เชน รัฐออกกฎหมายกํ าหนดราคาสูงสุดที่บุคคลจะขายทรัพยของเขาเกินราคาได เปนตน 
และเอาโทษทางอาญาแกผูที่ขายของเกินอัตราสูงสุดที่รัฐกํ าหนดไวนั้น ซ่ึงกํ าไรของนี้ ความจริง     
ไมผิดศีลธรรมเลย

2.5.1 ความเกี่ยวของของศีลธรรมและกฎหมายตอกันและกัน
ความเกี่ยวของของศีลธรรมและกฎหมายตอกันและกัน มีดังนี้
(ก) ศลีธรรมและกฎหมายตางมอิีทธิพลตอกนัและกนั กลาวคอื ความคดิของมนษุย

ในทางศีลธรรมยอมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมนุษยมีศีลธรรมสูงยอมเปนหลักประกัน
วาจะมีการบัญญัติกฎหมายที่ดี และเคารพนับถือกฎหมายสวนกฎหมายยอมมีอิทธิพลเหนือศีลธรรม
ในแงทีว่า กฎหมายที่ดี ยอมขยับใหศีลธรรมของประชาชนสูงขึ้น กฎหมายที่เลว เชน กฎหมายวาดวย

                                                          
54 ปรีดี เกษมทรัพย ก เลมเดิม. หนา 6.
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ภาษีอากรที่รุนแรงเกินควร ยอมทํ าลายศีลธรรมของประชาชน โดยชักชวนใหประชาชนหลีกเลี่ยง
ภาษอีากรอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย

(ข) กฎหมายและศีลธรรมยอมคํ านึงถึงกันและกัน มีบทบัญญัติแหงกฎหมาย    
อยูหลายบทยอมกํ าหนดวา การกระทํ าที่ขัดตอศีลธรรมของประชาชนเปนการกระทํ าที่กฎหมาย     
ไมยอมรับรู เชน การจางผูอ่ืนไปทํ ารายรางกายคนที่เราเกลียดยอมเปนโมฆะกรรม เปนตน

(ค) การเอากฎหมายและศลีธรรมไปใชในทางทีผิ่ด ศลีธรรมยอมไมอาจเอากฎหมาย
ไปใชในทางที่ผิดได แตกฎหมายอาจนํ าเอาศีลธรรมไปใชในทางที่ผิดได เชน กฎหมายบังคับ         
ใหพยานใหการที่ศาล ทั้งๆ ที่ขอความที่พยานรูเห็น พยานไดรูเห็นมาโดยผูบอกเขาไววางใจวา ผูนั้น
จะปกปดขอความนั้นไวเปนความลับจึงบอกใหทราบ

(ง) ศีลธรรมและกฎหมายเปนศัตรูซ่ึงกันและกัน กฎหมายอาจกํ าหนดใหมนุษย
ฝาฝนขอหามของศีลธรรม หรืออาจกํ าหนดใหมนุษยงดเวนการกระทํ าซึ่งศีลธรรมบังคับใหกระทํ า 
เชน กฎหมายลงโทษพยานผูเบิกความเท็จ ซ่ึงพยานเบิกความไปเพื่อชวยเหลือผูที่ถูกขมเหงหรือ   
ชวยเหลือผูมีพระเดชพระคุณตอตน เปนตน

2.5.2 การเปรียบเทียบระหวางศีลธรรมและกฎหมาย
การเปรยีบเทยีบระหวางศลีธรรมและกฎหมาย ศลีธรรมและกฎหมายยอมคลายคลงึ

และแตกตางกัน ดังตอไปนี้
ก. ความคลายคลึงระหวางศีลธรรมและกฎหมาย คอื ทั้งศีลธรรมและกฎหมาย

มนษุยตางก็กํ าหนดขอบังคับแหงความประพฤติของดวยกัน
ข. ความแตกตางระหวางศีลธรรมและกฎหมาย คือ

(1)  กฎหมายเปนขอบงัคบัของรฐั แตศลีธรรมเกดิจากความรูสึกภายในใจของมนษุย
(2) กฎหมายเปนขอบังคับที่กํ าหนดความประพฤติภายนอกของมนุษย    

เพยีงแตคดิอยูในใจ กฎหมายยงัไมเกีย่วของดวย แตศลีธรรมนัน้เพยีงแตคดิไมชอบกเ็ปนผิดศลีธรรมแลว
(3) ขอบงัคับของกฎหมายสวนมากกํ าหนดเปนลายลักษณอักษร แตศีลธรรม

สวนมากไมไดกํ าหนดเปนลายลักษณอักษร
(4) กฎหมายมุงหมายเพียงความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม แตศีลธรรม

มุงหมายทีจ่ะทํ าใหมนุษยพรอมบริบูรณไปดวยความดีทั้งในทางรางกายและจิตใจ
(5) กฎหมายนัน้การฝาฝนจะตองไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ โดยรัฐเปนผูก ําหนด

สภาพบงัคับ แตศีลธรรมนั้นมนุษยจะปฏิบัติหรือไมอยูที่ความรูสึกนึกคิดเปนคนๆ ไป
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2.5.3 ความสัมพันธระหวางความยุติธรรม (Equity) กับกฎหมาย
การที่หัวหนาชุมชน เผา หมูบาน ที่มีอํ านาจสูงสุดของชุมชน เผา หมูบาน        

รวมตลอดถึงรัฐ หรือประเทศ ที่มีอํ านาจหนาที่ในการตัดสินคดีความที่สมาชิก หมูคนในชุมชน เผา 
หมูบาน รัฐ ประเทศ มีขอพิพาท ปญหาการฟองรอง โตเถียงเกิดขึ้นมา ส่ิงหนึ่งที่หัวหนาชุมชน เผา 
หมูบาน รัฐ ประเทศ จะตองระลึกถึงอยูเสมอ ก็คือ ความยุติธรรม ที่จะตองบังเกิดแกสมาชิกหมูคนใน
ชุมชนนั้นๆ ที่มีขอพิพาทโตเถียงเปนคดีความขึ้นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมขึ้น ความยุติธรรม   
เปรยีบเหมือนตราชั่ง ซ่ึงคานชั่งทั้งสองขางจะตองเทากัน ไมเอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หากกลาวถึง
ค ําวา “ยตุธิรรม” แลว ทีป่รากฏหลกัฐานแนชัดมมีานานแลว ตัง้แตยคุสมยักรีกซึง่มนีกัปราชญชาวกรีก
ที่มี ช่ือเสียง  ก็คือ อ ริสโตเติล (Aristotle) ซ่ึงไดเขียนถึงความยุติธรรมไวในหนังสือช่ือ 
“Nichomacheam Ethics” แบงความยุติธรรมออกเปน 2 ประการ คือ 1. ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ 
(Justice by Nature or Natural Justice) และ 2. ความยุติธรรมที่เปนแบบแผน (Conventional Justice)

1. ความยตุธิรรมโดยธรรมชาติ (Justice by Nature or Natural Justice) ซ่ึงเกดิขึน้
จากการคดิคนเหตผุลของมนษุย ความยตุธิรรมจงึมอียูตามธรรมชาต ิ เปนลักษณะถาวรไมเปลีย่นแปลง
และเปนทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปของหมูชนทัว่ไป ตวัอยางเชน การฆาผูอ่ืนโดยเจตนา ความรูสึกนกึคดิ
ของหมูชนทั่วไป จะทราบวาเปนความผิดทางอาญาเกิดขึ้นสามารถชี้ชัดไดทันที กฎเกณฑดังกลาวนี้ 
จงึเปนความความยุติธรรมที่เกิดจากธรรมชาติ

2. ความยุติธรรมท่ีเปนแบบแผน (Conventional Justice) เปนสิ่งที่สังคมไดมี
ก ําหนดแบบแผนใหเกดิความเปนธรรม จงึเปนความยตุธิรรมทีป่ระกาศขึน้ใชเปนแบบแผน ซ่ึงลักษณะ
ยุติธรรมที่เปนแบบแผนจะมีลักษณะแตกตางตามความเหมาะสม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได   
ตามความเหมาะสม บางสังคมอาจจะแตกตางกันได ตัวอยางเชน การที่บุคคลมีความผิดฐานฆาคน
โดยเจตนา โทษที่บุคคลจะไดรับนั้นอาจจะแตกตางกันไปตามรูปแบบตามที่สังคมตองการซึ่งอาจมี
การประหารชีวิต ซ่ึงเปนการแกแคนเพื่อตัดบุคคลนั้นออกจากสังคม หรืออาจยกเลิกการประหารชีวิต 
เพราะขดัตอสิทธมินุษยชน คงไวแตโทษจ ําคกุตลอดชีวติหรือจ ําคกุ เพือ่การลงโทษใหเขามคีวามหลาบจ ํา
และสามารถแกไขใหโอกาสกลับเขาสูสังคม เปนตน การฆาผูอ่ืนนี้บางสังคมยังมีในเรื่องความจํ าเปน 
การปองกันสิทธิ ซ่ึงบางสังคมอาจจะวามีความผิด แตไมตองรับโทษ อาจไดแกความจํ าเปน หรือ  
การกระทํ าฆาผูอ่ืนไมเปนความผิด เพราะเปนเรื่องการปองกันสิทธิ เหลานี้เปนเรื่องแบบแผน       
ของสังคมที่จะมีการประกาศใชแกประชาชน นอกจากนี้ประเทศแตละประเทศจะมีความยุติธรรม    
ที่เปนแบบแผนไมเหมือนกันแลวแตความเหมาะสม เชน กฎหมายเกี่ยวกับจราจร บางประเทศ        
รถยนตอาจวิ่งทางซาย ซ่ึงไดแก ไทย อังกฤษ เปนตน แตบางประเทศรถยนตอาจวิ่งทางขวา เชน   
ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เหลานี้เปนตน
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นอกจากนี้ อริสโตเติล (Aristotle) ยังไดกลาวถึงความยุติธรรมโดยธรรมชาติวา
หากบุคคลทุกคนเคารพนับถือกฎเกณฑที่เกิดขึ้นจากความยุติธรรมโดยธรรมชาติ ซ่ึงถือวาเปน
กฎหมายธรรมชาติ แลว ซ่ึงเปนสิง่ทีบ่คุคลในสงัคมมเีหตผุลอยูตามธรรมชาต ิปญหาในเรือ่งสภาพบงัคบั
กจ็ะไมจ ําเปนตองมีขึ้น แตในสวนความยุติธรรมที่เปนแบบแผน เปนสิ่งที่สังคมประกาศใชใหบุคคล
ในสงัคมเคารพ เชื่อฟง กฎหมายจึงมีความจํ าเปนที่ตองมีสภาพบังคับใชกฎหมายดวย

ในการทํ าความเขาใจเพิ่มขึ้นตอความหมายหรือธรรมชาติของความยุติธรรม  
หากเริ่มตนกันที่ทรรศนะฝายแรก ซ่ึงถือวาความยุติธรรมเปนสิ่งเดียวกันกับกฎหมาย ความยุติธรรม
โดยนยันีก้ค็อื การเคารพปฏบิตัติามกฎหมายอยางเชือ่มัน่วา เราอาจเรยีกการตคีวามหมายความยตุธิรรม
เชนนี้วาเปนเรื่อง “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” (Justice According to Law, Legal Justice) แนวคิด
เร่ืองความยตุธิรรมตามกฎหมายนีม้ปีรากฏมาตัง้แตครัง้ “กฎหมายโมเสส” (Mosaic Law) ของพวกยวิ
สมัยโบราณ อีกทั้งในคริสตธรรมคัมภีรฉบับเกา (Old Testament) ก็เปนเอกสารอางอิงแรกๆ         
ของตะวนัตกทีก่ลาวถึงความยตุธิรรมในแงของการเคารพปฏบิตัติามกฎหมาย55 อยางไรกต็าม มขีอนาสงัเกตวา
แนวคดิในยคุโบราณเรือ่งความยตุธิรรมตามกฎหมายเชนนีผู้กพนัอยูกบัความเชือ่ทางศาสนาเรือ่งพระเจา
ของพวกยวิ หรือคริสตศาสนกิ โดยถอืวา กฎหมายและความยตุธิรรม เปนส่ิงเดยีวกนั เนือ่งจากลวนมี
กํ าเนิดที่มาจากพระเจา (เชนเดียวกับคติของฮินดูโบราณดังปรากฏในคัมภีรธรรมสัตธัม) พระเจา  
ตามความเชือ่นีจ้งึเปนทัง้ผูพพิากษาความยตุธิรรมเปนทัง้ผูบญัญตักิฎหมาย และเปนกษตัริยผูปกครอง
ทวยราษฎรอีกดวย ความยุติธรรมตามกฎหมายในยุคแรกเริ่มจึงกอปรดวยทาทีที่ใหความสํ าคัญ      
ตอความยุติธรรมและกฎหมายอยางเสมอกัน พรอมๆ กับพิจารณาวาเปนหลักคุณคาหรือบรรทัดฐาน
อุดมคติซ่ึงมีความเปน “ภววิสัย” (Objectivity) ในฐานะเปนผลิตผลแหงเจตจํ านงของพระผูเปนเจา 
กลาวโดยสรุป ความยุติธรรมตามกฎหมายในแงนี้ หมายถึง การใชกฎหมายหรือการตีความกฎหมาย
โดยปราศจากความลํ าเอียงใดๆ นัน่เอง

ทรรศนะฝายที่สองเห็นวา สถานภาพเชิงคุณคาของความยุติธรรมกลับไดรับ    
การยกขึน้เชิดชูไวสูงกวากฎหมายโดยที่เชื่อวามนุษย (รัฐ) อาจบญัญัติกฎหมายที่เลวราย (Bad Laws)  
ขึน้ได ความยตุธิรรมจงึอาจเปนสิง่เดยีวกบักฎหมาย หรือแตกตางจากกฎหมายกไ็ด กฎหมายทีเ่ลวรายนี้
อาจถกูเรยีกไดวาเปนกฎหมายทีไ่มยตุธิรรม หรือกฎหมายทีไ่มประกอบดวยความยตุธิรรมในแกนสาร
ของมัน กรณีเชนนี้ยอมเห็นไดวากฎหมายกับความยุติธรรมอาจขัดแยงกันขึ้นมาได กลาวคือ         
เปนความยุติธรรมซึ่งปราศจากกฎหมายที่เปนทางการหรืออาจเรียกวาความยุติธรรมของชาวชุมชน 

                                                          
55 Julius Stone. (1965). Human Law and Human Justice. p. 22.
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(Communitarian Justice)56  โดยทีค่วามยตุธิรรมอนัอยูเหนอืกฎหมายเชนนี ้ ผูคนในชมุชนอาจคนพบได
จากขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อศรัทธาศาสนา หรืออุดมการณของคนภายในชุมชนนั้นๆ 
อยางไรก็ตาม  ความส ําคัญของความยุติธรรมคงอยูที่เจตนาที่อยูเบื้องหลัง กลาวคือ เจตนาที่จะยืนยัน
วากฎหมายมิใชกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความถูกตอง ยุติธรรมโดยตัวของมันเอง   
ทวายังมีธาตุหรือแกนสารของความยุติธรรม หรือความดีงามที่เปนเสมือนวัตถุประสงค ซ่ึงอยูเหนือ  
และกํ ากับควบคุมเนื้อหาแหงกฎหมายอีกชั้นหนึ่ง ในลักษณะของกฎหมายเบื้องหลังกฎหมาย     
(Law behind the Law) การคนพบธาตุหรือแกนสารดังวาโดยโบราณกาลอางวาใหกระทํ าโดยอาศัย
ภูมิปญญาที่รูแจงเห็นจริง หรือเหตุผลอันบริสุทธิ์ของมนุษยซ่ึงเชื่อวาสามารถเขาถึงคํ าตอบดังกลาว
ไดซ่ึงปรากฏอยูแลวใน “ธรรมชาติ” คํ าเฉลยเชนนี้นับเปนเครื่องมือที่จะคลํ าไปสูคํ าตอบเกี่ยวกับ
ความยุติธรรมได กลาวในเชิงเปรียบเทียบแลววิธีคิดเชนนี้คงมีลักษณะสอดคลองกับหลักพุทธธรรม
ในเรื่อง “โยนิโสมนสิการ” ซ่ึงหมายถึง “การทํ าใจโดยแยบคายในการพิจารณาสืบคนถึงตนเคา การใช
ความคิดสืบสาวตลอดสาย การคิดอยางมีระเบียบ การพิจารณาดวยอุบาย การคิดแยกแยะออกดู    
ตามสภาวะของสิ่งนั้นๆ โดยไมเอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจับ”57 โดยที่ถือวาโยนิโส
มนสกิารนี้เปนปจจัยที่จะนํ าไปสูการเกิด “ปญญา” หรือ “สัมมาทิฐิ” ขึน้ ขณะเดียวกันก็ยอมเห็นได
วาบริบทของปญญาหรือสัมมาทิฐินี้ยอมครอบคลุมเรื่องความยุติธรรมอยูโดยตัวเองแลว วิธีคิด     
ของฝายตะวันตกและตะวันออกในแงนี้จึงมีความกลมกลืนกันอีกวาระหนึ่ง สรุปวา สัมพันธภาพ 
(Relativism) ของอุดมคติ เรือ่งความยุติธรรมซึ่งแปรไปตามขอเท็จจริง เหตุผล มโนธรรม หรือจิตใจ
ที่ชอบ และอาจรวมทั้งอารยธรรมความเจริญของมนุษยดวย โดยตวัเองแลว วิธีคิดของฝายตะวันตก  
และตะวันออก  ในแงนี้ จงึมคีวามกลมกลืนกันอีกวาระหนึ่ง

ขอสังเกตแนวคดิเรือ่งความยตุธิรรม ในวงการนติศิาสตรของไทยดจูะปรากฏแพรหลาย
และเปนที่ยอมรับกันมานานมากกวา สืบเนื่องจากระบบคิดเชิงปรัชญากฎหมายของไทยในเริ่มแรก
เปนไปในทํ านองปรัชญากฎหมายธรรมชาติของตะวันตก ทั้งนี้อาจพิจารณาไดที่เนื้อหาและอิทธิพล
ของคมัภรีพระธรรมศาสตรซ่ึงจากหลกัฐานในศลิาจารกึกฎหมายลกัษณะโจรระหวาง พ.ศ. 1800 ถึง 2000
ปรากฏวาไดมีการใชคัมภีรดังกลาวเปนกฎความยุติธรรมปกครองบานเมืองแตครั้งสุโขทัยแลว58   

โดยที่คัมภีรดังกลาวเชื่อในเรื่อง “ธรรมะ” หรือ “กฎเกณฑที่เหนือสภาวะ” (Transcending rules)    

                                                          
56 Jerold S. Auerbach. (1983). Justice without Law. p. 4.
57 พระราชวรมุนี. (2526). พุทธธรรม (กฎธรรมชาติและคุณคาสํ าหรับชีวิต). หนา 153.
58 จรัญ โฆษณานันท. (2528). กฎหมายกับสิทธิเสรีภาพในสังคม: เสนขนานจาก 2475 ถึงปจจุบัน.

หนา 49-50.

DPU



58

อันเปนสากลที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่เปนผูปกครองและผูอยูใตปกครอง ในแงคัมภีร  
พระธรรมศาสตรจงึไดรับการกลาวขานวา เปนเสมอืนกฎหมายธรรมชาติทีถู่กจารกึเปนลายลักษณอักษร

นอกจากนีรู้ปธรรมอกีอนัหนึง่ทีแ่สดงถงึการยดึถือในแนวคดิความยตุธิรรมเชงิอุดมคติ
เหนือความยุติธรรมตามกฎหมายในโบราณสมัยของไทย อาจพิเคราะหไดจากพระราชอํ านาจ      
ของพระมหากษัตริยไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยที่อาจมีพระบรมราชวินิจฉัยคดีใดคดีหนึ่ง
เปนพิเศษได เมื่อทรงพิจารณาเห็นวาคํ าพิพากษาในคดีนั้นๆ ไมชอบดวยความยุติธรรม แมจะเปน 
การพพิากษาคดตีามตวับทกฎหมายแลวกต็าม อุทาหรณในสวนนีอ้าจพจิารณาไดดงัเชนคดปีระวตัศิาสตร
เร่ือง  อํ าแดงปอมฟองหยานายบุญศรีผูเปนสามีในสมัยรัชกาลที่ 1 ซ่ึงผลของคํ าพิพากษาคดีนี้ ไมเปน
ทียุ่ติธรรมในพระราชดํ าริของรัชกาลที่ 1 แมจะมีบทกฎหมายสนับสนุนอยางชัดแจงก็ตาม กลาวคือ  
มีความยุติธรรมตามกฎหมายแลวและคดีประวัติศาสตรนี้เลยเปนสาเหตุใหมีการชํ าระสะสาง
กฎหมายใหมจนปรากฏเปน “กฎหมายตราสามดวง” ขึน้ตอมา59

แมชวงสมยัเร่ิมการปฏรูิปกฎหมายในรชักาลที ่ 5 กเ็คยปรากฏพระบรมราชโองการ
วินิจฉัยแกไขคํ าพิพากษาของกรรมการฎีกาท่ี 455/121 ในคดมีรดก เมื่อทรงเห็นวากฎหมายมรดก   
ในคดนีีผิ้ดกบัความยตุธิรรม โดยทรงตรสัวาการแบงมรดกใหมตามพระบรมราชวนิจิฉยันี ้ “ดพูอจะสมควร
แกทางยุติธรรม จะผิดดวยกฎหมายฤาทางความอยางไรไมรู เพราะไมไดตรวจเรื่องความละเอียด
ตลอดไป พูดแตความรูสึกในใจเมื่อไดเห็นคํ าพิพากษาอันมีขอความยอๆ ....”

พระบรมราชวนิจิฉยันีต้อมากไ็ดรับการถอืปฏิบตัติามจากกรรมการฎกีา แตประเดน็นี้
ก็คงไมสํ าคัญเทากับขอเท็จจริง เร่ืองคติเกี่ยวกับความยุติธรรมของไทยในยุคสมัยกอนที่ไมผูกมัดอยู
แตเฉพาะความยุติธรรมตามกฎหมายเทานั้น ขณะเดียวกันก็ช้ีใหเห็นถึงแหลงที่มาของคํ าตอบเรื่อง
ความยุติธรรมกลาว คือ มโนธรรมภายในจิตใจ (“พูดแตความรูสึกในใจ...”) ซ่ึงจะเห็นไดวาใกลเคียง
กับทรรศนะของ Denning กอนหนานีท้ี่วา “ความยุติธรรมคือส่ิงที่สมาชิกของชุมชนผูมีจิตใจที่ชอบ
เชื่อวาเปนธรรม”

นาสงัเกตตอวาเพียงภายหลังการปฏิรูปกฎหมายอยางจริงจัง ในยุคตนรัชกาลที่ 5 
และหลังจากที่ไดยกรางประมวลกฎหมายตางๆ ขึ้น ทรรศนะที่เนนเรื่องการดํ ารงอยูของธรรมะ    
ภายในจิตในกฎหมาย หรือคติที่เชื่อในความยุติธรรมเชิงอุดมคติในฐานะเปาหมายแหงกฎหมาย       
ก็เร่ิมถูกทอนความสํ าคัญหรือถูกทอนนํ้ าหนักการยอมรับพรอมๆ กับการรับอิทธิพลความคิด    
แบบปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย แทนที่มากขึ้น นอกจากนั้นตรรกะเรื่องการเปนประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมายเปนลายลักษณอักษร ก็ถูกเนนยํ้ าเพื่อใหนักกฎหมาย “เครงครดัตอตัวบทกฎหมาย” 

                                                          
59 ร.แลงกาต. (2526). ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (เลม 1). หนา 20.
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หรือเครงครัดตอเร่ือง “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” มิใชหลงยึดแตความยุติธรรมตามจิตใจหรือ
ความยุติธรรมเชิงอุดมคติใดๆ ซ่ึงถือวาไมมีความแนนอน60

2.6  วิวฒันาการความสัมพันธระหวางกฎหมายและศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับศาสนา และ 
การศึกษามีขอความดังนี้

“คนเราตองมีศาสนา คือ ความคิดหรือส่ิงที่คิดประจํ าใจอันเปนแนวทางปฏิบัติในใจ
ประจํ าตัวและตองมีการศึกษาคือความรูตางๆ ทั้งในดานจิตใจทั้งในดานวัตถุ เพื่อประกอบกับตัว  
เพือ่ทีจ่ะมีชีวิตอยูไดทั้งสองอยางเปนสิ่งสํ าคัญและเปนสิ่งที่แยกกันไมได ”

จากพระบรมราโชวาทที่อันเชิญมา แสดงวาคนเราจะตองมีทั้งศาสนาและการศึกษา      
จะขาดสิง่หนึง่ส่ิงใดไมได การศกึษาจะชวยใหคนเราเปนผูมคีวามรูความฉลาด ศาสนาจะชวยใหคนเรา
มีธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทํ าใหเปนคนดีมีศีลธรรม คนที่มีความรูสูง แตขาดศาสนาและ
ธรรมะเปนเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจอาจจะใชความรูในทางทีผิ่ด ในการเอารดัเอาเปรยีบคนอืน่ ในการทจุริต
คอรปัชัน่ กอใหเกิดความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ เชนที่ปรากฏในปจจุบันนี้

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกีย่วกบัหลักของใจอนัมัน่คง
และการมีศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง มีขอความดังนี้

“ประเทศก ําลังพฒันาในทกุดาน และตองการความสามคัค ีความสงบเรยีบรอย  ผลดทีัง้ปวง
จะเกดิขึน้ไดดวยประชาชนมหีลักของใจอนัมัน่คง มศีรทัธา และปญญาถกูตองและปฏบิตัตินอยูในทาง
ที่เปนประโยชนแกสวนรวม กรณียกิจอันสํ าคัญ คือ การสงเสริมใหประชาชนมีพระรัตนตรัยและ
ธรรมะในพระพุทธศาสนาเปนหลักของใจและความประพฤติดวยศรัทธาและปญญาที่ถูกตอง”

ในปจจุบัน ประเทศไทยกํ าลังอยูในยุคของการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูป
ระบบราชการ การปฏิรูปในดานตางๆ หากปฏิรูปแตในดานกฎหมาย ดานโครงการ ดานระบบ       
ไมปฏิรูปทีน่กัการเมอืง ขาราชการ นกัธรุกจิ และประชาชน ใหมศีาสนาและธรรมะเปนเครือ่งยดึเหนีย่ว
จติใจเปนหลักของใจ ใหมศีรัทธาและปญญาทีถู่กตอง ใหปฏิบตัติามทางสายกลาง เปนผูมคีวามเหน็ชอบ
ด ําริชอบ การระลึกชอบ การมีจิตมั่นชอบตามหลักของพระพุทธศาสนา การปฏิรูปทั้งหลายคงยาก   
ทีจ่ะบรรลุผลสํ าเร็จตามเปาหมายที่ตองการ ศาสนาคืออะไร ศาสนา คือ กฎขอบังคับที่ศาสดาตางๆ 
ไดก ําหนดไว เพือ่ใหมนษุยประพฤตคิณุงามความด ีมนษุยทีน่บัถือศาสนายอมรูสึกวามรีะเบยีบทีสู่งกวา

                                                          
60 เฉลิม สถิตทอง. (2529, ธันวาคม). “ความยุติธรรม.” หมอความยุติธรรม. หนา 18.
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โลกมนุษยนี้ และยอมปฏิบัติตามคํ าส่ังสอน หรืองดเวนกระทํ าการใดๆ เพื่อหวังความสุขที่จะได     
ในอนาคต ศาสนาจงึเปนเรือ่งของความเชือ่ บางศาสนากส็อนวา มพีระผูเปนเจาทีจ่ะรางวลัหรือลงโทษ
มนษุยในโลกหนา เชน คริสตศาสนา สวนศาสนาพุทธสั่งสอนวา กรรม คือ การกระทํ าของมนุษย 
ยอมกอใหเกิดผลดีและผลรายในภายหนา ความสัมพันธระหวางกฎหมายและศาสนานั้น61 มีสวน
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน อยูในแงที่วาศาสนามาเปนปจจัยหรือท่ีมาของการเปนกฎหมายดวย เพราะ
ศาสนามุงใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวา “คุณธรรม” หรือ “ความดี” และในขณะเดียวกัน
ศาสนากต็องใหบุคคลประพฤติตนละเวนเสียจากสิ่งที่เรียกวา “ความเลว” หรือ “ความชั่ว” กฎหมาย
จึงตองนํ าหลักคํ าสอน หรือขอบังคับของศาสนามาใชเปนเครื่องมือควบคุมความประพฤติของมนุษย
ใหประพฤติในสิ่งที่เปนคุณงามความดี แตอยางไรก็ตามหากมองไปในแงความสัมพันธระหวาง
กฎหมายและศาสนาสามารถแยกออกจากกันไดนั้น ก็เปนสิ่งที่เปนไปไดวาศาสนามุงสอนใหมนุษย 
ที่อยูในโลกมีความรัก เมตตาซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารี เมตตาปราณี เหลานี้  
กฎหมายมิไดมีการบัญญัติไวถึงขั้นเปนกฎหมายขึ้น แตเปนสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนามีความมุงหวัง    
ใหบุคคลในสังคมอยูรวมกันดวยความเปนสุข สวนกฎหมายมีลักษณะที่เปนคํ าสั่งหรือคํ าบัญชา       
ทีเ่กิดจากรฐัาธิปตยที่มีตอประชาชนพลเมืองซึ่งจะตองปฏิบัติตาม

ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงเปนคํ าสอน หรือ ขอบังคับที่ศาสดาของแตละศาสนาไดกํ าหนดขึ้น
มาวางแนวทางใหมนุษยที่นับถือ หรือศรัทธาในศาสนานั้นมีความเชื่อ เคารพ และบังคับตนเองให
ประพฤติแตส่ิงที่เปนความดี และละเวนไมปฏิบัติในสิ่งที่เปนความชั่ว การที่มนุษยไดประพฤติ
ปฏิบัติตามคํ าสอนของศาสนาที่ใหทํ าแตความดี ก็มีความเชื่อ หรือศรัทธาวาผลบุญที่สรางขึ้นมา       
กจ็ะไปถงึภพหนา ชาตหินา หรือในอนาคต เชน  การท ําบญุตกับาตร กม็คีวามเชือ่วาผลบญุนัน้จะท ําให
มผีลน ําพาความสุข ความเจริญขึ้นในภายภาคหนาได

ดงันัน้ จงึเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาความสัมพันธระหวางกฎหมายและศาสนา จึงเปน
เครือ่งมอืทีค่วบคมุความประพฤตขิองมนษุยใหอยูในกรอบของความประพฤตไิมใหออกนอกลูนอกทาง
ดังนั้นหากมนุษยประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร หรือมุงทํ าแตความดีบุคคลนั้นก็ไดรับผลดี         
ในทางตรงกันขาม หากมนุษยประพฤติฝาฝนขอบังคับ หรือมุงทํ าแตความชั่วอาจตองไดรับโทษหรือ
ไดรับผลรายได ซ่ึงทั้งกฎหมายและศาสนาจะมีสวนสัมพันธที่มีความคลายคลึงกัน ดังที่ไดกลาวแลว 
แตในกรณทีีเ่ปนขอแตกตางกนันัน้ ทัง้กฎหมายและศาสนาจะมลัีกษณะในเรือ่งสภาพบงัคบัไมเหมอืนกนั 
กลาวคือ กฎหมายเกิดขึ้นจากรัฐ หรือประเทศที่ตรา หรือออกขอบังคับที่มีลักษณะเปนคํ าส่ัง หรือ
สภาพบังคับใหประชาชนพลเมืองจะตองปฏิบัติตาม หากประชาชนพลเมืองฝาฝนไมปฏิบัติตาม     

                                                          
61 รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ. (2548). กฎหมายแพงหลักท่ัวไป. หนา 7- 10.
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คํ าสั่งหรือขอบังคับของรัฐหรือประเทศจะมีผลบังคับใช หรือสภาพบังคับเกิดขึ้นในปจจุบันทันที  
ตวัอยางเชน กฎหมายหามมิใหมีการลักทรัพยของบุคคลอื่น หากบุคคลใดไปเอาทรัพยของบุคคลอื่น  
โดยเจาของมิไดอนุญาตยินยอม ซ่ึงเปนความผิดฐานลักทรัพย รัฐก็สามารถเอาบุคคลผูฝาฝนกฎหมาย
มาลงโทษจํ าคุกได หรือบางครั้งอาจใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทน อันเปนการละเมิดแกบุคคล  
อีกฝายหนึง่ซึง่ไดรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางแพงได แตทวาศาสนานั้นไมไดมีสภาพบังคับ หรือ
มีผลบังคับใชที่เกิดขึ้นในปจจุบันทันทีเหมือนกับกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากศาสนาเปนเรื่อง    
ของความเชื่อถือศรัทธา ยอมรับของบุคคลเทานั้น สภาพบังคับหรือผลบังคับใชแกบุคคลอาจจะมีผล
ไปถงึภพหนา ชาติหนา ภายภาคหนา ถาหากบุคคลนั้นฝาฝนคํ าสอนหรือขอบังคับของศาสนา ก็อาจ
ไดรับผลรายขึ้นในกาลขางหนา ซ่ึงเปนเรื่องความเชื่อของบุคคลในศาสนานั้นๆ นอกจากนั้นในสวน
ของความสัมพันธระหวางกฎหมายและศาสนา กฎหมายก็มีสวนสงเสริมใหประชาชนมีความเคารพ 
บูชาศาสนา โดยท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติการยอมรับศาสนาที่กํ าหนดใหมีความคุมครองศาสนาไว    
ในกฎหมาย ดังตัวอยางเชน การที่ผูใดกระทํ าดวยประการใดแกวัตถุหรือสถานอันเปนที่เคารพ        
ในทางศาสนาของหมูชนใด อันเปนการเหยยีดหยามศาสนานัน้62 หรือการทีผู่ใดกอกอใหเกดิการวุนวายขึน้
ในที่ประชุมศาสนิกชน เวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทํ าพิธีกรรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบดวย
กฎหมาย63 หรือ การทีผู่ใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร หรือ นักบวช    
ในศาสนาใดโดยมิชอบเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น64 ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนความผิด
เกีย่วกบัศาสนา จึงเปนสิ่งที่กฎหมายกับศาสนามีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และมีอิทธิพลตอกัน 
กฎหมายจึงมีความคิดคํ านึงถึงศาสนาดวย เนื่องจากวาศาสนาทุกศาสนามุงถึงคํ าสอนหรือขอบังคับ
ใหกระท ําแตความดี ละเวนความชั่ว หากกฎหมายละเลยไมยอมรับเอาศาสนามาบัญญัติคุมครองแลว   
สังคมกจ็ะขาดความสขุ เกดิความวุนวายได และทัง้นีก้ฎหมายยงัไดบญัญตัหิลักประกนัเสรภีาพของบคุคล
ในการนับถือศาสนาไดอยางเสรีภาพ แตอยางไรก็ตาม บางครั้งกฎหมายกับศาสนาอาจเปนปฏิปกษ

                                                          
62 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 206 บัญญัติวา “ผูใดกระทํ าดวยประการใดๆ แกวัตถุหรือสถานอันเปน

ที่เคารพในทางศาสนาของหมูชนใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานั้น ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป 
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”

63 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 207 บัญญัติวา “ผูใดกอใหเกิดการวุนวายขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนเวลา
ประชุมกัน นมัสการ หรือกระทํ าพิธีกรรมตามศาสนาใดๆ โดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”

64 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 208 บญัญติัวา “ผูใดแตงกายหรอืใชเครือ่งหมายทีแ่สดงวาเปนภิกษ ุ สามเณร
นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวา ตนเปนบุคคลเชนวานั้น ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”
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ตอกันไดอยูกันคนละฝาย เนื่องจากวาทั้งกฎหมายและศาสนาเปนสงที่ประชาชนใหความเคารพ     
ในขอบังคับ ดังนั้นในประวัติศาสตรบางยุค จึงไดมีผูนํ าหรือผูปกครองในอาณาจักรฝายบานเมือง 
และผูนํ าในศาสนจกัรอาจเกิดการขัดแยงกันได ถาประชาชนใหการยอมรับนับถือศาสนาซึ่งในยุคนั้น
ฝายศาสนจกัรมคีวามเรอืงอ ํานาจ ฝายอาณาจกัรจะมองเหน็วาศาสนาเปนศตัรไูด เพราะท ําใหฝายอาณาจกัร
เสือ่มถอยความนยิมนบัถือจากประชาชน ดงัเชน ในยคุศาสนจกัรทีม่พีระสันตะปาปา เปนศนูยรวมจติใจ
ของพลเมืองในรัฐมีความเลื่อมใสศรัทธา ฝายอาณาจักรเห็นวาเปนภัยตอการปกครองตอผูมีอํ านาจ 
ในรฐันัน้ก็ได หรือในทางกลับกันฝายศาสนาอาจมีการตอตานผูปกครอง ซ่ึงมีการปกครองประเทศ
แบบเผดจ็การ โดยการยุยงใหประชาชนตอตานผูปกครองไดเชนเดียวกัน

2.6.1 สิง่ท่ีเรียกวาศาสนาตามคํ าสอนทานพุทธทาส
ส่ิงทีเ่รยีกวาศาสนานั้น จะตองมุงหมายเพื่อขจัดปญหาที่สูงขึ้นไป คือที่เหลือกํ าลัง 

หรือเหลือความสามารถของศลีธรรมหรือของจรยิธรรม เพราะฉะนัน้จงึมหีลักอยูสวนหนึง่โดยเฉพาะ
คือ การปฏิบัติเพื่อทํ าลายกิเลส เชน โลภะ โทสะ โมหะ โดยตรงใหหมดไป กระทั่งเปนพระอรหันต 
อยางนี้เราไมอาจจะจัดเปนศีลธรรมหรือจริยธรรม แตเราจัดเปนตัวแทของศาสนาดังนั้น ขอบเขต 
ของสิ่งที่เรียกวา “ศาสนา” คือ เครือ่งมือที่จะใชปฏิบัติเพื่อกํ าจัดความทุกข หรือ ส่ิงที่ไมพึงประสงค 
ที่เหลือความสามารถของศีลธรรมหรือจริยธรรม เห็นชัดวาตางจากศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
จากศาสตรอ่ืนๆ หรือจากปรัชญาดวย แตตองไมลืมวา พระพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามมีสวน
ทีจ่ะถูกมองใหเห็น เปนจริยธรรม หรือศีลธรรม หรือศาสตร หรือปรัชญา ไดดวยกันทั้งนั้น

คํ าวา “ศาสนา” หรือ “Religion” ส่ิงทีเ่รียกวา Religion ใชไดแกทุกศาสนา ไมวา
ศาสนาไหน เพราะวา แตละศาสนาลวนมีระเบียบปฏบิตัอัินหนึ่งวางขึ้นไว ซ่ึงมนุษยปฏิบัติตามแลว 
จะถึงส่ิงที่ตนตองการสูงสุด เชน พระเปนเจา หรือ นพิพาน หรือ ถากลาวตามคํ าภาษาศีลธรรมทั่วไป 
ก็คือ ถึง “Summum Bonum”

อาการที่เกิดขึ้นของศาสนา เมือ่เปรียบเทียบกันระหวางสิ่ง 3 ส่ิง คือ ศีลธรรม
(Morality) กฎหมาย (law) ศาสนา (Religion)

อาการที่เกิดขึ้นของศีลธรรมนั้น เหมือนกับเรื่องราวเรื่องหนึ่งในพระไตรปฎก    
ที่กลาวถึงการที่มนุษยแรกมีขึ้นในโลกตอนแรกๆ มนุษยที่ยังคลายๆ กับสัตว เขาประกอบกรรม
ระหวางเพศ คือ เพศหญิง เพศชาย โดยเปดเผยเหมือนกับสัตว เมื่อมนุษยรูเร่ืองนี้วาเปนสิ่งที่นาละอาย 
เปนเงือ่นง ําของการเกดิขึน้แหงศลีธรรม คอื ความรูสึกละอายตามสามญัส ํานกึขึน้มาได แลวกม็ศีลีธรรม
ในลกัษณะปกปดหรือซอนเรนไมใหเห็นสิ่งเหลานี้ จึงมีการทํ าเหยาเรือนอยูในลักษณะที่พอจะปกปด
กรรมเหลานี้เทานั้น นี่ก็คือศีลธรรมไดเหมือนกัน มีในลักษณะที่งายๆ ตามสามัญสํ านึก หรือวา      
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ขัน้ตนๆ ตํ่ าๆ เทานั้นเอง ไมไดมีอะไรมากไปกวานั้นศีลธรรมในลักษณะปกปด หรือ ซอนเรนไมให
เห็นสิ่งเหลานี้  จงึมกีารท ําเหยาเรือนอยูในลักษณะที่พอจะปกปดกรรมเหลานี้เทานั้น นี่ก็คือ ศีลธรรม
ไดเหมอืนกัน มีในลักษณะที่งายๆ ตามสามัญสํ านึก หรือวาขั้นตนๆ ตํ่ าๆ เทานั้นเอง ไมไดมีอะไรมาก
ไปกวานัน้ ตอดวยเรื่องที่วาเปนกฎบังคับหรือที่เรียกวากฎหมาย ก็มีเรื่องเลาไวในพระไตรปฏก เชน 
วาเสฏฐสตูร เรือ่งการเกดิขึน้แหงกฎหมายนี ้ เรือ่งพระยาสมมตริาชนี ้คอื เร่ืองในวาเสฏฐสตูรในทีฆนกิาย
ของพระไตรปฏกที่เลาวา เมื่อมนุษยเร่ิมมีในโลกรูจักเก็บพืชในปาเปนอาหาร กินขาวสาลีที่เกิดอยูเอง
เร่ือยมา ตอมาหมด เพราะมคีนโลภเอาไปกกัตนุไวในยุงในฉางจนหมด จงึตองมกีารท ํานาพอมกีารท ํานาแลว
บางคนกข็โมยกนั กต็องเกดิความเดอืดรอน เพราะการขโมยแลวยงัมเีร่ืองเดอืดรอนคลายๆ อีกหลายเรือ่ง
เพราะฉะนัน้มนุษยเหลานั้นจึงเลือกเอามนุษยคนหนึ่ที่มีรางกายแข็งแรง มีสติปญญาเฉลียวฉลาดกวา
คนอืน่ รูปรางก็งดงาม วาคนๆ จงเปนที่คนตั้งระเบียบออกมา และรักษาระเบียบ คือ ลงโทษคนที่ทํ า
ผิดระเบียบ เรียกวา เปนผูปกครอง หรือเปนผูใชอํ านาจกฎหมายนั่นเอง ถามีการขโมยขาวสาลี หรือ
วาอะไรทํ านองนี้แลว คนนี้จะเปนผูส่ังใหลงโทษ พอนานๆ เขาเกิดความสงบสุข ความสงบสุขที่เกิด
อยูในใจคนทัง้หลายเหลานีใ้นขณะนัน้ หลุดออกมาเปนค ําอทุานทางปากวา “ราชา” แปลวา “วเิศษแท” 
คือ นายินดีอยางยิ่ง เปนผลที่เกิดขึ้นเพราะการกระทํ าของคนๆ นั้นและในคัมภีรมีคํ าที่เขียนไววา     
คํ าวา ราชานี้เกิดเปนนามศัพท สํ าหรับบุคคลชนิดนั้น  คือ สมมติราชคนแรก หรือ พระเจาแผนดิน 
คนแรกในโลกนั่นเอง ฉะนั้นคํ าวา ราชา เกิดขึ้นในโลกลักษณะเชนนี้ เร่ืองนี้จะเท็จจริงอยางไร       
ไมสํ าคญั แตมนัส ําคญัอยูทีลั่กษณะอยางนีเ้ปนจรงิไดในกอนประวตัศิาสตร ซ่ึงแสดงใหเหน็วามกีารใช
อํ านาจบงัคบั ซ่ึงเปนลักษณะของกฎหมายขึ้นมาแลว ไมใชศีลธรรม ไมใชแตเพียงวา ใครเห็นแลว
ต ําหนติเิตียน เอากอนดินขวาง แตจะถูกลงโทษโดยอํ านาจของผูที่สังคมไดมอบให คือ สมมติราช    
นี่คือ เงื่อนงํ า หรือรองรอยการเกิดขึ้นแหงกฎหมาย

ทนีีม้าถึงส่ิงที่เรียกวาศาสนา พระเจาสมมติราชทํ าหนาที่ที่ดี แลวลูกหลานก็ลวน
เปนพระราชาเรื่อยๆ มาจนเปนหมูมนุษยที่มีความสุข แตเกิดมีมนุษยที่เปนเจาปญญามากกวาธรรมดา
มองเหน็อันตราย คอื กเิลสทีร่บกวนอยูในจติใจ หรือเหน็ความวุนวายในเรือ่งโลก พวกนีเ้ลยหลีกออก
ไปสูทีส่งดั หลีกออกจากสังคมไปอยูปา แลวก็นั่งคิดนั่งนึกแตเร่ืองนี้ คือ เร่ืองที่เกิดขึ้นในใจแลวเผาๆ 
หวัใจอยูเสมอจะทํ าอยางไร แลวก็พบวิธีกํ าจัดกิเลส หรือบังคับกิเลส บังคับความรูสึกฝายตํ่ า จึงทํ าให
เกดิมนษุยประเภทนักบวช ซ่ึงเรียกวา “พราหมณ” หรือ “พวกฤาษี” มคีวามรูเร่ืองที่จะกํ าจัดขาศึก   
ในสวนลึกภายในจิตใจ แลวก็นํ ามาสอนคน เราเห็นไดวาไมใชศีลธรรม ไมใชกฎหมาย แตเปนตนตอ
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หรือ เงือ่นง ํา ที่ทํ าใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ศาสนา” เราจะเห็นไดทันทีวา ศีลธรรม กฎหมาย และศาสนา 
มอีาการแหงการเกิดขึ้นตางกันเปนอยางๆ ไป65

2.6.2 ความเกี่ยวของและการเปรียบเทียบศาสนากับกฎหมาย
ตามหลกัแลว ศาสนากับกฎหมายยอมแยกแตกตางกัน ศาสนายอมวางขอบังคับ

โดยไมเกี่ยวกับกฎหมาย และอาจเปนขอบังคับที่ไมสามารถจะบัญญัติเปนกฎหมายได เชน คํ าส่ัง
สอนใหรักเพื่อนมนุษยดวยกัน เปนตน

ในสมยัโบราณและในประเทศทีย่งัไมเจรญิ กฎหมายและศาสนายอมเขามาปะปนกนั
ในบางประเทศกฎหมายเกี่ยวดวยครอบครัวและมรดกยอมเปนไปตามขอบังคับของศาสนา และ   
การละเมิดขอบังคับของศาสนาถือวาเปนการละเมิดกฎหมายไปในตัว แตในปจจุบันนี้ประเทศตางๆ 
พยายามแยกศาสนาออกจากกฎหมาย บางทีถึงกับบัญญัติไวในรัฐธรรมนญูวา รัฐเปนรัฐไมเกี่ยวของ
กับศาสนา

อยางไรก็ดีศาสนากับกฎหมายยอมเกี่ยวของตอกันและกันบางดังนี้
(ก) กฎหมายและศาสนาตางมีอิทธิพลตอกันและกัน กลาวคือ ถากฎหมายมีกฎ 

ขอบังคับที่ดีก็เปนการสงเสริมศาสนาไปในตัว สวนศาสนาที่ดียอมทํ าใหรัฐออกกฎหมายที่ดีได  
เนื่องจากพลเมืองที่นับถือศาสนาเครงครัด ยอมจะเปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและยอมตน
ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ

(ข) กฎหมายและศาสนายอมคํ านึงถึงกันและกัน กฎหมายก็ตองคุมครองศาสนา 
เชน ลงโทษผูที่ทํ าลายการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน

(ค) การเอากฎหมายหรือศาสนาไปใชในทางที่ผิด บางทีศาสนาก็เอากฎหมาย 
ไปใชในทางที่ผิด ในประเทศภาคพื้นยุโรปแตเดิมมา มีกฎหมายลงโทษผูที่เปนแมมด ซ่ึงในปจจุบัน
ถือวาไมเปนความจริง บางทีกฎหมายก็เอาศาสนาไปใชในทางที่ผิด เชน เอาศาสนาเปนเครื่องมือ
สํ าหรับสงเสรมิประโยชนในทางโลก เปนตน ซ่ึงอาจท ําใหศาสนาเองเสือ่มทรามลง เพราะตองสัง่สอน
ส่ิงที่ไมใชเร่ืองของศาสนา

                                                          
65 พุทธทาสภิกขุ. เลมเดิม. หนา 49.
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การเปรยีบเทยีบระหวางกฎหมายและศาสนา ทัง้ศาสนาและกฎหมายยอมคลายคลงึ
และแตกตางกันดังนี้

(1) ความคลายคลึงระหวางศาสนาและกฎหมาย ก็คือ ทั้งศาสนาและกฎหมาย 
ตางกก็ ําหนดความประพฤติของมนุษยและกํ าหนดวา ถามนุษยฝาฝนขอบังคับแลวจะไดรับผลราย

(2) ความแตกตางระหวางศาสนากับกฎหมาย ก็คือ กฎหมายนั้น ถาฝาฝน           
กม็สีภาพบังคับอยางจริงจังในปจจุบัน เชน รัฐจะเอาตัวผูฝาฝนมาจํ าคุก หรือบังคับใหใชคาเสียหาย 
เปนตน แตศาสนานัน้สภาพบงัคบัอยูทีโ่ลกหนา จงึมผีลบงัคบัเฉพาะผูทีเ่ชือ่ถือแตผูทีเ่ชือ่ถือศาสนาเอง
บางทีก็ยอมฝาฝนขอบังคับของศาสนา เพราะรูสึกวาสภาพบังคับยังอยูหางไกล

2.7  กฎหมายกับนิติศาสตรแนวพุทธ
 

หัวขอนี้ผูวิจัยประสงคใหเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนากับกฎหมายโดยทํ าความเขาใจ
เร่ืองประเทศไทยกบัพระไตรปฏก และพระพทุธเจาเปนประการแรกกอนและจะเปนเรือ่งพระพทุธศาสนา
กับการออกกฎหมายซึ่งแสดงใหเห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีอยูในกฎหมายและตามดวย
กฎหมายตองมา จากธรรม ตองชอบธรรม และ ตองเพือ่ธรรม66 กจ็ะกลายเปนหวัขอสุดทายของบทที ่2 นี้
คือ ธรรมที่เปนรากฐานของกฎหมายกลายเปนนิติศาสตรที่แทจริง

 2.7.1 ประเทศไทยกับพระไตรปฎกและพระพุทธเจา
นกัการศาสนาไดกํ าหนดองคประกอบของศาสนาไว 5 ประการ โดยถือวาเปน

องคประกอบสํ าคัญของสถาบันที่เรียกวา “ศาสนา” องคประกอบ 5 ประการนี้ คือ
1. ศาสดาผูกอตั้งศาสนา
2. หลักคํ าสอนที่ปรากฏในคัมภีรของศาสนา
3. ทายาทผูสืบศาสนา
4. พิธีกรรมประจํ าศาสนา
5. ศาสนสถาน และ สัญลักษณ ของศาสนา
คมัภรีในพระพทุธศาสนานยิมเรยีกกนัวา “พระไตรปฎก” มาจากภาษาบาลวีา “ตปิฏก” 

มคีวามสํ าคัญควบคูกับพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับ “ไตรเพท” หรือ “ไตรเวท” ทีเ่ปนคัมภีรสํ าคัญ
ของศาสนาพราหมณ คัมภีรไบเบิ้ลของศาสนาคริสต และคัมภีรกุรอานของศาสนาอิสลาม

                                                          
66 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). (2539, มิถุนายน). บทบัณฑิตย, เลม 52, ตอน 2. หนา 8.
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คํ าวา “ไตรปฎก” แปลวา คัมภีร 3 คมัภีร ทีม่คี ําวา พระ นํ าหนา เปนการเรียก  
ดวยความเคารพหรือดวยการยกยองเชิดชูในฐานะเปนสิ่งสูงสงประการหนึ่ง คํ าวา ปฎก ถาเปนภาษา
ชาวบาน หมายถึง กระจาดหรือตะกรา เปนสิ่งทํ าหนาที่รวบรวมสิ่งตางๆ ไวไมใหกระจัดกระจาย 
เชน รวบรวมผลไมเปนตนไวเปนสวนๆ เมื่อเปนชื่อของคัมภีรศาสนาก็ยังมีความหมายอยางเดิม คือ 
รวบรวมคํ าสอนของพระพุทธเจาไวเปนหมวดหมู ไมใหกระจัดกระจายเชนเดียวกับกระจาดหรือ
ตะกราดังกลาวแลว

พระไตรปฎก แปลวา คัมภีร  3  คมัภีร  คือ
1. วินัยปฎก วาดวยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี ตลอดถึงพิธีกรรม
2. สตุตนัตปฎก วาดวยพระธรรมเทศนาตางๆ ทีป่ระกอบดวยหลักธรรมหลายหลาก
3. อภธิรรมปฎก วาดวยธรรมะในขัน้สงู หรือวาดวยเรือ่งนามธรรมลวนๆ โดยไมได

ประยุกตดวยบุคคล เปนตน
ความจรงิ ในครัง้พทุธกาลนัน้ ค ําสอนของพระพทุธเจายงัไมปรากฏเปนพระไตรปฏก

ค ําสอนของพระองครวมอยูในคํ าวา “ธรรมะ” และ “วินัย” พระพทุธเจาตรัสเสมอวาใน “ธรรมวินัย”
ของพระองค หมายความวา คํ าสอนของพระพุทธเจามีลักษณะเดนเปน 2 อยาง คือ

(ก)  ธรรมะ หมายถึง หลักคํ าสอนทั่วไปอยางหนึ่ง
(ข) วินัย หมายถึง บทบัญญัติที่กํ าหนดใหปฏิบัติสํ าหรับนักบวชอีกสวนหนึ่ง   

ดงันัน้ ค ําวา พระไตรปฎก เปนค ําทีเ่กดิขึน้หลังจากทีพ่ระพทุธเจาปรนิพิพานแลว เปนผลจากการทีพ่ระสาวก
ทํ าการสังคายนา คือ ประชุมกันรวบรวมคํ าสอนในพระพุทธศาสนาลงเปนหมวดหมูตามลักษณะ     
ทีเ่ปนวินัย เทศนาทั่วไป และหลักธรรมลวน แลวเรียกชื่อทั้ง 3 สวนนี้วา พระไตรปฎก สืบมาจนถึง
ปจจุบัน67  และประเทศไทยไดเกี่ยวของกับพระไตรปฎก 4  สมัย  คือ

 สมัยท่ี 1 ชํ าระและจารึกลงในใบลาน ทํ าที่เมืองเชียงใหม สมัยพระเจาติโลกราช 
ประมาณ พ.ศ. 2020  กลาวไวใน “ชินกาลมาลนิี” วา พระเจาตโิลกราชใหอาราธนาพระสงฆทรงพระไตรปฎก
หลายรอยรูป มีพระธรรมทินเถระเปนประธาน ทํ าการชํ าระอักษรพระไตรปฎก ที่วัดโพธาราม     
เปนเวลา 1 ปจึงสํ าเร็จ ไดสรางมนเทียรเปนที่ประดิษฐานพระไตรปฎกที่วัดโพธารามนั้น ตัวอักษร   
ทีใ่ชจารึกพระไตรปฎกครั้งนั้นคงจะเปนอักษรลานนาไทย

                                                          
67 สุวรรณ เพชรนิล. (2546). พุทธปรัชญาเบื้องตน. หนา 1-2.
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สมัยท่ี 2 ชํ าระและจารกึลงในใบลาน ทํ าที่กรุงเทพ สมัยพระบาทสมเด็จ         
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2331 เรื่องปรากฏวา รัชกาลที่ 1 ทรงสละพระราชทรัพย
สวนพระองค จางจารจารึกพระไตรปฎกลงในใบลาน และโปรดใหชํ าระและแปลฉบับอักษรลาว
และรามัญเปนอักษรขอมดวย ทรงสรางพระไตรปฎกถวายพระสงฆไปทุกพระอารามหลวง

ในการสังคายนานั้น เลือกพระสงฆ 218 รูป ราชบัณฑิตอุบาสก 32 คน ทํ าที่      
วดัพระศรีสรรเพชญ คือ วดัมหาธาตุปจจุบัน

สมัยท่ี 3 ชํ าระและพมิพเปนเลม ท ําทีก่รงุเทพ สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
รัชกาลที ่ 5 พ.ศ. 2431-2436 เนือ่งจากพระไตรปฎกเดมิเขยีนเปนภาษาขอมอยูในใบลาน ท ําการคดัลอก
ตวัขอมเปนตัวไทย ชํ าระแกไข และพิมพเปนเลมหนังสือจํ านวน 39 เลม

มขีอที่นาสังเกตวา การพิมพพระไตรปฎกในครั้งนี้ มีสาระสํ าคัญเหลานี้ คือ
1. การช ําระและจัดพิมพพระไตรปฎกครั้งนี้จํ านวน 1,000 ชุด นับเปนครั้งแรก

ในประเทศไทย ทีไ่ดมกีารพมิพพระไตรปฎกเปนเลมดวยอักษรไทย ในวาระฉลองการทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสวยราชสมบัติมาครบ 25 ป

2. เปนการสละพระราชทรพัยสวนพระองค ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั
3. ในการจัดพิมพคร้ังนี้ จัดพิมพ 39 เลมชุด แมจะยังไมครบ 45 เลม ตามจํ านวน

ทีส่มบรูณ ก็จัดวาเปนประโยชนในการศึกษาคนควาทางพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง
สมัยท่ี 4 สมยัรัชกาลที่ 7 ระหวาง พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2473 มีขอที่ควรกํ าหนด คือ
1. ไดใชเครื่องหมายและอักขรวิธี ตามแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจา      

กรมพระยาวชริญาณวโรรสทีท่รงคดิขึน้ใหม แมจะเปนการจดัพมิพในสมยัทีพ่ระองคส้ินพระชนมแลว
2. จดัพมิพ 1,500 ชุด พระราชทานในพระราชอาณาจักร 200 ชุด พระราชทาน

ในนานาประเทศ 450 ชุด เหลืออีก 850 ชุด พระราชทานแกผูบริจาครับหนังสือพระไตรปฎก
3. การจดัพมิพพระไตรปฎกในครัง้นี ้ไดเพิม่เตมิสวนทีข่าดใหสมบรูณโดยการคดัลอก

จากลานของหลวง จัดพิมพเพิ่มเติมสวนที่ยังขาดอยู
4. ทํ าใหชาวตางประเทศพยายามอานพระไตรปฎกไทย เชน พระชาวเยอรมัน  

ทีอุ่ปสมบทอยูในประเทศลงักา และไดกลาวชมเชยไววา พระไตรปฎกไทยสมบรูณกวาฉบบัอกัษรโรมนั
ของสมาคมบาลีปกรณในประเทศอังกฤษ

5. ไดจดัท ําอนกุรมตางๆ ไวทายเลม แมจะไมสมบรูณ กม็ปีระโยชนในการคนควา
อยางยิ่ง และเปนแนวทางใหสมบูรณในการตอไป
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การจดัพมิพพระไตรปฎกฉบบัแปลเปนภาษาไทยครัง้ตอมาไดมขีึน้เมือ่ พ.ศ. 2500
เปนฉบบัจัดพิมพฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ในประเทศไทย การจัดพิมพคร้ังนี้ที่แปลจากครั้งกอนๆ คือ

(ก) เปนการจัดพิมพฉบับแปลเปนภาษาไทย ครบทั้งวินัยปฎก สุตตันตปฎก และ
อภิธรรมปฎก

(ข) แบงเปนจ ํานวนเลม 80 เลม ตามจ ํานวนพระชนมายุ 80 พรรษา ของพระพทุธเจา
ตางจากฉบบัภาษาบาลทีีม่จี ํานวน 45 เลม ตามจ ํานวน 45 พรรษา ทีพ่ระพทุธเจาทรงประกาศพระศาสนา
ในกาลตอมา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธกิาร ไดจัดพิมพฉบับภาษาไทย รวมเลมลงเปน 45 เลม 
ตรงตามจ ํานวนฉบับภาษาบาลี เพื่อจะไดยึดถือเปนที่อางอิงตรงกัน นอกจากจํ าหนายใหแกวัด และ
ประชาชนผูสนใจทั่วไปยังไดจัดสงไปยังประเทศตางๆ ที่มีคนนับถือพระพุทธศาสนาอีกดวย ทั้งมี
ความมุงหมายเพือ่รักษาพระไตรปฎกไวเปนหลักฐานในถิน่ตาง  ๆกนั ในกรณทีีพ่ระไตรปฎกในประเทศหนึง่
ตองสูญเสียไป เพราะเหตุใดก็ตาม ก็สามารถที่จะสืบหาจากแหลงอื่นได จัดวาเปนวิธีการรักษา    
หลักค ําสอนทางพระพทุธศาสนาทีด่ยีิง่วธีิหนึง่ ผูสนใจในประเทศนัน้กจ็กัพยายามหาทางศกึษาตอไป68

พระพุทธเจาเปนบุคคลที่มีจริงทางประวัติศาสตร มีประวัติบอกความเปนมา   
ของวงศาคณาญาติอยางชัดเจน ชีวประวตัขิองพระองคโดยเฉพาะเปนเวลา 80 ป ก็มีอยูอยางครบถวน 
สถานที่ดํ ารงชีวิตและปฏิบัติภารกิจตางๆ ก็ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจนทางภูมิศาสตร ลัทธิศาสนาอื่น
แมที่ขัดแยงกับพระพุทธศาสนาก็กลาวถึง พระสิทธัตถะสมณโคดม โดยนัยยืนยันวามีจริง ดังนั้น   
การยนืยนัวาพระพทุธเจาเคยเปนบคุคลทีม่ใีนโลกจรงิๆ มหีลักฐานอางองิทางประวตัศิาสตรทางภมูศิาสตร
ทางโบราณคดี และทางลัทธิศาสนาอื่นๆ แตกตางจากการกลาวถึงบุคคลในนวนยิาย ที่มีแตช่ือเปลาๆ 
โดยไมมีตัวบุคคลผูเปนเจาของชื่อนั้นจริงๆ เพราะเปนเรื่องของการสมมติแสดงกันชั่วคราว ผูแสดง
เขารับชื่อในขณะแสดงเทานั้น พนเวลาแสดงแลวก็หมดกัน การสรางปญหาใหเกิดความสงสัยวา 
พระพทุธเจามจีริง หรือถาตดิตามศกึษาพระพทุธเจาใหถองแทกจ็ะหมดความสงสยั สวนการไมตดิตาม
ศกึษาใหถองแท ก็คือ พายแพตอความสงสัยปญหาอีกประการหนึ่งที่ติดตามมา คือ คํ าสอนในทาง
พทุธศาสนานั้นเปนคํ าสอนของพระพุทธเจาจริง หรือจะเปนไปไดหรือไม ถามีการจริงหรือจะเปนไป
ไดหรือไม ถามกีารสมมตพิระพทุธเจาขึน้แลว สรางหลักค ําสอนขึน้ประกอบวาเปนของพระพทุธเจาดวย
ขอที่นาสังเกตประการแรกในเรื่องนี้ คือวา ไมนาจะมีใครสามารถสรางพระพุทธเจาและคํ าสอน   
ของพระองคขึ้นได เพราะเปนเรื่องไมใชวิสัยของสามัญชนทั่วไปจะพึงทํ าได ถาใครมีความสามารถ
ทํ าไดเชนนั้น ก็หมายความวาตองเปนผูมีคุณสมบัติสูง และเปนธรรมดาวาผูมีคุณสมบัติเชนนั้น    
ยอมไมทํ า ถามีความคิดที่จะทํ าอยูก็ยอมไมสามารถที่จะเขาถึงคุณสมบัติที่สูงเชนนั้นไดนี้ คือ      

                                                          
68 สุวรรณ เพชรนิล. แหลงเดิม. หนา 10-12.

DPU



69

กลาวตามหลกัของภาวะทีจ่ะเปนไปไดและเปนไปไมได เปนหลักความกลมกลนืของสิง่ทีจ่ะเปนไปได
และเปนความขดัแยงระหวางสิง่ทีเ่ปนไปไมได พระพทุธเจากบัค ําสอนของพระองคยอมมคีวามกลมกลนืกนั
พระพุทธเจาทรงมีความบริสุทธิ์อยางสมบูรณ คํ าสอนของผูบริสุทธิ์ยอมมีความบริสุทธิ์กลมกลืนกัน 
ผูเปนปถุุชนแสรงท ําตวัเปนผูบริสุทธ์ิ เพือ่สรางค ําสอนขึน้มาแทนพระพทุธเจา เปนลักษณะทีข่ดัแยงกนั
คือ เปนเรื่องที่เปนไปไมได แมพระพุทธสาวกที่มีความบริสุทธิ์เปนพระอรหันตเสมอกับพระพุทธเจา 
กย็งัไมสามารถใหคํ าสอนเสมอเหมือนกับพระพุทธเจาได อีกอยางหนึ่ง ถาเปนผูบริสุทธิ์แลวคิดสราง
คํ าสอนปลอมขึ้นมาวาเปนของพระพุทธเจา ก็เปนการขัดกับความบริสุทธิ์ของผูนั้น หมายความวา    
ผูบริสุทธิ์แทจริงนั้นยอมไมทํ าเชนนั้นอยางแนนอน

เหลานีเ้ปนเหตผุลทีค่วรพจิารณา และผูมเีหตผุลยอมมคีวามมัน่ใจไดวา การทีจ่ะสราง
พระพทุธเจาปลอมขึ้นมา ยอมเปนเรื่องที่เปนไปไมได และการที่จะสรางคํ าสอนขึ้นมาเองแลวอางวา 
พระไตรปฎกทั้งหมดไมใชคํ าสอนของพระพุทธเจา ก็เปนเรื่องที่เปนไปไมไดเชนเดียวกันแลวอางวา
พระไตรปฎกทั้งหมดไมใชคํ าสอนของพระพุทธเจา ก็เปนเรื่องที่เปนไปไมไดเชนเดียวกัน69

พระพทุธเจาตรสัรูอะไร ปญหาเรือ่งพระพทุธเจาตรสัรูอะไร กศ็กึษาไดจากพระสตูร
ทีพ่ระพทุธเจาตรัสเปนปฐมเทศนาแกพระภิกษุปญจวัคคีย ที่ปาอิสิปตนมฤคทายาวัน เมืองพาราณสี  
มขีอความแสดงชดัเจนวา พระพทุธเจาตรสัรู “อริยสจั 4” เพราะปฐมเทศนานัน้มลัีกษณะตรสัรายละเอยีด
การบรรลธุรรมของพระองคแกพระสาวก หรือเปนพระธรรมเทศนาทีป่ฏิญญาณการตรสัรูของพระองค
แกพระสาวก จึงควรไดกํ าหนดเนื้อหาสาระของปฐมเทศนาไวโดยสังเขป

ในชั้นแรก พระพุทธเจาทรงปฏิเสธการปฏิบัติสวนสุด 2 อยาง คอื การติดอยูใน
กามสุขแบบชาวบาน ซ่ึงเปนการปฏิบัติที่หยอนเกินไปประการหนึ่ง และการปฏิบัติที่ทรมานตน    
ใหลํ าบากเปลา ไมไดประโยชนที่ประสงค เปนการปฏิบัติที่ตึงเกินไปอีกประการหนึ่ง ตรัสวา
บรรพชิตผูแสวงหาโมกษะไมพึงติดอยูในการปฏิบัติสวนสุดทั้งสองนั้น แลวทรงเสนอทางปฏิบัติ     
ทีท่รงคนพบใหม คอื “อริยมรรค” มอีงคประกอบ 8 อยาง พรอมดวยผลทีจ่ะตดิตามมา คอื ความรูทกุข
ความดับทุกข และนิพพาน

ในขั้นตอไป ทรงแสดงรายละเอียดของอริยสัจแตละขอ เปนการบอกขอบเขต 
ของอริยสัจแตละขอวาหมายถึงอะไรบาง ในกรณีที่ใชศัพทตรงกับในลัทธิศาสนาอื่น จะเห็นไดวา
ทางพระพทุธศาสนามขีอบเขตของศพัทอยางไร คอื ขอบเขตของทกุขทีต่รสัวาเปนความจรงิอนัประเสรฐิ
ขอบเขตของตณัหาทีต่รสัวาเปนเหตขุองทกุข ความหมายของความดบัทกุขทีว่าเปนอริยสัจอนัประเสรฐิ
รายละเอียดของมรรคที่ตรัสวาเปนทางพนทุกขอันประเสริฐ

                                                          
69 สุวรรณ เพชรนิล. แหลงเดิม. หนา 77-78.

DPU



70

ตอจากนั้น ทรงแสดงหลักเกณฑของการรูอริยสัจแตละขอวา จักษุ ญาณ ปญญา 
วชิชา แสงสวางไดเกิดขึ้นแกพระองคอยางที่ไมเคยมีมากอนวา ความจริงอันประเสริฐ คือ “ทุกข”
ทกุขนีเ้ปนสิ่งที่ควรกํ าหนดรู ทุกขนี้เราไดกํ าหนดรูแลว ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข 
คอื “สมทัุย” แดนเกดิของทกุขนีค้วรละเสยี แดนเกดิของทกุขนีเ้ราไดละเสยีแลว ความจรงิอนัประเสรฐิ
คอื ความดับไมเหลือของทุกข “นิโรธ” ความดับไมเหลือของทุกขนี้ เปนสิ่งที่ควรทํ าใหแจง ความดับ
ไมเหลือของทกุขนี ้เราไดท ําใหแจงแลว ความจรงิอนัประเสรฐิ คอื “มรรค” ทางดบัทกุขทางดบัทกุขนี้
เปนสิง่ทีค่วรทํ าใหเกิดมีขึ้น และเราไดทํ าใหเกิดมีขึ้นแลว (เรียกวา สัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ 
ในอริยสัจ 4 รวมเปนญาณ 12 ในอริยสัจ 4)70    

การตรัสรู คือ การคนพบความจริง พระพุทธเจาทรงอยูในฐานะเปนผูคนพบ 
ความจรงิไมไดเปนผูบนัดาลความจรงิ หรือเปนผูเสกสรางความจรงิขึน้มาแตอยางใด เร่ืองนีใ้นพระสตูร
พระพุทธเจาตรัสไววา ธรรมธาตุ คือ เนือ้แทแหงความจริง ธรรมนิยาม คือ การกํ าหนดแหงความจริง 
ธรรมฐติตา คือ การดํ ารงอยูแหงความจริง เปนสภาพที่มีอยูโดยตัวเอง พระตถาคตไดคนพบ ไดบรรลุ 
ไดตรัสรูธรรมธาตุนั้น เมื่อทํ าการคนพบแลว ทรงทํ าหนาที่ประกาศ เปดเผย บัญญัติ ทํ าใหตื้นขึ้น  
ทรงทํ าหนาที่แตงตั้งธรรมเหลานั้น ใหปรากฏตามความเปนจริง

ความจริง คือ ธรรมเปนส่ิงที่มีอยูโดยตัวเองดังกลาว เชนเดียวกับตัวยาที่มีอยู     
ในธรรมชาติทั้งหลาย ทางการแพทยทํ าการคนพบ นํ ามาทํ าการพิสูจนทดลองใหเปนที่แนนอนแลว 
ประกาศเปดเผยอ ํานวยประโยชนแกปวงชน ทางการแพทยไมไดเปนผูสรางตวัยาโดยธรรมชาตเิหลานัน้
หรือเชนเดียวกับนักวิทยาศาสตรธรรมชาติ ไดคนพบหลักความจริงที่มีอยูโดยธรรมชาติทางกายภาพ 
แลวประกาศกํ าหนดเปนสูตรเปนบทเรียนแกผูอ่ืนตอไป

เมื่อความจริงเปนสิ่งมีอยูโดยตัวเองเชนนี้ หลายคนอาจจะเขาถึงความจริงนั้น  
บางอยางพรอมกันก็ได แมวาจะอยูในที่ตางกันก็ตาม แตพระพุทธเจาทรงอยูในฐานะเขาถึงความจริง
ทัง้ปวง เพราะทรงอยูในฐานเปน “สพัพญัู” บางสวนทีบ่างทานเขาถึงนัน้อาจจะตางกบัของพระพทุธเจา
ดงันัน้พระพุทธเจาจึงไมทรงผูกขาดวา คํ าสอนของพระองคเทานั้นถูกตอง คํ าสอนของผูอ่ืนผิดหมด 
เชนนีก้ห็ามไิด ตรัสวาค ําสอนของผูอ่ืนทีต่รงกบัของพระองคกม็ ีคอื ทีส่อนวาเปนกศุลและอกศุลตรงกนั
กม็ ีทีข่ดัแยงกันก็มี ที่ตรงกันบางสวนและขัดแยงกันบางสวนก็มี พระสาวกของพระองคแสดงธรรม
ถูกตอง พระองคทรงอนโุมทนากม็ ีและยงัทรงเนนวาถาทรงแสดงเรือ่งนีก้จ็กัแสดงเชนเดยีวกนัอยางนี้
ในกรณทีีพ่ระสาวกแสดงธรรมยังไมสมบูรณทรงแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น

                                                          
70 สุวรรณ เพชรนิล. แหลงเดิม. หนา 91.

DPU



71

การกลาวถึงเรื่องการคนพบความจริงตางๆ มาดังขึ้นในสมัยที่วิทยาศาสตรรุงเรือง 
ความจริงนั้น พระพทุธเจาทรงอยูในฐานะคนพบความจริงมานานกวานักวิทยาศาสตรยิ่งนัก ถาจะมี
ปญหาวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกเพื่อใคร และพระพุทธเจาทรงสอนพระศาสนาเพื่อใคร ปญหา
ขอนี้จักเปนที่แจมแจง เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสไววา “ภิกษุท้ังหลาย พระสุคตก็ตาม มีอยูในโลก    
เพื่อเก้ือกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เพื่ออนุเคราะหชาวโลก สัตวโลก” คัมภีร
มหาวรรค พระไตรปฎกสวนวินัย ไดแสดงไวชัดเจนวา ในพรรษาแรกพระพุทธเจาทรงมีพระสาวก  
ทีเ่ปนพระอรหันตจํ านวน 60  รูป พนจากหนาฝนแลว ไดตรัสประชุมพระสาวกเหลานั้น แลวมี    
พระด ํารัสตรัสสงพระสาวกออกประกาศพระศาสนา เปนขอความวา “ภิกษุทั้งหลาย เราเปนผูพนแลว
จากบวงทั้งปวง ทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษยแมเธอทั้งหลายก็พนแลวจากบวงทั้งปวง        
ทัง้ทีเ่ปนของทพิยและเปนของมนุษย ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน
เพือ่ความสขุแกมหาชน เพือ่ความเอน็ดแูกโลก เพือ่ประโยชน เพือ่ความเกือ้กลู เพือ่ความสขุแกเทวดา
และมนษุยทัง้หลาย อยาไปทางเดยีวกนัสองรปู” “ภกิษทุัง้หลาย พวกเธอจงแสดงธรรมใหงามในเบือ้งตน
ใหงามในทามกลางใหงามในทีสุ่ด ประกาศพรหมจรรยใหบริบรูณดวยอรรถและพยญัชนะ ใหบริสุทธ์ิ
บริบรูณส้ินเชิงสัตวทั้งหลายมีธุลีในดวงตานอย มีอยู สัตวพวกนี้ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได เพราะ  
ไมไดฟงธรรม สัตวทีรู่ทัว่ถึงธรรมจกัมเีปนแน” “ภกิษทุัง้หลาย แมเราเอง กจ็กัไปสูต ําบลอรุุเวลาเสนานคิม
เพื่อแสดงธรรมเหมือนกัน”

ขอความพระพทุธพจนเหลานีแ้สดงไวชัดเจนวา องคพระพทุธเจากอุ็บตัขิึน้ในโลก
เพือ่ประโยชนสุขของชาวโลก คํ าสอนของพระพุทธเจาก็มีเปาหมาย  เพือ่ประโยชนสุขแกชาวโลก 
ไมใชเพื่อพระองค พระประยูรญาติของพระองค หรือชาวอินเดียในอดีตเทานั้น จะรู หรือไมรูจัก  
พระพุทธศาสนาก็ตาม  แตพระพุทธศาสนาก็มีเปาหมายเพื่อเขาทั้งส้ินอยูแลว

คํ าสอนของพระพุทธเจา พระองคไดตรัสไวดีแลว ไมผิดเพี้ยนจากความจริง
ประกอบดวยสุนทรียภาพในระดับตางๆ สมบูรณดวยความหมาย สละสลวยดวยอักษรภาษาสํ าเร็จ 
มาจากวจีกรรม และมโนกรรมที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจา เพียงพอสํ าหรับแกปญหาตางๆ ใหหมดสิ้น
เพยีงพอส ําหรบัสรางสนัตสุิขแกบคุคล ครอบครวั สังคม และโลกทัง้ปวง ขอสํ าคญัอยูทีว่า ถามวลมนษุย
ไดศึกษา  และปฏิบัติตามเทานั้น

การกลาวถึงพระพุทธเจาขางตนนั้น เปนการกลาวถึงในสวนบุคคล ตามที่ปรากฏ
เปนพทุธประวัติ สวนที่จะกลาวตอไป เปนการกลาวถึงพระพุทธเจาในเชิงธรรมลวนๆ หรือที่เรียกวา
ในเชิงธรรมาธิษฐาน หรือ เชงิปรัชญา พระพทุธเจาไดตรัสแกพระวักกลิ ที่ออกบวชติดตามดูพระรูป
พระโฉมของพระพทุธองค จนไมมเีวลาปฏบิตัธิรรม เปนใจความวา “วกักลิ ประโยชนอะไรดวยรางกาย
ทีเ่ปอยเนานี้ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นจัดไดวาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นเห็นธรรม ผูไมเห็นธรรมชื่อวา   
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ไมไดเหน็เรา แมผูนั้นจะจับมุมจีวรอยูก็ตาม” ในที่บางแหง ยังตรัสเนนลงไปอยางชัดเจนวา “ผูใด
เห็นปฏจิจสมุปบาท ผูนั้นจัดวาไดเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นปฏจิจสมุปบาท” พระพุทธพจน
ทีน่ ํามากลาวแลวเนนใหเห็นวา สวนที่เปนพระพุทธเจาจริงๆ นั้นไมใชรางกายของพระองค แตคือ
พระธรรม และพระธรรมทีต่รัสระบไุวชัดเจน คอื ปฏิจจสมปุบาท ไดแก กลุมธรรมทัง้หลายมอีวชิชา
เปนเบือ้งตน มีทุกขเปนที่สุด หรือมีวิชชาเปนเบื้องตนมีการดับทุกขเปนที่สุด กลุมธรรมเหลานี้อาศัย
การเกดิขึ้นและอาศัยการดับไป ผูเห็นพระพุทธเจาที่แทจริง คือ ผูเห็นกลุมธรรมอยางชัดเจน ผูติดตาม
พระพุทธเจาอยูทุกยางกาว ถาไมเห็นพระธรรมทอดทิ้งพระธรรม ก็จัดวาเปนผูไมเห็นพระพุทธเจา 
คนอยูคนละฝงมหาสมุทรวาไกลกันก็ยังมีโอกาสพบกันได สวนคนเหินหางจากพระธรรม ไมมี
โอกาสไดพบพระพุทธเจาเสียเลย เปนความหางไกลกันไมมีความหางไกลใดเทียบได

ปญหาเรื่องผูสืบตํ าแหนงศาสนาในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาไดตรัสไว      
กับพระอานนทกอนปรินิพพานวา “อานนท ความคิดอาจมีแกพวกเธอวา ธรรมวินัยของพวกเรา       
มศีาสดาไดลวงลับไปเสียแลว พวกเราไมมีศาสดาตอไปอีก อานนท พวกเธออยาคิดอยางนั้น อานนท
ธรรมและวนิยัทีเ่ราแสดงแลว บญัญตัแิลว แกพวกเธอทัง้หลาย จกัเปนองคศาสดาของพวกเธอทัง้หลาย
โดยกาลที่เราลวงลับไปแลว”

พระพทุธพจนนี้ยอมยืนยันอยูอยางชัดเจนวา รูปขันธของพระพุทธเจานั้น เปนสิ่ง
ทีล่วงลับไปไดพระพทุธเจาทีแ่ทจริง ธรรมวนิยั ด ํารงอยูในฐานะเปนพระศาสดาแทนพระองคตลอดไป
การไมเอาธรรมไมเอาวินัย คือ การบอกเลกิพระศาสดาของตนเอง เปนผูหางไกลจากพระพุทธเจา 
โดยความหมาย นาจะเปนความจ ําเปนทีผู่นบัถือพระพทุธศาสนา จะพงึท ําความเขาใจในเรือ่งนีใ้หชัดแจง
มฉิะนัน้แลว จะมั่นใจไดอยางไรวาเรานับถือพระพุทธเจาอยางแทจริง

ชาวโลกโดยทั่วไปเหมือนมืดบอด และหลงทาง เพราะไมรูวาอะไรผิด อะไรถูก
อยางแนนอน พระพุทธเจาทรงอยูในฐานะชวยช้ีทางที่ถูกตองให สวนการเดินทางเปนหนาที่        
ของแตละบุคคลที่จะตองลงมือเดินดวยตนเอง การปฏิบัติเพื่อถึงจุดจบของสังสารวัฏเปรียบเหมือน
การเดินทางของชีวิต ผูทํ าหนาที่บอกทางใหยอมมีความสํ าคัญอยางยิ่งแกคนที่กํ าลังหลงทางทุกคน
พระพทุธเจาไดตรัสปรารภเรือ่งนีไ้ววา “เราตถาคตไดบอกหนทางแกทานทัง้หลายแลว เพือ่เปนทางก ําจดั
ลูกศรดวยปญญา ความพากเพียรนั้นทานทั้งหลายตองทํ าเอง ตถาคตเปนแตผูบอกทางใหเทานั้น”

เปนทีน่าสงัเกตวา พระพทุธเจาทกุพระองคทรงมปีฏิปทาเหมอืนกนั คอื ทรงชวยได
แตเพียงบอกทางใหเทานั้น สวนการเดินทางเปนหนาที่ของผูเดินทางเอง และเมื่อเดินทางสํ าเร็จ        
ก็หมดภาระในชีวิตของตนเอง แตคนโดยมากนับถือพระพุทธเจาไมตรงกับที่พระองคตรัสไว      
สวนใหญเปนไปในรูปที่ใหพระพุทธเจาชวยพาไป หรือในรูปที่ใหพระพุทธเจาชวยอุมไปจึงเอาแต 
ท ําการออนวอนพระพทุธเจา เหมอืนกบัวาพระองคจะทรงชวยไดเชนนัน้ เมือ่ไมสมประสงคกป็ลงใจเอาวา
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พระพทุธเจาเปนที่พึ่งอะไรไมได ความจริงนั้น เปนการผิดจากขอความที่ตรัสไววา “ทานตองเดินทาง
ดวยตนเอง ตถาคตเปนแตผูช้ีทางใหเทานัน้” ผูทีก่ ําลังหลงทางอยู ผูบอกทางทีถู่กตองใหเทากบัใหทกุอยาง
อยูในตัวการที่พระพุทธเจาทรงบอกทางที่ส้ินสุดความทุกขในชีวิตให จัดวาพระองคทรงเปนที่พึ่ง
ของปวงสัตวอยางเพียงพอแลว หนาที่ของพุทธศาสนิกชน คอื การรีบเดินใหถึงจุดหมายปลายทาง 
ไปตามเสนทางที่พระพุทธเจาตรัสบอกไว

ขอความที่นาจะกลาวไดโดยไมตองเกรงวาจะผิดพลาด ก็คือวา การตั้งใจศึกษา
อยางกวางขวางและลึกซึ้งนั่นเอง ที่จะกอใหเกิดเสียงสรรเสริญพระพุทธเจา ที่มาจากสวนลึกของใจ
นัน่เอง ทีจ่ะกอใหเกิดเสียงสรรเสริญพระพุทธเจา ที่มาจากสวนลึกของหัวใจ แมถึงไมกลาวออกมา   
กป็รากฏเปนคนชัดแจงอยูในหัวใจของตน71

2.7.2 พระพุทธศาสนากับการออกกฎหมาย
 พระพุทธศาสนากับการออกกฎหมาย ในประเทศไทยมีบางสวนที่คํ านึงถึง      
พระพทุธศาสนา ดงัทีศ่าสตราจารยดเิรก ชัยนาม ไดอธิบายถึงการปรบัปรงุแกไขกฎหมายใหเหมาะสม
กบัหลักกฎหมายนานาประเทศทีเ่จรญิแลว และใหเขากนัไดกบัความเปนอยูในสมยัปจจบุนั “...ทานผูราง
กฎหมายเหลานี้ไดนํ ากฎหมายของประเทศตางๆ มาพิจารณาประกอบดวย โดยไมไดไปคัดลอกมา
จากประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ กฎหมายเหลานี้หรือที่เพิ่มเติมทุกฉบับ ผูรางไดพยายาม      
ใหเปนไปตามหลักความยุติธรรม กาลสมัยธรรมเนียมประเพณี โดยไมขัดกับหลักพระพุทธศาสนา
ในขณะเดยีวกันก็เดินหลักวิชาตามที่นานาประเทศทั้งหลายเขาปฏิบัติกัน”

การทีจ่ะก ําหนดพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติ  แสดงใหเห็นการยอมรับ
ระบบความเชือ่ทางศาสนาและทางสงัคมเขามาใชในการบรหิารประเทศ  และเพือ่ใหเปนไปตามการนบัถือ
ของคนสวนใหญนัน่เอง ยิง่กวานัน้ ตามกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาของไทย มบีทบญัญตัคิุมครอง
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของพระภิกษุสงฆ และที่สํ าคัญที่สุด เรามีกฎหมายมอบอํ านาจใหสงฆทาน      
ปกครองกันเองในทางพุทธจักร โดยใหรักษาพระธรรมวินัยตามที่พระพุทธองคทรงบัญญัติขึ้นไว  
ในมาตรา 72 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดระบุไววา วัดเปนนิติบุคคล มาตรา 1622  
กลาววา พระภกิษใุนบวรพระพทุธศาสนาจะขอรบัมรดกในฐานะทีเ่ปนทายาทอนัชอบดวยกฎหมายมไิด
จนกวาจะไดลาสิกขาและยื่นคํ ารองภายในระยะเวลาที่กํ าหนด ทั้งนี้ก็เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรม
ของพทุธศาสนา ซ่ึงแตกตางจากศาสนาอืน่ทีพ่ระสงฆมอิีสระเทาคฤหสัถ และมาตรา 1623 ไดก ําหนด

                                                          
71 สุวรรณ เพชรนิล. แหลงเดิม. หนา 93-101.
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ใหสมบัติของพระภิกษุที่ถึงแกมรณภาพเปนของวัด นอกจากนั้นกฎหมายอาญายังไดบัญญัติไววา     
ผูทีฆ่าบิดามารดาจะตองไดรับโทษอุกฤษฏเพราะถือวาบาปมาก

ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็น อิทธิพลและคุณคาของพุทธศาสนา ที่มีอยูในการออก
กฎหมาย72

2.7.3 กฎหมาย ตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม
กฎหมายตองมาจากธรรม ตองชอบธรรมและตองเพือ่ธรรม ความหมายของกฎหมาย

ในทางพระพุทธศาสนา กฎหมายคืออะไร คํ าที่ใกลที่สุด ตรงที่สุด ก็คือ คํ าวา “วนิยั” แตจะเห็นไดชัด
วาค ําวาวนิยัไมใชจํ ากัดเฉพาะแตกิจการของรัฐเทานั้น ถาจะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธจะตองเขาใจ
วินัยใหชัดเจน ถาไมเขาใจวินัยก็ไมสามารถที่จะมองเห็นนิติศาสตรแนวพุทธได วินัยคืออะไรนั้น   
แนนอนวา วนิยัไมไดมคีวามหมายแคบๆ อยางในภาษาไทย “วินัย” ในภาษาไทยมีความหมายแคบ
เปนเรือ่งของกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติหนาที่และการเปนอยู แตวินัยในความหมาย
ของพระพุทธศาสนา ในชั้นแรกนี้จะใหความหมายไว เพื่อเปนจุดตั้งตนในการทํ าความเขาใจวา 
“วินัย” แปลงายๆ วา “การจดัตัง้วางระบบแผนงาน” วินัยเกิดขึ้นมาอยางไร ถาจะเขาใจเรื่องนี้จะตอง
มองดูวินัยในฐานะเปนองคประกอบใหญอยางหนึ่งของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาทั้งหมด    
มอีงคประกอบใหญอยูเพียง 2 อยางเทานั้น และ 2 อยางนี้รวมเปนชื่อของ พระพุทธศาสนา

คํ าวา “พระพุทธศาสนา” ทีเ่ราเรียกกันปจจุบันนี้ เปนคํ าใหม ในสมัยพุทธกาล     
กม็แีตใชในความหมายวา “คํ าสอนของพระพุทธเจา” เวลานี้คํ าวาพระพุทธศาสนาขยายความออกไป
จนกลายเปนสถาบัน และเปนกิจการทุกอยาง แลวเราก็ลืมศัพทเดิมที่มีความหมายสํ าคัญกวาซ่ึงใชใน
สมัยพุทธกาล คือ คํ าวา “ธรรมวินัย” ศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนี้ ก็เรียกวา ธรรมวินัยนี้ หรือ
ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว

ธรรมวินัย มาจากคํ าคู คือ ธรรมกับวินัย แลวรวมกันเปนเอกพจน คือ สองอยาง
แตรวมเปนอันเดียวนี้ คือ ตัวพุทธศาสนา เราจะมองเห็นความสัมพันธระหวางสองคํ านี้ คอื คํ าวา 
ธรรมกบัวนิยัแลว จะเห็นหลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด เพราะฉะนั้น เร่ืองของกฎหมาย หรือ
เรือ่งนติศิาสตรในพระพทุธศาสนากม็าดทูีค่วามหมายของวนิยั และความส ําคญัของวนิยั ทีอ่ยูในหลักการ
ทีเ่รียกวาธรรมวินัยนั้น

ธรรม คือ ความจริงที่มีอยูตามธรรมดาของมัน เราอาจจะแปลไดหลายอยาง เชน 
แปลวาธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเปนจริง

                                                          
72 ทินพันธุ นาคะตะ. (2543). พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. หนา 76-77.
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ความจริงนี้เปนกฎของธรรมชาติ   เชน ความเปนไปตามเหตุปจจัย ผลเกิดจากเหตุ 
เหตกุอใหเกดิผล เหตุอยางใดก็กอใหเกิดผลอยางนั้น หรือเหตุปจจัยตางๆ ทํ าใหเกิดผลขึ้นมามนุษย 
จะรูหรือไมรูกต็าม ธรรม คอื ความจรงิแหงเหตปุจจยันีก้ท็ ํางานของมนัอยูตลอดเวลา แตถามนษุยไมรู
กไ็มสามารถเอาประโยชนจากมนัได และถามนษุยประพฤตปิฏิบตัดิ ําเนนิชวีติไมถูกตองตามความเปนจรงิ
กเ็กดิผลเสยีแกตวัเอง แตถามนษุยปฏิบตัถูิกตอง และด ําเนนิชวีติดวยความรูความเขาใจกฎแหงธรรมชาติ
คอื ความเปนจริงอันนี้ ผลดีก็ไดแกตัวมนุษยเอง

ทํ าอยางไรมนุษยจะประพฤติปฏิบัติ หรือดํ าเนินชีวิตไดดี ก็ตองรูความจริง         
ถามนุษยรูธรรม คือ รูตวัความจริง รูความเปนไปตามเหตุปจจัยในธรรมชาตินี้เมื่อใด เขาก็สามารถ 
เอาประโยชนจากธรรมชาตินี้ได เชน เขาตองการกินผลมะมวง เขาเห็นตนมะมวงจะกินผลก็เก็บเอา 
แตตอมาถาเขารูวามะมวงที่จะเกิดมาเปนผลสุกใหเรารับประทานไดนั้นเกิดจากตนไมนี้ ซ่ึงกอนนั้น
ตองโตมาจากเมลด็ และชอบทีด่นิอยางนัน้ ตองอาศยัปุย อาศยันํ ้า อุณหภมูซ่ึิงเปนเหตปุจจยัในธรรมชาติ
ถามนษุยเราอยางนี้แลว ตอไปก็ไมตองคอยไปหาตนมะมวงที่อยูไกล เขาจะสามารถปลูกตนมะมวง
ในสวนของตนเองได ถึงตอนนีม้นษุยกไ็ดประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือธรรม การรูธรรมจงึเปนประโยชน
อยางยิ่ง73

สรุปเปนอันวา วินัย ก็คือ การจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของชุมชนหรือ
สังคม เพื่อใหหมูมนุษยมาอยูรวมกันโดยมีความเปนอยูและความสัมพันธที่ดีงาม ที่จะใหไดรับ
ประโยชนจากธรรมนั่นเอง จุดหมายที่แท ก็คือ ใหหมูมนุษยจํ านวนมากไดประโยชนจากธรรม

2.7.4 พุทธเศรษฐศาสตร  และ นิติศาสตรแนวพุทธ
จากกรณพีพิาท ในคดทีีป่รากฏโดยสวนใหญมาจากความปรารถนา คอื ความตองการ

ของคูความทัง้ฝายโจทกและจ ําเลย ซ่ึงเปนไปโดยความถกูตองชอบธรรม และความไมถูกตองชอบธรรม  
โดยเฉพาะในคดแีพง ซ่ึงเปนเรือ่งของวถีิชีวติและการด ําเนนิธรุกจิ ดงันัน้ จงึมคีวามเชือ่มโยงกบัภาวะ
เศรษฐกิจ และหลักเศรษฐศาสตร ซ่ึงหลักเศรษฐศาสตรก็ยังมีแนวคิดในการนํ าหลักธรรมมาปรับใช 
ซ่ึงเรียกวา “เศรษฐศาสตรแนวพุทธ” หรือ “พุทธเศรษฐศาสตร”

เศรษฐศาสตร คอื วชิาทีว่าดวยการด ําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีจ่ะท ําใหปจเจกบคุคล
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด ภายใตทรัพยากรที่มีจํ ากัด และสามารถทํ าใหสังคมไดบรรลุถึงสวัสดิการ
ทางสังคมสูงสุดภายใตเงื่อนไขเดียวกัน

                                                          
73 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ก (2541, กันยายน). “กฎหมายตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และ

ตองเพื่อธรรม.” บทบัณฑิตย, 41, 54. หนา 8-11.
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โดย “ปจเจกบุคคล” หมายถึง บุคคลเพียงคนเดียวที่มีความรูสึกสุขทุกข และ
สามารถบรรลุไดถึง “ความพึงพอใจสูงสุด” อันเปนสภาวะที่มีความหมายเฉพาะในเชิงเศรษฐศาสตร
ทีห่มายถึง ความรูสึกพึงพอใจ ภายใตจากการไดมาซึ่งวัตถุ หรือบริการเพื่อการบริโภค

ในขณะที ่“สังคม” หมายถงึ บคุคลหลายๆ คน ทีม่ปีฏิสัมพนัธ ซ่ึงกนัและกนัภายใต
เงื่อนไข เวลา และสถานที่ (time & space) ทีก่ํ าหนด

หากเราคิดเชิงตรรกตอเนื่องมาจาก “สวัสดิการทางสังคมสูงสุด” ที่แสดงถึง  
“ความพงึพอใจรวมกันของปจเจกบุคคลในสังคม” ในการไดมาซึ่งวัตถุในการบริโภค

ดงันัน้ วชิาเศรษฐศาสตร จงึเปนวชิาทีศ่กึษาถงึวธีิการด ําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทีจ่ะท ําใหทั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายๆ คน ไดรับความพึงพอใจจากการบริโภคสินคา และบริการ
ไดมากทีสุ่ด ภายใตขอจํ ากัดทางทรัพยากรที่จะนํ ามาใชในการผลิตเพื่อการบริโภค74

ดงันัน้  วชิานิติศาสตรที่วาดวย  ความยุติธรรมในการแกปญหากรณีพิพาท  จํ าเปน
อยางยิง่ที่จะตองใชหลักธรรมในการแกไขปญหามากกวา หรือเทากับหลักเศรษฐศาสตร เพราะไมใช
เพยีงแตการดํ ารงชีวิตเพื่อความอยูรอด หากจะเปนไปดวยใหสังคมมีวิถีการดํ าเนินชีวิตที่ถูกตอง และ
มคีวามรูสึกเอื้ออาทรตอผูอ่ืน ดวยจิตที่มีโลกทัศนเปดกวาง และเห็นความจริงแทมากยิ่งขึ้น

พุทธเศรษฐศาสตรมองเห็นขอจํ ากัดของทรัพยากรเชนเดียวกับเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก แตพุทธเศรษฐศาสตรเขาใจมนุษยไดอยางลึกซึ้งกวา โดยเขาใจมนุษยตามความเปนจริง  
กลาวคอื มนษุยมคีวามไมรู มโีลภ โกรธ หลง มคีวามรกั  มคีวามสามารถ ทีจ่ะเตบิโตทางจติวญิญาณได  
มีปญญา ที่จะรูเทาทันทุกสิ่งทุกอยางตามความเปนจริง มีความเมตตากรุณาที่จะเอื้อเฟอเผ่ือแผ        
ตอผูที่ตกทุกขไดยาก เปนตน ฯลฯ

ความเขาใจที่แตกตางกันนี้เอง ที่ทํ าใหนิยามของพุทธเศรษฐศาสตรแตกตางจาก 
นยิามของเศรษฐศาสตร75 และความแตกตางนีเ้องจงึท ําใหเหน็ชดัวานติศิาสตรแนวพทุธ กม็คีวามแตกตาง
จากนิติศาสตรเชนกัน

พุทธเศรษฐศาสตร คอื วชิาทีว่าดวยการดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะทํ าให
ปจเจกบคุคลและสงัคมบรรลถึุงศานตสุิขจากการมชีีวติอยูในโลกของวตัถุภายใตเงือ่นไขของการมทีรัพยากร
ทีจ่ํ ากัด76 นิติศาสตรแนวพุทธ คอื วชิาที่วาดวยการนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรับใช
กบัหลักวชิาทางกฎหมายเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางกฎหมายมากขึ้น  และจะใหบรรลุถึงศานติสุข
จากการมชีีวิตอยูในโลกของวัตถุเชนเดียวกับเศรษฐศาสตร แตเงื่อนไขที่แตกตาง  คือ ความเปนธรรม
                                                          

74 อภิชัย พันธเสน. (2549). พุทธเศรษฐศาสตร ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน. หนา 2-3.
75 แหลงเดิม. หนา 5.
76 แหลงเดิม.
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ทีม่าจากหลกัธรรมและความเปนธรรมชาต ิ แมจะไมเปนไปตามกฎหมายทีบ่ญัญตั ิ หรือจารตีประเพณี
แหงทองถ่ิน อยางไรก็ตาม ความเปนธรรมชาติในการแกปญหาจึงนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช
ภายใตเงื่อนไขของความยุติธรรม

2.7.5 ธรรมท่ีเปนรากฐานของกฎหมายกลายเปนนติิศาสตรท่ีแท
ธรรมทีเ่ปนรากฐานของกฎหมายกลายเปนนติศิาสตรทีแ่ท เวลานีใ้นกจิการทกุอยาง

มนษุยก ําลังแปลกแยกจากธรรมชาตติดิในสมมต ิ จงึไมสามารถเชือ่มกฎธรรมชาตกิบักฎมนษุยเขาหากนัได
ผูวจิยัเหน็วา เราไมรูตระหนกัวาการทีเ่ราจดัตัง้วนิยั คอื วางระบบสงัคมในหมูมนษุยขึน้มานี ้แทจริงแลว
กเ็พือ่ใหความเปนจริงในกฎธรรมชาติ ปรากฏผลทีด่งีามขึ้นมาแกชีวิตและสังคมของมนุษย ถามนุษย
ยงัตระหนกัรูและทํ าใหเปนไปอยางนี้ได ก็คือ การเชื่อมระหวางกฎมนุษยกับกฎธรรมชาติ หรือ วินัย
กับธรรมได

พระพุทธเจาตรัสธรรมกับวินัยไวดวยกันเปนคูกัน เพราะที่แทนั้น ฐานของชีวิต  
และสังคมมนษุยของเรา คอื ธรรม และประโยชนทีแ่ทของเรา กค็อื ธรรม นติศิาสตรจะตองจบัจดุนีใ้หได
โดยเฉพาะในเมื่อสังคมตอไปนี้จะประสบปญหาเรื่องนี้มากขึ้นทุกที ซ่ึงเราจะตองคิดวาจะเอาอยางไร
กบัมนั กฎหมายนั้นวาที่จริงสาระที่แทตองอยูที่เจตนารมณ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมนั้น เพราะฉะนั้น 
ถาคนไมเขาถึงตัวธรรมก็จะมีปญหาจากกฎหมายไดหลายอยาง ไมวาจะเปน เพราะ

1. ปญญาไมเขาถึงธรรม ก็ตาม หรือ
2. เจตนาไมเปนธรรม เชน ไมบรสุิทธิ ์หรือไมประกอบดวยเมตตาคอืความหวงัดี

ตอเพือ่นมนษุย เนื่องจากเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือคิดจะกลั่นแกลงผูอ่ืนก็ตาม
เพราะฉะนั้น บางครั้งกฎหมายก็จึงกลายเปนเครื่องมือกดขี่ขมเหงกันในสังคมได 

และเราจงึคอยตรวจสอบเจตนารมณทีแ่ทจริงของกฎหมายกบัขอก ําหนดตามตวัอักษร ดวยความส ํานกึ
ตระหนกัวา ขอกํ าหนดตามตัวอักษรนั้นที่แทจริงจัดวางไวเพื่อสนองเจตนารมณของกฎหมาย แตเมื่อ
ออกมาแลว บางทมีนักลับเปนเครือ่งมอืในการทีจ่ะไมปฏิบตัติามเจตนารมณของกฎหมายคนจงึใชบญัญตัิ
ตามตวัอักษรเพื่อทํ ารายคนอื่นก็ได หรือเพื่อสนองการหาผลประโยชนของตนเองก็ได ดังที่มีคนใช
กฎหมายเพื่อผลประโยชนของตัวเองกันมากมาย

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะตองตรวจสอบกฎมนษุย คอื กฎหมายทีใ่หสอดคลองกบัธรรม
และใหชวยน ํามนษุยเขาถึงตวัธรรมใหได จงึเปนหนาทีข่องมนษุยทีจ่ะตองท ําอยูตลอดเวลา ส่ิงทีน่กักฎหมาย
โดยเฉพาะผูบัญญัติกฎหมายจะตองมี ก็คือ การเขาถึงธรรมทั้งในแง
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1) การเขาถึงธรรมดวยปญญา คือความรูในความจริงที่วามีหลายระดับ ตั้งแต
(1) ความรูในกฎแหงความเปนเหตุเปนผลของสิ่งทั้งหลาย ความเปนไปตาม

เหตปุจจยัหลักการแหงความถกูตองดงีาม อยางนอยรูตวักฎเกณฑกตกิาในความหมายทีแ่ทจริงของมนั
และตามทีม่นษุยบญัญตั ิ และรูไปถงึสงัคม สภาพปญหาของสงัคม เหตปุจจยัแหงความเปนไปในสงัคม
กลไกของความเปนไปนั้น ตลอดจนการหยั่งรูหยั่งเห็นวาการที่วางกฎขอนี้แลวจะเกิดผลอะไรขึ้นมา
ในสังคม เปนตน และ

(2) ความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย วามนุษยนี้เปนสัตวที่ตองฝกฝน
พฒันา เขามคีวามประสงคอะไร ชีวติทีด่เีปนอยางไร ซ่ึงอยางทีก่ลาวแลววา คนเราทกุคนมคีวามเขาใจ
และความตองการนั้นอยูแมโดยไมรูตัว ถึงแมเห็นไมชัดมันก็มีอยูในใจ และถาไมชัดจะมีอิทธิพล   
ซ่ึงทํ าใหเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด

2) การเขาถึงธรรมดวยจติใจ คอื มเีจตนาบรสุิทธ์ิ รักความเปนธรรม มคีวามมุงมาด
ใฝปรารถนาตอจุดหมายที่จะสรางสรรคชีวิต และสงัคมใหดีงาม ดวยการดํ ารงธรรมไวในสังคมอันนี้
จะตองมีอยูในใจ คือ ความใฝปรารถนาที่จะดํ ารงธรรม และสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม

การเขาถึงธรรมที่วามานี้จะตองมีอยูในนักกฎหมาย โดยเฉพาะผูบัญญัติกฎหมาย 
เมื่อผูบัญญัติกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญาและดวยจิตใจแลว พฤติกรรมของเขาในการบัญญัติ
กฎหมายกจ็ะเปนพฤตกิรรมทีเ่ขาถึงธรรมดวย เมือ่ผูใชกฎหมายเขาถึงธรรมดวยปญญา และดวยจติใจแลว
กจ็ะมพีฤตกิรรมใชกฎหมายอยางผูเขาถึงธรรมดวย เมือ่มกีารบญัญตักิฎหมายใดกต็าม ในใจของผูบญัญตัิ
ยอมมีความคิดความเห็นความเขาใจที่เรียกวา “ทิฏฐิ” เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยอยูในใจ คํ าวา 
“ทิฏฐิ” หรือ แนวความคดิความเชื่อนี้จะเปนอิทธิพลอยูเบื้องหลัง ซ่ึงจะมากํ าหนดวิถีทางในการคิด
วนิจิฉยั และใหเหตผุลแกเขาผูนัน้ในการท ํากจิกรรมทางปญญาทัง้หมดเรือ่งนีสํ้ าคญัมาก เพราะฉะนัน้
นักกฎหมายจะอยูแคเหตุผลพื้นๆ ในทางสังคมเทานั้นไมได แตควรจะเขาถึงความจริงซ่ึงรวมทั้ง 
เรือ่งธรรมชาติของมนุษยดวย เพราะวามนุษยที่วางกฎหมายในสภานิติบัญญัติ เปนตนนั้น

1) จะวางกฎหมายจากฐานแหงปจจัยปรุงแตงในตัวเขา คือ ภูมิธรรมภูมิปญญา
นัน่เอง ตลอดจนสภาพหลอหลอมของคานิยมทางสังคมและวฒันธรรม เปนตน ซ่ึงเขามาเปนปจจัย
ปรุงแตงในใจ แลวแสดงอิทธิพลออกมาเปนการวินิจฉัย การใหความเห็น ตลอดจนการยกมือวา     
จะเอาขางไหน

2) เมือ่บญัญตัิกฎหมายแลว กฎหมายนั้นก็จะไปเปนปจจัยปรุงแตงผลักดันสังคม
อีกท ําใหสังคมกาวไปทางไหนอยางใดตอไป
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เพราะฉะนัน้ กฎหมายแทมหีลักอยูในใจทีต่องรกัตวัธรรม (เชน รักความเปนธรรม)
คอื กลับไปหาหลกัเกาทีว่าตองมทีัง้ตวัเจตนา คอื เจตจ ํานงทีม่เีมตตา มคีวามใฝปรารถนาดตีอเพือ่นมนษุย
และตอสังคมตลอดจนมนุษยชาติ และมีความรูแจง คือ มีปญญาที่เขาถึงความจริง จนกระทั่งถือ  
ธรรมเปนใหญ เมือ่ไรทีน่กักฎหมายถอืธรรมเปนใหญ กเ็รียกวาเปน “ธรรมาธิปไตย” คอื ถือเอาความจรงิ
ความถูกตอง ความดีงามเปนใหญ แตจะถือธรรมเปนใหญไดก็ตองมีปญญารูธรรม รูวาอะไรจริง 
อะไรถูกตองดีงาม เพราะฉะนั้นจะตองมี 2 อยางนี้ คือ รักธรรมถือธรรมเปนใหญ โดยรูดวยปญญา  
และมเีจตนาดีตอเพื่อนมนุษย ซ่ึงจะทํ าใหมีพื้นฐานที่จะบัญญัติกฎหมายที่ดี77

2.8  บทสรปุความหมายของกฎหมายและนิติศาสตรแนวพุทธ

เนื่องดวยงานวิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาเรื่องหลักกฎหมายทั่วไปเปนการวิจัยทาง
นิติศาสตร78 และในการศึกษาวิชานิติศาสตรนั้น การทํ าความเขาใจเกี่ยวกับศัพท มโนทัศน มโนภาพ
หรือขอความคิด79 (Concept;Begriff) ตางๆ ที่แสดงออกมาในรูปของภาษายอมเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่ง
นกักฎหมายคนใดก็ตามที่ไมเขาใจขอความคิด หรือมโนภาพอยางชัดเจนแจมแจง นักกฎหมายคนนั้น
ยอมไมสามารถสื่อความคิดของตนใหบุคคลอื่นเขาใจได

อนึ่ง ผูวจิัยพงึระลึกเสมอวาขอความคิดตางๆ ในทางกฎหมายนั้น ไมอาจลวงไปจากกฎ
แหงความเปลี่ยนแปลงได กลาวอีกนัยหนึ่ง ขอความคิดตางๆ ในทางกฎหมายนั้นตกอยูภายใตกฎ
แหงความ “อนิจจัง” เชนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย80 ใครก็ตามที่อธิบายใหเหตุผลคํ าวินิจฉัยโดยอาง
                                                          

77  พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโต) ข (2541, กนัยายน). “ความยดึมัน่กฎหมาย หลงตดิในสมมต ิจะกลายเปนภัย
แตถาเขาถึงธรรมที่เปนฐานของกฎหมาย ก็จะกลายเปนนิติศาสตรที่แท.” บทบัณฑิตย, 41, 54. หนา 61-66.

78 เปนที่นาคิดวานักกฎหมายไทยหลายๆ ทาน เขาใจผิดคิดวาการวิจัยทางนิติศาสตรเปนอยางเดียวกับ  
การวิจยัเอกสาร ซึ่งเปนการวจิยัทางสงัคมศาสตร ทีล่อกรปูแบบการวจิยัมาจากการวจิยัทางวทิยาศาสตรอกีทอดหนึง่

79 ค ําวาขอความคดิ ทีแ่ปลมาจากภาษาองักฤษวา Concept หรอืภาษาเยอรมนัวา Begriff นี ้ในต ําราภาษาไทย
บางทีเรียกวา “มโนภาพ” “มโนทัศน” หรือ “สังกัป”

80 ตรงกบักฎไตรลกัษณขอแรกในพระพทุธศาสนาทีว่าดวยความเปนอนจิจงัของสรรพสิง่ และตรงกบัแนวคดิ
ของนักปราชญกรีกโบราณ คือ เฮลาคลิด ซึง่เคยกลาวไววา ไมมีผูใดกระโดดลงไปในแมนํ้ าสายเดียวสองครั้ง       
ไดความเปนอนจิจงัของสรรพสิง่แมเปนสามญัลกัษณะของสิง่ทัง้หลาย ซึง่แสดงตวัของมนัเองอยูตลอดเวลา แตบคุคล
ทัว่ไปกม็กัมองไมเหน็ หากไมมนสกิาร คอื ไมใสใจพจิารณาอยางถกูตอง กลาวส ําหรบัความเปนอนจิจงัสิง่ทีป่กปดไว
คอื สนัตต ิหรอื ความสบืเนือ่ง “ทานกลาววา เพราะมไิดมนสกิารความเกดิและความดบั หรอืความเกดิขึน้หรอืเสือ่มไป
กถ็กูสนัตต ิคอื ความสบืตอและความเปนไปอยางตอเนือ่ง ปดบงัไว อนิจจลกัษณะจงึไมปรากฏ...” ด ูพระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตโต). พุทธธรรม. (2538). หนา 70/6.
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ความรูความเขาใจเกีย่วกบัคณุคาตางๆ เปนฐานประการเดยีว บคุคลนัน้ก ําลังกระท ําการอนัเปนการฝาฝน
กฎแหงกระบวนการคดิ และการใหเหตผุลอยางรนุแรงทีสุ่ด เพราะการใหเหตผุลโดยอางคณุคาตางๆ นัน้
ในที่สุดแลวก็ไมอาจพนไปจากความศรัทธาในศาสนา ทัศนะคติสวนบุคคลที่มีตอโลกและชีวิต 
ความเห็นอันเปนอัตวิสัย หรือความเชื่อสวนบุคคลจะหาแกนสารอันเปนเหตุผลที่จะคิดคลอย หรือ
คดิคานนั้นมิไดเลย81

ดังนั้น ตามชื่อเรื่องวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยขอใหขอตกลงเบื้องตน หรือนิยามศัพท คํ าวา
“หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา” คอื หลักความเปนไปของโลก พระพทุธศาสนาเนนความจรงิทีเ่กดิขึน้
กบัโลก การเกดิดบั ไมมุงเนนความสบาย พระพทุธศาสนาสอนใหมุงเนนในสวนทีโ่ลกก ําลังด ําเนนิอยู
เกีย่วของกับระบบทั้งมวล เราอยูในจักรวาล ก็ยอมดํ าเนินตามระบบของจักรวาล  เราอยูในโลกก็ยอม
ด ําเนินตามระบบของโลก ทุกอยางลวนเกี่ยวของกับธรรมชาติ ธรรมชาติ ก็คือ ระบบทุกอยางพัวพัน
กบัระบบ พระพทุธเจาสอนใหรูจกัระบบ และอยูบนระบบไดอยางเปนสขุ รูทนัระบบด ําเนนิอยูในระบบ
ไดอยางเปนสขุ ไมระแวงกบัระบบ แตสามารถอยูในขณะทีร่ะบบก ําลังกล่ันแกลงเราได อยูกบัธรรมชาติ
ไดอยางเปนสุข รูทางพนจากทุกข หรือพนจากระบบไดในทางที่ถูกตองเหมาะสม นี่คือ หลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาที่แทจริง ที่ถูกตอง82

นิติศาสตรแนวพุทธ สํ าหรับผูวิจัย จึงเปนเรื่องของการปฏิบัติที่มุงหมายความแทจริง 
ตามกฎธรรมชาติ ใหกฎหมายและการปกครองเปนเครื่องรองรับและเชิดชูธรรม ตั้งอยูบนพื้นฐาน
แหงธรรมและมีจุดหมายเพื่อธรรม พรอมทั้งจัดตั้งวางระบบแบบแผนที่เอ้ือโอกาสใหคนพัฒนาตน
ใหสามารถไดรับประโยชนสูงสุดจากความแทจริง คอื ธรรมนั่นเอง ดวยปรีชาญาณ และปฏิบัติการ
เชนนี้ นติศิาสตรก็จะชวยชีวิตมนุษย ชวยสังคม และชวยโลกไดมาก โดยรูปธรรม คือ การปฏิบัติตาม
พระธรรมตามพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนา เพือ่ใหรูแจงเห็นจริงในกฎของธรรมชาติ และนํ ามา
ปรับใชกับกฎหมาย เพือ่ความเปนธรรมในความเปนอยูของสิ่งนั้นๆ นั่นเอง

กลาวอีกนัยหนึ่งถาจะใหความหมายของคํ าวา “กฎหมาย” นาจะมีความหมายไดดังนี้
ค ําวา “กฎหมาย” ยอมมีความหมายมากยิ่งไปกวาการรวบรวมตัวบทหรือประเพณีเขาไว

ดวยกนั กฎหมายตองมา จากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพือ่ธรรม ตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา
เมือ่พลเมืองของประเทศนั้นๆ ไดปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา สวนหนึ่งเพื่อหนทาง
หลุดพน คอื พระนพิพาน แตกวาจะบรรลธุรรมขัน้สงูนัน้ พลเมอืงของประเทศทีน่บัถือพระพทุธศาสนา

                                                          
81 วรเจตน ภาคีรัตน. (2547, กันยายน). “ขอพิจารณาเบื้องตนเกี่ยวกับมโนภาพหรือขอความคิดและ

การนิยามในทางนิติศาสตร.” วารสารนิติศาสตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 34, 3. หนา 373.
82 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. จาก http://www.th.wikipedia.org
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จะมีธรรมอันเปนพื้นฐานความเปนคนดี มีคุณธรรมในจิตใจสูงสงดวยปญญาที่เขาถึงความจริง     
ของสิง่ทัง้ปวง ปญหาความขดัแยงจะไมเกดิขึน้ กฎหมายจะเปนกฎธรรมชาตทิีอ่ยูในจติใจของพลเมอืง
ในประเทศนั้นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา และมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติDPU



บทที่ 3
หลกัเกณฑส ําคญัของหลกักฎหมายทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
กับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายตางประเทศ

สาระส ําคญัของการศกึษาในบทนีก้เ็พือ่จะคนหาหลกัเกณฑสํ าคญัของหลักกฎหมายทัว่ไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ทั้งนี้เปนการขยายความในเรื่องการปรับใชกฎหมาย 
(Application of Law) ใหชัดเจนขึน้หลังจากทีไ่ดเสนอแนวความคดิและทฤษฎกีฎหมายไปในแนวทาง
ของนติศิาสตรแนวพทุธในบทที ่ 2 มาแลว และความเปนรูปธรรมของกฎหมายทีม่ทีีม่าจากหลกัธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาและสามารถนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเขามาใชสนับสนุนได  
ในบทที ่3 นี้ จะกลาวถึงมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยเปนเบือ้งตน เพราะมาตรา 4  
กฎหมายไดบญัญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตกลาวไวกวางๆ ซ่ึงในวรรคแรก ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
การ “ปรับใชกฎหมาย” (Application of Law) และในวรรคสอง ไดบัญญัติวาดวยการ “อุดชองวาง
แหงกฎหมาย” (Gap in the Law) โดยเนนการใชหลักกฎหมายทัว่ไป (The General Principle of Laws)
โดยศกึษาหลกักฎหมายตางประเทศ (The Principle of foreign law) ทีอ่างเปนหลักกฎหมายทัว่ไปดวย
ทัง้นีต้องคนหาอดุมคตหิลักกฎหมายทัว่ไป (The General Principle of Laws) อันฝงรากลกึในจติวญิญาณ
แหงผูออกกฎหมาย ผูพพิากษา โจทก จ ําเลย และนกักฎหมาย และสามารถน ําหลักธรรมในพระพทุธศาสนา
3 ประการ เขามาสนับสนุนมาใชตามหลักกฎหมายไดอยางไร และหลักธรรมดังกลาวนั้น คือ        
(1) ทศพิธราชธรรม 10 สํ าหรับผูปกครองและผูออกกฎหมาย (2) หลักอินทภาษ สํ าหรับผูพิพากษา  
ซ่ึงทศพิธราชธรรมและหลักอินทภาษอยูในคัมภีรพระธรรมศาสตร และ (3) กุศลกรรมบถ 10     
เปนทางแหงการทํ าความดีหรือธรรมดี (good law) ธรรมแท (true law) โดยจะขอกลาวเนนถึง    
หลักสจุริตทัง้ 3 ประการ คอื กายสจุริต วจสุีจริต มโนสุจริต และจะเปนการเชือ่มโยงไปถงึการปรบัใช
หลักสุจริต (Good faith) ในมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อันเปนสวนหนึ่งของ
หลักกฎหมายทัว่ไป (The General Principle of Laws) และจะกลาวถึงหลักธรรมทีเ่ปนคณุสมบตัขิองคนดี
หรือธรรมของสัตบุรุษในบางสวน คือ “สัปปุริสธรรม 7” เพือ่ใหเกิดมโนสํ านึกและเปนหลักปฏิบัติ
ใชอางใหเกิดความชอบธรรมแกทุกฝาย อนึ่ง เพื่อการทํ าความเขาใจดังกลาวจํ าเปนตองศึกษา      
ตามลํ าดับ ดังนี้
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3.1  หลกัการใชบังคับกฎหมายตามมาตรา 4  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 4 “กฎหมายนัน้ตองใชในบรรดาซึง่ตองดวยบทบญัญตัใิดๆ แหงกฎหมายตามตวัอักษร
หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อไมมีบทกฎหมายที่ยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัย    
ตามจารตีประเพณแีหงทองถ่ิน ถาไมมจีารตีประเพณเีชนวานัน้ ใหวนิจิฉยัคดโีดยอาศยัเทยีบบทกฎหมาย
ทีใ่กลเคยีงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”

มาตรา 4 ในวรรคแรก ไดบัญญัติเกี่ยวกับการปรับใชกฎหมาย (Application of Law) 
และในวรรคสอง ไดบญัญตัวิาดวยการอุดชองวางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

การปรบัใชกฎหมาย ตองใชในบรรดาซึง่ตองดวยบทบญัญตัใิด  ๆแหงกฎหมาย (ก) ตามตวัอักษร
หรือ (ข) ตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ

(ก) กฎหมายนัน้ตองใชบรรดากรณซ่ึีงตองดวยบทบญัญตัใิดๆ แหงกฎหมายตามตวัอักษร
(the letter) ค ําวา “กฎหมาย” ตามมาตรา 4 นี ้หมายความถงึ กฎหมายอนัเปนลายลกัษณอักษร1 ไดแก
กฎหมายรฐัธรรมนญู ประมวลกฎหมาย พระราชบญัญตั ิพระราชก ําหนด พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง
เปนตน ศาสตราจารย เอช เอกตู เรียกกฎหมายประเภทนี้วา “กฎหมายสวนบัญญัติ” (Droit Positif) 
กฎหมายสวนบญัญตันิัน้ยอมปรากฏเปนตวักฎหมาย ถาไดรวบรวมไวในทีเ่ดยีวกนัเรยีกวา “Corpus”
โดยมากแยกไปอยูในประมวลกฎหมาย หรือในพระราชบัญญัติหรือขอบังคับตางๆ2

ประเทศไทยเปนประเทศทีใ่ชระบบประมวลกฎหมาย หรือทีเ่รียกวา “ระบบซีวลิลอร”
(Civil Law System) ดงันัน้การใชบงัคบักฎหมาย จงึตองยดึบทกฎหมายหรอืบทบญัญตัแิหงกฎหมาย
ซ่ึงเปนลายลักษณอักษรเปนประการส ําคญั ดงันัน้ มาตรา 4 วรรคหนึง่ ซ่ึงไดบญัญตัวิา “กฎหมายนัน้
ตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร...”

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรคืออะไร บทบัญญัติแหงกฎหมาย
เปนลายลักษณอักษรในประเทศไทย ไดแก กฎหมายซึ่งรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นและ  
ใหรวมทัง้อนบุญัญตัทิีฝ่ายบรหิารไดออกภายในขอบอ ํานาจทีก่ฎหมายแมบท ไดมอบอ ํานาจใหฝายบรหิาร
(delegation of legislation) อาจแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้

                                                       
1 พระยาเทพวทิรูฯ (บญุชวย วณิกกลุ). (2476-2478). คํ าอธบิายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย. หนา 21.
2 เอช เอกูต ก (2477). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 2.
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1.  กฎหมายทีไ่ดตราขึน้โดยฝายนติบิญัญตัหิรือรัฐสภา ไดแก พระราชบญัญตัิ (Act)
เปนตน

2. กฎหมายที่ไดตราขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติไดมอบอํ านาจใหแกฝายบริหาร
(delegation of legislation) ไดแก พระราชก ําหนด (emergency decree) พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง
หรือกฎทบวง อนุบัญญัติอ่ืนๆ พระบรมราชโองการของพระเจาอยูหัว (Royal Command)          
กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (24 มิถุนายน 2475) พระบรมราชโองการบางฉบับมีสภาพบังคับ
ใชเปนกฎหมาย พระบรมราชโองการเหลานั้นจึงมีศักดิ์ทางกฎหมายตามเนื้อหาและสาระสํ าคัญ
ของพระบรมราชโองการบางฉบับนั้นเปนประการสํ าคัญ ประกาศคณะปฏิวัติ (ป.ว.) ประกาศ   
คณะปฏรูิปการปกครองแผนดิน ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ร.ส.ช.) เปนตน ประกาศ
เหลานั้นไดออกในยามบานเมืองไมปกติในยามฉุกเฉนิ เชน การรัฐประหาร-จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
พลเรือเอกสงัด ชะลออยู และพลเอกสุนทร คงสมพงษ ศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาประกาศของหัวหนา
คณะรัฐประหารมีสถานะใชบังคับและมีผลเปนกฎหมาย เพราะเห็นวาหัวหนาคณะรัฐประหาร       
มีฐานะเปนรัฐาธิปตย ศาลฎีกาไดยึดแนวคิดตามหลัก “ธรรมศาสตรเชิงวิเคราะห” (analytical 
jurisprudence) ของ John Austin ทีก่ลาววา “Law As Command of Sovereign” กฎหมาย คอื ค ําบญัชา
ของรัฐาธิปตย นั่นคือ คํ าวินิจฉัยของศาลฎีกามีผูแยงและไมเห็นพองดวยเปนจํ านวนมาก เพราะ   
การวนิจิฉยัดงักลาวไมนาจะสอดคลองกบัหลักการปกครองแบบ “นติรัิฐ” ซ่ึงตองยดึหลัก “นติธิรรม”
(Rule of Law) เพราะการวางหลักวินิจฉัยเชนนี้ดูเสมือนเปนการสงเสริมการปกครองที่ขัดกับหลัก
นติธิรรม เพราะดเูสมอืนหนึง่เปนการสงเสรมิระบบเผดจ็การ จะเหน็วาประกาศของหวัหนาคณะปฏวิตัิ
นาจะมผีลส้ินสุดลง สวนการปรับปรุงแกไขประกาศของหัวหนารัฐประหารใหเปนพระราชบัญญัติ
กน็าจะถกูตองมากกวา มรัีฐบาลหลายรฐับาลไดพยายามทีจ่ะแกไขเรือ่งดงักลาวมาจนกระทัง่ปจจบุนันี้
กย็ังไมประสบความสํ าเร็จ

เมื่อบทบัญญัติแหงกฎหมายตามลายลักษณอักษรมีความไมชัดเจน ไมแนนอน     
มคีวามเคลอืบคลมุสงสยัหรืออาจแปลความไดหลายนยั อันอาจท ําใหการปรบัใชกฎหมายนัน้ไมบรรลุ
ตามวตัถุประสงค และไมสอดคลองกับความยุติธรรม ผูพิพากษา ผูปรับใชกฎหมาย ก็มีความจํ าเปน
ตองตคีวามกฎหมายตามตัวอักษรนั้น หรือกระทํ าการใดๆ เพื่อแปลความหมายของตัวอักษรใหตรง
ตามเจตนารมณและวัตถุประสงคของกฎหมาย พระยาเทพวิทูรฯ ไดกลาวความไวตอนหนึ่งวา     
การแปลหรอืการตคีวามในกฎหมายนัน้ มหีลักในขัน้ตนวา จะตองแปลถอยคํ าและเนือ้ความทีป่รากฏ
ในกฎหมายตามทีเ่ขาใจและตามความหมายธรรมดา เวนแตค ําทีใ่ชในการทางวชิาการกต็องแปลความ
ทางวิชาการนั้น ถาคํ าใดอาจแปลตามความหมายธรรมดาอยางหนึ่งและทางวิชาการอยางหนึ่ง     
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เปนหนาที่ของฝายที่อางวาเปนคํ าที่ใชทางวิชาการ ก็ตองแสดงเหตุผลใหปรากฏ3 และ ศาสตราจารย 
(พเิศษ) จรัญ ภักดีธนากลุ กลาววา “ศาลจํ าเปนจะตองรับภาระดูแลใหการดํ าเนินการการเลือกตั้ง    
ทีจ่ะจดัขึน้ใหมเปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรมตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู ใหจบสิน้ดวยความเรียบรอย
ถูกตองเปนที่ถูกใจของประชาชน หลังจากนั้นภารกิจของ 3 ศาล ถึงจะยุติลง... ผมมั่นใจวาการใช 
มาตรา 138 (3) จะท ําใหประเทศหลดุพนจากภาวะสญุญากาศทางการเมอืงการปกครองได ไมมนีกักฎหมาย
ประเทศไหนตีความกฎหมายไปในทิศทางที่ทํ าใหประเทศตกอยูในหลมหรือภาวะเชนนั้นได        
ถานกักฎหมายวเิคราะหตรงกนัสามารถด ําเนนิการไดทนัท ี โดยไมจ ําเปนทีจ่ะตองใหศาลรฐัธรรมนญู
วนิจิฉัย ...”4

อนึ่ง การตีความในกฎหมายนั้น ศาลอาจใชตัวบทภาษาอังกฤษชวยประกอบ     
การวนิจิฉยัได (ค ําพพิากษาฎกีาที ่ 475/2485) และกฎหมายใหมอาจใชอธิบายขอความในกฎหมายเกา
ใชบังคับคดีอยูได (คํ าพิพากษาฎีกาที่ 461/2475)

(ข) กฎหมายนัน้ตองใชตามความมุงหมาย (Spirit) ของบทบญัญตันิัน้ๆ เมือ่ผูใชกฎหมาย
ไมสามารถนํ าบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษรมาปรับใชแลว ผูใชกฎหมายก็ตองนํ า
กฎหมายนั้นมาใชตามความที่มุงหมาย ซ่ึงหมายความถึง เจตนารมณหรือวตัถุประสงคนัน่เอง ทั้งนี้
เพราะการปรบัใชกฎหมายจะตองใหเกดิความยตุธิรรมมากทีสุ่ดทีเ่รียกวา “การตคีวามตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย”

การน ํากฎหมายมาใชบังคับกับขอเท็จจริงหรือปรับใชกับขอพิพาทตางๆ ทํ าใหเกิด
ปญหาตางๆ ตามทีไ่ดกลาวมาแลว จงึท ําใหมคีวามจ ําเปนตองตคีวามกฎหมายเพือ่คนหาหรอืแสวงหา
ความหมายของถอยคํ าของกฎหมายทีเ่รียกวา “การตคีวามตามตวัอักษร” (letter interpretation) กรณหีนึง่
กับ “การตีความเจตนารมณของกฎหมาย” (interpretation the spirit of law) ตามที่กลาวมาขางตนนี้ 
เปนกรณทีีม่ีบทกฎหมาย แตบทบัญญัติกฎหมายไมชัดเจนหรือไมกระจาง มีความเคลือบคลุมสงสัย 
กใ็หท ําการตคีวามบทบญัญตัแิหงกฎหมายตามตวัอักษรหรอืไมอาจคนหาได หรือ ไมบรรลุตามวตัถุประสงค

                                                       
3 พระยาเทพวิทูรฯ (บุญชวย วณิกกุล). เลมเดิม. หนา 21-22.
4 จรัญ ภักดีธนากุล ค (2549, 11 พฤษภาคม). “ภารกิจขั้นที่สองของ 3 ประมุขศาล จัดการเลือกต้ัง

อยาง ‘สุจริตเที่ยงธรรม’.” มติชน. หนา 2.
   หมายเหตุเปนคํ าแถลงของนายจรัญ ภักดีธนากุล  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ถึงผลการประชุมรวมระหวาง

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา นายผัน จันทรปาน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่แทนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ และนายอักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งหารือเกี่ยวกับแนวทางแกไขวิกฤต
ทางการเมืองขั้นตอไป ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาการเลือกต้ัง ส.ส. เปนการทั่วไป เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2549 มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ และมีมติใหจัดการเลือกต้ังใหม.

DPU



86

ก็ใหไปหาความหมายหรือเจตนารมณของกฎหมายนั้น ซ่ึงจะแตกตางกับกรณีที่ไมมีบทบัญญัติ  
แหงกฎหมายตามาตรา 4 วรรคสอง ก็ตองทํ าการอุดชองวางแหงกฎหมาย ในกรณีนี้จะเห็นไดวา   
ส่ิงที่นํ ามาอุดชองวางกฎหมาย ซ่ึงเปนจารีตประเพณีแหงทองถ่ินก็ดี หรือหลักกฎหมายทั่วไปก็ดี 
ลวนแตเปนกฎหมายจารีตประเพณี (customary law) หรือ กฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร   
กฎหมายเหลานัน้เปนกฎหมายทีเ่กดิแนวคดิ ความเขาใจ การประพฤตปิฏิบตัขิองชาวบาน ซ่ึงไดยอมรบั
และไดนํ ามาปรับใชเสมือนหนึ่งเปนกฎหมายจารีตประเพณีนับเปนระยะเวลาชานานมาก เพราะ
เปนหลักเกณฑที่สอดคลองกับความเปนธรรมตามธรรมชาติ กลมกลืนกับวิถีแหงการดํ ารงชีวิต  
ของสังคมนั้นและสอดคลองกับมโนสํ านึก เพราะเปนส่ิงที่ถูกตอง เหมาะสม และกลมกลืนกับ
ธรรมชาต ิเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม และเปนมาตรการทีช่วยเสรมิ บทบญัญตัแิหงกฎหมายอืน่ๆ
และเปนกฎเกณฑทีเ่กดิจากรากหญาหรอืชุมชนตามภมูปิญญาของมนษุยในแตละสังคมเปนระยะเวลา
ยาวนาน กฎหมายจารตีประเพณหีรือหลักกฎหมายทัว่ไปนัน้ บางเรือ่งบางกรณอีาจจะตราเปนกฎหมาย
ลายลักษณอักษรโดยฝายนิติบัญญัติก็ได

3.2  การอดุชองวางกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

การอดุชองวางกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง 
มหีลักเกณฑวา เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได

ก. ใหวนิิจฉัยตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน
ข. ถาไมมจีารตีประเพณเีชนวานัน้ ใหวนิจิฉยัแยกคดอีาศยัเทยีบเคยีงบทกฎหมายทีใ่กลเคยีง
ค. ถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวยใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
“เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีไดใหวินิจฉัยตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน”5

พระยาเทพวิทรุฯ มคีวามเหน็วา ค ําวา “จารตีประเพณแีหงทองถ่ิน” นัน้ อาจเขาใจไดเปนสองทาง คอื
1. จารตีประเพณีนิยมทั่วไปของประเทศ
2. จารตีประเพณีที่นิยมกันเฉพาะทองถ่ิน

                                                       
5 มาตรา 4 ใหอางจารตีประเพณไีดตอเมือ่ไมมกีฎหมายจะน ํามาใชบงัคบัคดี เมือ่มกีฎหมายแลว ตองบงัคบั

ไปตามกฎหมาย ดูคํ าพิพากษาฎีกาที่ 578/2474 (15 ธ.ส. 614)
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เมื่อพิจารณาทั่วๆ ไป ตลอดจนตรวจดูที่มาแหงมาตรานี้ปรากฏวาคลายคลึงกับมาตรา 1 
แหงประมวลแพงประเทศสวสิเซอรแลนด (Swisszerland) ซ่ึงกลาวถึงประเพณทีัว่ไป จงึท ําใหเหน็วา
มาตรา 4 หมายถึง ประเพณีทั่วไปดวย คือ แปลค ําวาทองถ่ินอยางกวาง “กรุงสยามทั้งประเทศก็ถือวา
เปนทองถ่ินอันหนึ่ง”

ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายวา “ชองวางแหงกฎหมาย” (Gap in the Law) 
หมายถึง กรณีที่ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษร หรือกฎหมายจารีตประเพณีที่จะนํ าไปใชปรับ       
แกขอเทจ็จริงได กลาวคือ ผูใชกฎหมายหากกฎหมายเพื่อมาใชปรับแกกรณี ไมพบการเกิดชองวาง
แหงกฎหมายนัน้ นกักฎหมายถอืวาเปนเรือ่งปกตธิรรมดาทเีกดิขึน้ไดเสมอโดยเฉพาะการเปลีย่นแปลง
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจที่ยิ่งพัฒนารวดเร็วและ
มากยิ่งขึ้นก็จะทํ าใหเกิดชองวางแหงกฎหมายมากขึ้น ทั้งนี้แมจะมีผูรางกฎหมายที่ทรงคุณวุฒิและ   
มีประสบการณ ก็ไมอาจจะรางกฎหมายใหสมบูรณทุกประการ โดยไมเกิดปญหาการตีความหรือ
ปญหาชองวางแหงกฎหมาย ปญหาความเคลอืบคลมุสงสยัของถอยคํ าแหงกฎหมายเพราะเปนสิง่ทีผู่ราง
กฎหมายคิดไมถึงหรือไมคาดหมายวาจะเกิดปญหาเชนนั้น แตบางครั้งก็เกิดจากความบกพรอง   
ของผูรางกฎหมายเพราะไมไดใชความระมดัระวงัและความรอบคอบตามทีว่ญิชูนพงึคดิระมดัระวงั
ในบางกรณีก็อาจเปนชองวางแหงกฎหมายที่ผูรางกฎหมายตั้งใจทิ้งไวโดยมีวัตถุประสงคใหผูใช
กฎหมายไปหาทางอุดชองวางกฎหมายเอง6

3.2.1 จารีตประเพณีแหงทองถิ่น
จารีตประเพณีที่จะนํ ามาอุดชองวางกฎหมายตามมาตรา 4 ได ตองมีลักษณะ

หลักเกณฑและสาระสํ าคัญดังตอไปนี้
1) ตองเปนจารตีประเพณทีีป่ระชาชนยอมรบัและถอืปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลา

ชานาน
2) จารตีประเพณีจะตองไมขัดตอกฎหมายของบานเมือง

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 316/2466 โจทกฟองขอใหจ ําเลยรือ้สะพานและรานตกปลา
ซ่ึงปลูกลงในทะเลกีดขวางทางหลวง

จ ําเลยตอสูวาไดท ําเปนธรรมเนยีมประเพณมีาชานานแลว และไมไดกดีขวาง
ทางเรือ

                                                       
6 หยุด แสงอุทัย ข (2548). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 118.
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ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา จ ําเลยปลกูสะพานเปนการกดีขวางทางสญัจรส ําหรบัมหาชน
อันเปนทางหลวง และประเพณีที่จํ าเลยยกขึ้นอางนั้นขัดตอกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 336 ขอ 2 
ใชไมได จึงบังคับใหจํ าเลยรื้อ

คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 1092/2467 โจทกฟองเรียกชางจํ าเลยใหแกกองมรดก  
ของเจาผูครองนครลํ าปาง โดยกลาววาจํ าเลยเปนผูดูแลรักษาชางนั้น

จํ าเลยตอสูวา เจาผูครองนครลํ าปางไดยกใหแกจํ าเลยแลว แตไมไดไปโอน
ตัว๋พิมพรูปพรรณ เพราะเปนประเพณีของเจาประเทศราชฝายเหนือกวา การยกสัตวพาหนะใหแกกัน
ไมตองไปโอนทะเบียนก็ใชได

ศาลฎีกาตัดสินตามศาลลางวา ประเพณีที่จํ าเลยอางนั้น ใชไมได เพราะขัด
ตอพระราชบัญญัติสัตวพาหนะ ร.ศ. 119

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 578/2474 จ ําเลยเชาหองแถวโจทก 2 หอง หองละ 30 บาท
มกี ําหนด 3 ป จํ าเลยอยูไปได 5 เดือน บอกเลิกสัญญาไมเชาตอไป

ศาลเดิมเห็นวา ตามประเพณีพื้นเมืองที่ทํ ากันอยูทั่วไป ผูเชาและผูใหเชา    
จะบอกเลิกสัญญาเชาเมื่อใดก็ได จํ าเลยจึงไมผิดสัญญา

ศาลฎีกาเห็นวา ประเพณีพื้นเมืองจะหักลางสัญญาเชาที่ถูกกฎหมายไมได 
เมือ่จ ําเลยไมปฏิบัติตามสัญญาเชาใหครบ 3 ป ก็ตองใชคาเสียหายกับผูเชา จึงใหจํ าเลยใชคาเสียหาย 
100 บาท แกโจทก

ขอยกเวนในหัวขอที่กลาวขางตน ก็คือ จารีตประเพณีบางเรื่องซึ่งมีกฎหมาย
รับรองหรืออางอิงถึง เชน จารีตประเพณีกฎหมายอิสลาม ตามที่กลาวไวในกฎหมายขอบังคับ
สํ าหรับปกครองบรเิวณ 7 หวัเมอืง ร.ศ. 120 ขอ 32 หรือ จารตีประเพณวีาดวยสัญญาเชาตามมาตรา 550  
ถึงมาตรา 559 ในเรื่องเหลานี้ศาลตองบังคับไปตามจารีตประเพณีโดยไมตองคํ านึงถึงขอที่วาจะขัด
กับกฎหมายหรือไม แตในเรื่องนี้ผลบังคับในกฎหมายก็ไดจากบทกฎหมายที่รับรองหรืออางอิง
จารีตประเพณีนั้นๆ7

3. จารีตประเพณีตองไมขัดตอศีลธรรม และความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(The tradition is not contrary to good moral and public policy)

                                                       
7 ดูคํ าพิพากษาฎีกาที่ 780/2470.
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4. ตองเปนจารตีประเพณแีหงทองถ่ิน กลาวคอื อํ านาจรฐัาธปิตยนัน้มอียูภายใน
อาณาเขตของประเทศแหงรัฐาธปิตยนัน้ๆ เชน กฎหมายไทยตามธรรมดาจะตองใชบงัคบัคดทีีเ่กดิขึน้
ในเมอืงไทย ไมวาบคุคลผูกระท ําจะเปนคนชาตใิดกต็าม (นอกจากจะมสัีญญาทางพระราชไมตรวีาไว
เปนอยางอื่น) ฉะนั้น คํ าวา จารีตประเพณีแหงทองถ่ิน จึงหมายถึง ความประพฤติที่ปฏิบัติกัน        
ในทีซ่ึ่งกรณีนั้นไดเกิดขึ้น8

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 845/2497 โจทกรับจางจ ําเลยบรรทกุรางรถไฟจากเรอืเดนิสมทุร
ทีเ่กาะสชัีงมาสงทีท่าเรอืใหม จงัหวดัพระนคร มอุีปสรรคเกดิความลาชาโดยไมใชความผดิของโจทก
และกรณีเปนเรื่องที่จํ าเลยทํ าผิดสัญญาจางขนสงโดยไมสามารถจัดใหโจทกผูรับขนทํ าการขนถาย
สินคาจากเรอืลํ าเลยีงใหเสรจ็สิน้ภายในก ําหนดตามธรรมเนยีมประเพณกีารคาทีท่ราบกนัอยูในระหวาง
คูสัญญานั้นแลววา ถาเสียเวลาก็มีการคิดคาเสียเวลาใหแกฝายเรือลํ าเลียง แมไมไดเขียนระบุไว    
เปนอยางอื่นประเพณีนั้น กย็อมใชบังคับกันไดเทากับเปนการตกลงโดยปริยาย

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 2122/2499 ประเพณกีารคาของธนาคารพาณชิยนัน้ ถาไมปรากฏ
วาคูกรณฝีายหนึง่ไดรู จะน ําเอาประเพณนีัน้มามดัคูกรณฝีายนัน้ใหนอกเหนอืไปจากขอตกลงในสญัญา
ไมได

จารตีประเพณ ีประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 4 ใหน ํามาใชอุดชองวาง
แหงกฎหมายได แตประเพณีปฏิบัติ (usage) นัน้ ซ่ึงยังไมเปนจารีตประเพณีที่ยอมรับและถือปฏิบัติ
ทัว่ไปแลว ไมอาจน ํามาอดุชองวางกฎหมายและอาจจะน ํามาใชในการตคีวามสญัญา ในกรณทีีสั่ญญา
มขีอสงสยัหรือเคลอืบคลมุ ตามมาตรา 361 และมาตรา 369 ตวัอยางเชน ก. ไดมอบให ข. เปนนายหนา
ในการขายบานพรอมทีด่นิ หรือเปนนายหนาขายหองชดุในอาคารชดุ โดย  ก. ไดตกลงจะใหคานายหนา
แก ข. หากสญัญาไดตกลง และลงนามเรยีบรอยแลว ในกรณเีชนนีถ้าเกดิขอพพิาทระหวาง ก. และ ข.
ก. และ ข. อาจจะตางสืบใหศาลเห็นวาคานายหนาควรจะเปนอัตราเทาใด เมื่อสืบไดขอความ       
เปนประการใดแลว ศาลอาจจะกํ าหนดคานายหนาตามประเภทของกิจการนั้นตามประเพณีปฏิบัติ
เปนจํ านวน 3% หรือ 5% หรือ 7% ของธรุกิจนั้น ในทองถ่ินนั้นๆ ประกอบดวย9

                                                       
8 หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค). (2471). บันทึกขอความสํ าคัญประกอบดวยอุทธรณ

และคํ าแนะนํ าแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1. หนา 35-36.
9 ดตัูวอยางค ําพพิากษาศาลฎกีา 1519/2517 ประกอบ จารตีประเพณบีางเรือ่งศาลรูเอง คูความไมตองน ําสบื

แตการปฏิบัติทั่วไป (usage) ผูที่กลาวอางมีหนาที่นํ าสืบถึงการปฏิบัติตามปกติ
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ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 1519/2517 จ ําเลยที่ 2 คํ้ าประกันการชํ าระหนี้ตามสัญญา
ซ้ือขายของจํ าเลยที่ 1 การตีความสัญญาคํ้ าประกันตองตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต
โดยพเิคราะหถึงปกติประเพณีและถาตีความไดเปนสองนัย ก็ตองถือตามนัยที่ทํ าใหเปนผลบังคับได 
ทัง้นีบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 368 และมาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย และการทีจ่ะทราบ
ความประสงคของคูสัญญาจะตองพจิารณาถงึสญัญาซือ้ขายซึง่เปนสญัญาประธานและสญัญาคํ ้าประกนั
ซ่ึงเปนสัญญาอุปกรณดวย เมื่อสัญญาซื้อขายระบุวา จํ าเลยที่ 1 ตองชํ าระราคายางแอสพัลทใหโจทก
ภายใน 60 วัน นับแตวันสงมอบ โดยจํ าเลยที่ 1 ตองนํ าจํ าเลยที่ 2 มาเปนผูคํ้ าประกันการชํ าระราคา
แตสัญญาคํ ้าประกนัมขีอความวาสญัญาคํ ้าประกนัมกี ําหนดระยะเวลา 120 วนั หากเกดิการเสยีหายขึน้
ภายในระยะเวลาดังกลาว ตองแจงใหจํ าเลยที่ 2 ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับความเสียหาย 
ดงันี ้ ระยะเวลา 120 วัน ตามสัญญาคํ้ าประกันยอมตองหมายความถึงระยะเวลาที่โจทกอาจสงมอบ
ยางแอสพลัทใหจํ าเลยที่ 1 เทานั้น มิไดหมายความตลอดถึงระยะเวลาที่จํ าเลยที่ 2 จะตองไดรับ      
ค ําบอกกลาวจากโจทกใหชํ าระหนีแ้ทนจ ําเลยที ่1 ดวย ดงันัน้ เมือ่โจทกสงมอบยางแอสพลัทงวดสดุทาย
ใหจ ําเลยที่ 1 ภายใน 120 วัน จํ าเลยที่ 1 ยังมีโอกาสชํ าระหนี้คายางแอสพลัทไดภายใน 60 วัน       
นบัจากวันที่โจทกสงมอบยางแอสพลัทคร้ังสุดทาย และหากจํ าเลยที่ 1 ไมชํ าระ โจทกยอมเรียกรอง
ใหจ ําเลยที่ 2 ชํ าระไดภายใน 7 วัน

3.2.2 การใชกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
ถาไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายและไมมีจารีตประเพณีแหงทองถ่ินใหวินิจฉัย

อาศยัเทยีบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาใชปรับแกคดี การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 4 ไดบัญญัติไวเชนนี้ เพราะหลักการเทียบเคียงกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogy) มาปรับ
ใชกบัขอพพิาท ซ่ึงไมมบีทกฎหมายเปนสิง่ทีม่เีหตผุลตามความถกูตองและชอบธรรม ดงันัน้หากสิง่ใด
ทีเ่หมอืนกนัหรือคลายคลึงกันไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน ถือไดวาเปนการกอใหเกิดความยุติธรรม
อยางสมเหตุสมผล (Aristotle) ปราชญทางนิติศาสตรชาวโรมันไดเปนผูนํ าและอธิบายแนวคิดนี้    
ในเรือ่งความยตุธิรรมและความเสมอภาค (Justice and Equality) Aristotle ไดกลาววา  ส่ิงทีเ่หมอืนกนั
หรือคลายกันหากไดรับการปฏิบัติไมตางกัน ความอยตุิธรรมยอมจะเกิดขึ้น

คํ าวา กฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง นั้น ตองมีความใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน      
ไมใชใกลเคียงเฉยๆ การเอากฎหมายลักษณะอื่นซึ่งไมใชกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชอุดชองวาง
แหงกฎหมายจะมีความใกลเคียงไดอยางไร กฎหมายตางประเทศหรือกฎหมายทั่วไป ยอมไมใช  
บทบญัญัติกฎหมายที่จะนํ าไปใชอุดชองวาง ทานอาจารยโอสถ โกศนิ เหน็วา กรณีนี้ก็เชนเดียวกัน
กบัเราเทยีบความใกลเคยีงในลกัษณะเปดกบัไก (แพะกบัแกะ) อยางมากกจ็ะไดแตเพยีงความใกลเคยีงเฉยๆ
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คือ เปนสัตวสองเทา มีปก และขยายพันธุดวยไข แตจะเทียบเคียงอยางไร คงไมไดความใกลเคียง
อยางยิง่ แตถาเอาไกสองตัวมาเทียบกันก็อาจจะไดความใกลเคียงอยางยิ่งได เพราะเปนสัตวประเภท
เดียวกัน ฉันใดก็ดีการเทียบเคียงบทบัญญัติที่ใกลเคียงอยางยิ่ง จึงควรเปนบทบัญญัติในกฎหมาย
เดยีวกนั มิใชเอาจากกฎหมายตางลักษณะ

พระยาเทพวิทุรฯ อธิบายวาการวินิจฉัยคดีเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง 
นีค่อื เมือ่ในกฎหมายมหีลักอยางเดยีวกนัหรอืคลายคลงึกนั แตบทหนึง่ไดวางระเบยีบไวอยางละเอยีดลออ
ยิง่กวาอกีบทหนึ่ง อาจนํ าเอาระเบียบนี้ไปใชแกกันได10

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 3685-3686/2546 (ฎ.1046) บริษทั ด. เจาของทีด่นิไดปลูกสราง
อาคารพาณิชยจํ านวน 11 คูหาขาย โดยดานหลังอาคารมีกํ าแพงรั้วคอนกรีตสูงประมาณ 2 เมตร    
กัน้ยาวตลอดทั้ง 11 คูหา จํ าเลยที่ 4 ซ้ืออาคารพาณิชยเมื่อป 2525 สวนจํ าเลยที่ 5 ซ้ืออาคารพาณิชย
เมือ่ป 2536 จํ าเลยที่ 4 และที่ 5 ไดตอเติมร้ัวคอนกรีตเดิม ซ่ึงอยูนอกโฉนดที่ดินที่ซ้ือมาใหสูงขึ้น
และมุงหลังคาเปนสวนหนึ่งของอาคาร สวนโจทกซ้ือที่ดินมาเมื่อป 2537 ซ่ึงมีเนื้อท่ีครอบคลุม     
ร้ัวคอนกรีตทั้งหมด ในกรณีร้ัวคอนกรีตที่ไดมีการกอสรางไวแลวเดิมไมมีบทกฎหมายมาตราใด    
ทีจ่ะยกขึน้มาปรบัแกคดไีดโดยตรง ในการวนิจิฉยัคดจีงึตองอาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่
ตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย คอื มาตรา 1310 ประกอบ มาตรา 1314 ซ่ึงบญัญตัิ
ใหโจทกเจาของที่ดินเปนเจาของสิ่งกอสราง โจทกจึงเปนเจาของรั้วคอนกรีตเดิม สวนร้ัวคอนกรีต
ที่ตอเติมใหสูงขึ้น และส่ิงปลูกสรางดานหลังอาคารพาณิชยที่ตอเติมขึ้นภายหลังไมใชการกอสราง
โรงเรอืนรุกล้ํ าเขาไปในทีด่นิของผูอ่ืน หรือสรางโรงเรอืนสิง่กอสรางอืน่ในทีด่นิของผูอ่ืน แมจ ําเลยที ่ 4
และที ่ 5 จะกระทํ าไปโดยสุจริต ก็ไมมีสิทธิที่ดินของโจทกได กรณีไมตองดวยมาตรา 1312 และ
มาตรา 1310 ประกอบมาตรา 1314 จึงตองร้ือออกไป

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 307/2547 (ฎ.79) เงนิเพิม่ตามพระราชบญัญตัศิลุกากร พ.ศ. 2469
มาตรา 112 จตัวา กบัเงนิเพิม่ภาษกีารคาตามมาตรา 89 ทว ิแหงประมวลกฎหมายรษัฎากร ทีใ่ชบงัคบั
อยูในขณะนัน้ และเงนิเพิม่ภาษสีวนทองถ่ินมใิชดอกเบีย้หรือคาฤชาธรรมเนยีมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 329 วรรคหนึ่ง ทั้งบทมาตราดังกลาวมิใชบทกฎหมายใกลเคียงที่จะนํ ามา
ปรับใชแกคดี โจทกทั้งสองไมอาจนํ าเงินที่ผูคํ้ าประกันชํ าระมาหักชํ าระหนี้เงินเพิ่มภาษีกอนได 
กรณีเปนเรื่องลูกหนี้ตองผูกพันตอเจาหนี้ในอันจะทํ ากระทํ าการเปนการอยางเดียวกันโดยมูลหนี้

                                                       
10 พระยาเทพวทิรุฯ (บญุชวย วณิกกลุ). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 1-2. ดคู ําพพิากษา

ศาลฎีกาที่ 1366/2481การชํ าระบัญชีหางหุนสวนขัดระเบียบตามที่บัญญัติไวในหมวด 5 นั้น นํ ามาใชในกรณีมี     
ผูชํ าระบัญชีที่ศาลตั้งใหชํ าระบัญชีหางหุนสวนสามัญที่มิไดขัดระเบียบไดโดยอนุโลม
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หลายราย ในระหวางหนีสิ้นหลายรายทีม่ปีระกนัเทาๆ กนั ใหรายทีต่กหนกัทีสุ่ดแกลูกหนีเ้ปนอนัไดเปลือ้ง
ไปกอน เมื่อหนี้คาภาษีเปนรายที่ตกหนักที่สุดแกลูกหนี้ เพราะมีภาระเงินเพิ่มตามกฎหมายดังนี้   
หนี้คาภาษียอมไดรับการปลดเปลื้องไปกอนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 328  
วรรคสอง

3.2.3 หลักกฎหมายทั่วไป
ถาจะกลาวอยางกวาง  ๆแลว อาจเรยีกหลักกฎหมายทัว่ไปไดวา “หลักแหงความยตุธิรรม

อันเปนท่ียอมรับและน ํามาใชบงัคบัได” ประการส ําคญัทีสุ่ด คอื หลักกฎหมายทัว่ไปทีไ่ดรับการยอมรบั
และนํ าไปใชบังคับนั้น จะตองมีความยุติธรรมสามารถอธิบายได และมีเหตุผลที่แทจริงไมอาจ
เปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่ได ค ําวา “หลักกฎหมายทัว่ไป” ทานปรมาจารยทางนติศิาสตรไดใหค ําอรรถาธบิาย
ดังตอไปนี้ คือ

ศาสตราจารยประมลู สวุรรณศร (หลวงประสาทศภุนติ)ิ อธิบายวา “หลักกฎหมาย
ทัว่ไป คอื หลักกฎหมายทีป่ระเทศสวนมากในโลกยอมรบัรองและใชอยูดวยกนั มใิชกฎหมายตางประเทศ
ทีเ่ปนของประเทศใดประเทศหนึ่งไดโดยเฉพาะ11

ศาสตราจารยหลวงจํ ารูญเนติศาสตร อธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไป คือ      
หลักกฎหมายทีย่อมรบันบัถือกนัอยูโดยทัว่ไป ไมเฉพาะประเทศใดประเทศหนึง่ ไมหมายถงึกฎหมาย
ภายในของไทยหรือของประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น เพราะตัวบทใชคํ าวา หลักกฎหมายทั่วไป 
ตองหมายความวาเปนหลักกฎหมายที่รับรองนับถือกันอยูทั่วไป ที่วาทั่วไปนั้นไมใชหมายความวา
ทัว่เฉพาะในประเทศไทย เพราะตัวบทไมอาจแปลความจํ ากัดไดแคนั้น12

อาจารยโอสถ โกศิน อธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไป คือ หลักกฎหมายที่ประเทศ
สวนมากในโลกเหน็วาเปนความยตุธิรรมจงึรับรอง และใชกนัอยู เปนขอทีท่กุคนไมมเีหตผุลจะโตแยง
ไปในทางอื่นได13

                                                       
11 ประมูล สุวรรณศร. (2517). กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. หนา 21.
12 หลวงจ ํารญูเนตศิาสตร. (2495-2496). คํ าสอนชัน้ปริญญาโท คณะนติิศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.
13 โอสถ โกศิน. (2538). กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน. หนา 34.

DPU



93

ศาสตราจารย (พเิศษ) ไพจิตร ปุญญพันธ อธิบายวา “หลักกฎหมายทั่วไป คือ 
หลักกฎหมายของประเทศทีเ่จรญิแลวยอมรับนบัถือกนั มใิชกฎหมายตางประเทศทีเ่ปนของประเทศใด
ประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเปนหลักกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได แตในประเทศอื่นๆ 
ทีเ่จริญแลวยอมรับนับถือกัน14

อาจารย ดร.เชือ้ คงคากลุ อธิบายวา “หลักกฎหมายทัว่ไป คอื หลักความประพฤติ
ของบคุคลใดอนัที่จะปฏิบัติกันเปนบทกฎหมายลายลักษณอักษร หลักกฎหมายทั่วไปนั้น โดยมาก
เปนภาษาลาตินซึ่งสมควรหยิบยกขึ้นกลาวเพียงบางขอชนิดที่สํ าคัญๆ สุภาษิตเหลานี้มีแตโบราณ  
ซ่ึงในกฎหมายและคํ าพิพากษาของเราก็เคยมีกลาวถึง นักกฎหมายบางทานก็เคยรวบรวมสุภาษิต
กฎหมายไว15

ศาสตราจารย ดร.เอช เอกูต อธิบายวา “หลักกฎหมายทัว่ไปเปนขอบงัคบักฎหมาย
ซ่ึงศาลใชบงัคบัแกคดเีร่ืองใดเรือ่งหนึง่หรือนกันติศิาสตรไดเขยีนไวในต ํารา แมจะไมมตีวับทกฎหมาย
บญัญตัไิว ตัวอยางหลักกฎหมายทั่วไป ก็คือ หลักที่วาใครอางสิทธิอันใดผูนั้นตองนํ าสืบ หลักที่วา 
ผูใดจะโอนใหแกบุคคลอันซึ่งสิทธิอันสมบูรณยิ่งกวาที่ตนมีอยูไมได หรือ หลักที่วา บุคคลทุกคน
ตองรูกฎหมาย หลักวาดวยนิติกรรมตองทํ าตามแบบทองที่ (Locus Regit actum) ลักษณะที่วาเปน
หลักกฎหมายทั่วไปนี้จะปรากฏไดวาหลักเหลานี้มักจะมีกลาวไวในภาษาลาติน และรูจักกันทุก
ประเทศ16

พระสารสาสนประพนัธ อธิบายวา “หลักกฎหมายอนัแพรหลายนัน้ อาจหมายความถงึ
หลักกฎหมายธรรมดา (Common low case-law) กฎหมายพืน้เมอืง หรือจะแปลวาหลักกฎหมายทัว่ไป
(Jurisprudence) ตลอดถึงหลักกฎหมายประเทศอื่นอันสามารถนํ ามาใช เพื่อความยุติธรรมก็ได 
(ฎกีาที ่ 419/192) คํ าวา “เทียบ” ตรงกับหลักพิพากษาฎีกาที่กลาวนี้ แปลวาจะเอาบทของเขามาใช
ตรงๆ นั้น ไมควร เพราะกฎหมายประเทศใดจะใชไดก็แตเฉพาะประเทศนั้น แตเราเทียบเคียง       
เอาหลักกฎหมายซึ่งเปนวิชาแหงกฎหมายมาใชเปนเครื่องชักนํ าความวินิจฉัย หาเหตุผลประกอบ  
คํ าพิพากษาได ทั้งนี้เพราะเหตุวาหลักวิชากฎหมาย Jurisprudence นัน้ ใชไดเฉพาะมนุษยทั่วไป    
ไมจํ ากัดขีดขั้น17

                                                       
14 ไพจติร ปญุญพนัธุ ก (2538). “หลักกฎหมายปดปากกบัการสบืพยานบคุคลเปลีย่นแปลงแกไขขอความ

ในเอกสาร.” บทความทางวิชาการ. หนา 40.
15 เช้ือ คงคาสกุล. (2501). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 168.
16 เอช เอกูต ก เลมเดิม. หนา 139-140.
17 เอช เอกูต ข (2478).  “คํ าอธิบายธรรมศาสตร.” อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายรอยตํ ารวจเอก

ขุนชํ านิบริรักษ (เปรม กาญจนกมล). หนา 157.
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หลวงประดษิฐมนธูรรม อธิบายวา “หลักกฎหมายทัว่ไปในทีน่ี ้กค็อื หลักซึง่มนษุย
ที่รวมกันอยูเปนหมูคณะ หรือเปนประเทศจักตองประพฤติตอกัน ฯลฯ ในเบื้องตนเราอาจอาศัย    
คํ าอธิบายของนักปราชญกฎหมาย คํ าพิพากษาของศาลที่ไดตัดสินมาแลววาความประพฤติตอกัน
อยางไร ฯลฯ ยอมใหมีผลดังเชนกฎหมาย ฯลฯ การที่จะทราบวามนุษยจะพึงปฏิบัติกันอยางไร      
จงึจะรวมอยูไดเปนปกติสุขสมกับกาลเทศะนั้น ก็จํ าตองทราบถึงวิทยาศาสตรที่วาดวยความสัมพันธ
ของฝูงชนที่รวบรวมกันอยูเปนคณะ (Social Science) วทิยาศาสตรนี้แยกออกเปนหลายสาขาสํ าคัญ  
มีอาทิ

1. วชิาทีว่าดวยกํ าเนิด การดํ ารง การสิ้นสุดแหงความเกี่ยวดองของมนุษยชาติ 
(อังกฤษเรียกโซซิโอโลจี –Sociology)

2. วชิาที่วาดวยศีลธรรม
3. วชิาที่วาดวยศาสนา
4. วชิาที่วาดวยรัฐประศาสน
5. วชิาที่วาดวยเศรษฐวิทยา
6. วชิาที่วาดวยวิทยาศาสตร
วชิาเหลานี้อาจเปนเครื่องชวยใหทราบหลักกฎหมายทั่วไป18

การน ําหลักธรรมทางพระพทุธศาสนามาใชสนบัสนนุหลักกฎหมายทัว่ไปตองค ํานงึถึง
(1) ผลกระทบตอระบบกฎหมาย
(2) สอดคลองกับแนวทางกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และจารีตประเพณีหรือไม
(3) ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน และความสงบเรียบรอย

ของบานเมืองหรือไม
(4) กอใหเกิดความยุติธรรมแกบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม
(5) ขดัตอความรูสึกสํ านึกของสาธารณชนหรือไม
(6) กอใหเกิดความยุติธรรมแกบุคคลที่เกี่ยวของหรือไม
(7) ขดัตอความรูสึกสํ านึกของสาธารณชนหรือไม
หลักกฎหมายทัว่ไปเปนหลักทีก่วางมาก ผูมหีนาทีใ่นการคนหาหลกักฎหมายทัว่ไป

เพือ่นํ าไปอุดชองวางแหงกฎหมาย คือ ศาลยุติธรรม สํ าหรับศาลจะใชวิธีคนหาหลักกฎหมายทั่วไป
โดยอาศัยหลักเกณฑซ่ึงนักนิติศาสตร โดยทั่วไปไดใหความเห็นวา ที่มาของหลักกฎหมายทั่วไป 
(The sources of general of laws) มีดังตอไปนี้ คือ

                                                       
18 หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค). เลมเดิม. หนา 39-41.
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1. สุภาษิตกฎหมาย (Legal Proverb)
2. หลักกฎหมายตางประเทศ (The Principle or theory of foreign laws)
3. หลักแหงความยุติธรรม (The principle of justice)
4. หลักสามัญสํ านึกหรือการใชดุลพินิจของศาล
5. คํ าสอนหรือตํ ารากฎหมาย
6. หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural justice)

3.3  หลักกฎหมายตางประเทศ (The Principle of foreign law) ท่ีคลายกับประมวลกฎหมายแพง   
และพาณิชยของประเทศไทยที่เปนหลักกฎหมายทั่วไป

หลักกฎหมายตางประเทศ อางเปนหลักกฎหมายทัว่ไป เพือ่น ํามาใชอุดชองวางของกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยนี ้ กฎหมายตางประเทศนัน้จะตองไดรับการยอมรบั และน ําไป
ใชบังคับในตางประเทศตางๆ โดยไมขัดตอกฎหมายภายในของประเทศ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน สามารถนํ ามาใช เพื่อกอใหเกิดความชอบธรรมแกคูกรณีทั้งสองฝาย ขอที่พึงสังวร 
คอื การน ําหลักกฎหมายตางประเทศมาอุดชองวางแหงกฎหมาย ในลักษณะเปนหลักกฎหมายทั่วไป
ซ่ึงเปนหลักแหงความยุติธรรมนั่นเอง ดังมีตัวอยางคํ าพิพากษาฎีกาที่ไดวินิจฉัยไวแลว ดังตอไปนี้

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 87/2478 คดนีีไ้ดความวา อ.ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2455 
ไดท ําพนิัยกรรมลงวันที่ 8 มิถุนายน 2477 ตั้งใหจํ าเลยเปนผูจัดการทรัพย และเปนทรัสตใหถือ    
กองมรดกไวใหแกทายาท โจทกเปนผูรับทรัพยตามทรัสตที่ตั้งขึ้น จึงฟองคดีนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 
เรยีกทรัพยสวนของโจทก และใหทรัสตแสดงบัญชี

ศาลฎกีาเห็นวา คดีนี้ไมเปนเพียงคดีรองขอสวนแบงในทรัพย เปนคดีที่ผูรับประโยชน
ฟองทรสัตซ่ึงไดจัดตั้งขึ้นตามพินัยกรรม อ. ขอใหบังคับตามสิทธิเรียกรอง และเห็นวาคดีนี้เปนคดี
คางช ําระอยูในศาล ในเวลาที่ไดเปลี่ยนไปในระหวางคดีคางชํ าระอยูตองวินิจฉัยตามกฎหมายที่มีอยู
ในเวลาเริม่คดี เวนแตกฎหมายที่ออกใหมจะบัญญัติใหชัดแจงใหเปลี่ยนสิทธินั้นๆ แตตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มิไดมีบัญญัติที่เปลี่ยนสิทธิของคูความในคดีนี้ และเห็นวาไมมี
กฎหมายใชบังคับในเรื่องทรัสตวามีอยู และมีคํ าพิพากษาของศาลที่นํ าเอาหลักกฎหมายอังกฤษ
เกี่ยวกับทรสัตมาใชโดยอนุโลมคดี จึงตองวินิจฉัยไปตามกฎหมายที่วานี้
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ค ําพพิากษาฎกีาที ่87/2481 โจทกเปนบรษิทัจ ํากดั จดทะเบยีนมวีตัถุประสงค เพือ่การซือ้ขาย
รับเชา ใหเชา แลกเปลี่ยน จํ านํ า จํ านอง ขายฝากอสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ไดรับจํ านอง
ทีด่นิของ ก. ไว ครัน้ ก. ถึงแกกรรม กองมรดกลมละลาย กองรกัษาทรพัยไดตกลงกบัโจทกโอนทีด่นิ
ใหเปนการช ําระหนีจ้ ํานอง แตหอทะเบยีนทีด่นิไมยอมแกทะเบยีนโอนกรรมสทิธ์ิใหโจทก โดยอางวา
โจทกเปนบริษัทที่ประกอบกิจการเปนเครดิตฟองซเิอร มิไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ไมมี
อํ านาจรบัจํ านองและรับโอนที่ดินได โจทกจึงฟองขอใหศาลบังคับจํ าเลยแกทะเบียนใหโจทก

ศาลชัน้ตนและศาลอุทธรณพิพากษาใหโจทกชนะคดี
ศาลฎีกาตัดสินวา เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการคาขายไมไดวิเคราะหศัพท 

“เครดิตฟองซเิอร” ไว จึงตองใช หลักกฎหมายทั่วไป ในการพิจารณา
 “เครดิตฟองซิเอร” เปนกิจการที่เกิดขึ้น และรับรองโดยกฎหมายภาคพื้นยุโรป
(Continental law) ถือเปนวธีิการอยางหนึ่งที่ใหเครดิตการกูยืมเงิน หรือ ประโยชนอ่ืนในทํ านอง
เดียวกันโดยทั่วไปแกบุคคลทุกชนิด ไมจํ ากัดเฉพาะพวกชาวนาหรือกสิกร โดยมีอสังหาริมทรัพย
เปนประกันและไมจํ าตองเปนไป เพื่อประโยชนแกอสังหาริมทรัพยนั้นเองเสมอไป พระราชบัญญัติ
ควบคมุกจิการคาขายนี ้ มสีาระส ําคญัอยูทีว่าการประกอบกจิการตามความพระราชบญัญตันิี้ ถากระท ํา
เปนการคาแลว ตองมีการควบคุม เพราะยอมกระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชน 
บริษัทโจทกก็มีวัตถุประสงคในการจํ านองอสังหาริมทรัพยอยู (เครดิต) กิจการของโจทกจึงเปน
เครดิตฟองซิเอรหรือกิจการอันมีสภาพคลายคลึงกัน จึงตองรับอนุญาตจากรัฐบาลตามความใน  
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการคาขาย เมื่อบริษัทโจทกมิไดรับอนุญาต ดงันีก้็ยอมไมมีอํ านาจทํ าการ
รับจ ํานองและรับโอนที่ดินรายพิพาท จึงพิพากษากลับใหยกฟองโจทก

คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 999/2496 คดีนี้ขอเท็จจริงฟงไดวา โจทกไดประกันปูนซิเมนต
จํ านวนหนึ่งซึ่งไดบรรทุกในเรือยนตตรังกานูไปจังหวัดสงขลาไวกับจํ าเลย เรือตรังกานูออกจากทา
กรงุเทพฯ จะไปจงัหวดัสงขลาพนสันดอนปากแมนํ ้าเจาพระยาไปแลวประมาณ 10 ไมลเศษเกดิคลืน่ลมจดั
เรือโคลงมากและนํ้ าเขาเรือมาก ถาไมกลับเรือ เรือจะจม เรือตรังกานจูงึไดแลนกลับ พยายามแกไข  
และวดินํ ้ากไ็มดขีึน้ ในทีสุ่ดนํ ้ากท็วมเรอืเครือ่งดบั นายเรอืใหสัญญาณบอกเหตเุรืออับปาง มเีรือยนตอ่ืน
มาชวยถายคน และลากเรือตรังกานมูาปลอยไวกลางนํ้ าหนาที่ทํ าการไปรษณียปากนํ้ า แลวจึงไดจาง
เรือลากเขาฝงเกยตืน้ จมอยูทีฝ่งปอมผีเส้ือสมทุรปนูซเิมนตถูกนํ ้าทวมเสยีหายโดยสิน้เชงิ อาการเชนนี้
เรียกวาเปนการอับปาง เรือตรังกานส้ิูนสภาพที่จะเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย หรือกลายเปนอากาศธาตุไป
ทั้งหมดไม คํ าวา “อันตรายทางทะเล” หรือ “ภยันตรายทางทะเล” ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษที่ใช       
ในกรมธรรมประกนัภยัวา “Peril of  the seas” นัน้ กย็อมหมายถงึภยนัตรายใดๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเปนวสัิย
ที่ทองทะเลจะบันดาลได หากตองคํ านึงวาในขณะนั้นทะเลเรียบอยู หรือทะเลเปนบาอยางไรไม 
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การทีเ่รอืเกดิร่ัวตองอบัปางลงระหวางเดนิทางในทะเลโดยไมใชความผดิของใครเชนนี ้ ยอมเปนอนัตราย
ทีเ่รือนัน้จะตองประสบโดยวสัิยในการเดนิทางผานทะเลอยูแลว เปนอนัตรายทางทะเลตามความหมาย
ของกรมธรรมประกันภัยอันพึงอนุมานไดอยูแลว

จริงอยู ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 868 บญัญตัไิววา “อันสญัญาประกนัภยั
ทะเล ทานใหใชบงัคบัตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทะเล” ซ่ึงกฎหมายทะเลของประเทศไทยยงัหามไีม
ทัง้จารตีประเพณกีไ็มปรากฏ ควรเปรยีบเทยีบวนิจิฉยัคดนีีต้ามหลักกฎหมายทัว่ไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 4 สัญญาประกันภัยรายนี้ทํ าขึ้นเปนภาษาอังกฤษ ศาลฎีกาเห็นวาควรถือ
กฎหมายวาดวยการประกนัภยัทางทะเลของประเทศองักฤษ เปนกฎหมายทัว่ไปเพือ่เปรยีบเทยีบเคยีง
วนิจิฉัยดวย แตอยางไรก็ดี แมแต “Marine Insurance Act (1906)” มาตรา 60 จะไดใหคํ าจํ ากัดความ
ในเรือ่งสญูเสยีส้ินเชงิ (Total loss) ไวใหมคีวามสญูเสยีส้ินเชงิโดยสนันษิฐาน (Constructive total loss)
ไดดวยกด็ ีแตความในทีน่ีน้ัน้ สํ าหรบัทีจ่ะใชกบัเรอื หมายถึงแตเฉพาะในกรณเีรือเปนวตัถุทีเ่อาประกนัภยั
เทานัน้ ในคดนีีสิ้นคาปนูซเิมนตตางหากทีเ่ปนวตัถุทีเ่อาประกนัภยั และไดสูญเสยีส้ินเชงิไปจรงิจงัแลว
เพราะเหตทุีเ่รือบรรทกุหมดสภาพเปนเรอืลอยลํ าไดอีกตอไป ในกรณทีีป่ระกนัภยัสินคาบรรทกุเชนนี้
กเ็รยีกไดวาเรือไดสูญเสียส้ินเชิงแลว

3.3.1 ประมวลกฎหมายแพงประเทศสวิสเซอรแลนด
ประมวลกฎหมายแพงประเทศสวสิเซอรแลนด มาตรา 1  “อันกฎหมายนัน้ ทานวา

ตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย
ของบทบัญญัตินั้นๆ

เมือ่ไมมกีฎหมายทีจ่ะยกมาปรบัแกคดไีด ศาลจะตองวนิจิฉยัคดตีามจารตีประเพณี
และถาไมมจีารตีประเพณ ีศาลจะตองตดัสนิคดโีดยยดึหลักวา ถาตนเปนผูออกกฎหมาย ตนควรจะตรา
ขอบังคับหรือหลักเชนนั้นไวใช

ในกรณีดังกลาวศาลจะตองวินิจฉัยไปตามทฤษฎีกฎหมาย หรือบรรทัดฐาน  
แหงคํ าพิพากษาของศาลซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป

Art 1. La Loi regit toutes les matieres auxquelles se prpportent la lettre ou 
I’esprit de I’une de ses dispositions.

A defaut d’ une disposition legale applicable, le juge pronounce selon le droit 
contumier et, a defaut d’ une coutume, selon les regles qu’il etabirait s’il avait a faire acte de 
legislateur.

L s’insprie des solutions consacrees par la doctrine et la jurisprudence.
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Art 1: the law must be applied in all cases which come within the letter or the 
spirit of any of its provisions.

Where no provision is applicable, the judge shall decide according to the 
existing Customary Law and, in default thereof, according to the rules which he would lay down 
if he had himself to act as legislator.

Herein he must be guided by approved legal doctrine and case-law.

3.3.2 ประมวลกฎหมายแพงสเปน (ค.ศ. 1888)
ประมวลกฎหมายแพงสเปน มาตรา 6 “ศาลซึง่ปฏเิสธไมยอมพพิากษาคดโีดยอางวา

ไมมบีทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับแกคดีก็ดี บทบัญญัติแหงกฎหมายเคลือบคลุมก็ดี บทบัญญัติ
แหงกฎหมายไมบริบูรณก็ดี อาจถูกฟองใหรับผิดได”

ในกรณีซ่ึงไมมีกฎหมายที่ใชบังคับหรือวินิจฉัยตัดสินคดี ศาลตองวินิจฉัยคดี  
ไปตาม (กฎหมาย) จารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไปมาใชบังคับคดี

Art 6. Le Tribunal. Qui refuse de juger sous pretexte de silence, d’obscurite ou 
d’insuffisance de la loi, encourt une responsabilite.

Lorsque la loi est pas exactement applicable a l’ espece discutee, on appliquera 
la contume du lieu les regles generales du Droit.

3.3.3 ประมวลกฎหมายแพงโปรตุเกส (ค.ศ. 1867)
ประมวลกฎหมายแพงโปรตเุกส มาตรา 16 “ในกรณทีีไ่มมบีทบญัญตัแิหงกฎหมาย

ทีจ่ะน ํามาปรับแกคดีหรือไมอาจจะหยั่งทราบความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ศาลตองวินิจฉัยไป
ตามบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งหรือกฎหมายธรรมชาติแลวแตกรณี”

Art 16. Se questoes shbrre direitose obrigacoes nao poderem ser resolvidas, 
nem pelo texto da lei, nem  pelo sur uspitito, nem pelos principios de direito natual, comforne as 
circumstancias de caso.
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3.3.4 บทบญัญัติวาดวยการแปลและใชกฎหมายของประเทศอิตาลี
ประมวลกฎหมายแพงอิตาลี มาตรา 3 “เมื่อใดไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับ

แกคดีได ศาลจะตองวินิจฉัยไปตามกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง นอกจากนี้ ศาลยังตองนํ าทฤษฎี
กฎหมาย หรือบรรทัดฐานแหงคํ าพิพากษาของศาล ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันท่ัวไปมาประกอบการ
วนิจิฉัยคดีดวย”

Art 3. Nell’ applicare la legge nou si  puo attribuirle altro senso che quello 
fatto palese dal proprio sig nificato della prarole secondo la connessione di esse, e dalla 
intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precissa disprosizione 
di legge, si avra riguardo alle disposizone che regolano casi simili o materie analoghe: over il 
caso rimange tuttavia dubbio, si decidera secondo I principii grnerali di diritto.

ประมวลกฎหมายอารเจนตนิา มาตรา 16 “ผูพพิากษาจะตองเปรยีบเทยีบกฎหมาย
ทีใ่กลเคียงยิ่งเสียกอนเมื่อไมเปนผลก็ตองหลักกฎหมายทั่วไป”

ประมวลกฎหมายแพง (ผสม) อียปิต (ค.ศ. 1875) มาตรา 11 “ใหผูพิพากษา      
ใชหลักกฎหมายธรรมชาติและกฎขอบังคับแหงความยุติธรรมมาใชบังคับคดีในกรณีที่มีชองวาง
แหงกฎหมาย”

ประมวลกฎหมายแพงบราซิล (ค.ศ. 1961) มาตรา 7  “ใหผูพิพากษาอุดชองวาง
แหงกฎหมาย โดยการใชกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งถาไมอาจทํ าไดใหใชหลักกฎหมายทั่วไป”

ประมวลกฎหมายแพง (สาธารณรฐัจนี ค.ศ. 1929) มาตรา 1  “ใหผูพพิากษาอดุชองวาง
แหงกฎหมายดวยจารีตประเพณี ถาไมมีจารีตประเพณีใหใชหลักกฎหมายทั่วไป”

จากการศึกษาหลักวิธีการอุดชองวางแหงกฎหมายของประเทศที่ใชระบบ
ประมวลกฎหมาย (Civil Law) มลัีกษณะคลายคลงึกนัมาก โดยกฎหมายของแตละประเทศจะบญัญตัิ
ไวในประมวลกฎหมายแพง

1. ใหใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
2. ถาไมมีบทกฎหมายใหใชจารีตประเพณี
3. ถาแมไมมีจารีตประเพณีใหวินิจฉัยตามบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
4. ถาบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งไมมีใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป19

                                                       
19 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ข (2548). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. หนา 60-63.
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3.4  หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

การกลาวในหัวขอนี้ผูวิจัยจะชี้ใหเห็นวา ความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
กอใหเกิดผลตอการปกครองในสังคมไทยรูปแบบใด และอยางไรบาง ทั้งนี้จะพิจารณาจริยธรรม  
ในการปกครองขององคพระมหากษัตริย คุณคาทางกฎหมายของทศพิธราชธรรม หลักธรรมสํ าหรับ
ผูพพิากษา และกุศลกรรมบถ 10 เปนทางแหงการทํ าความดีหรือธรรมดี (good law) ธรรมแท     
(true law) ซ่ึงจะขอกลาวเนนถึงหลักสุจริตทั้ง 3 ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต        
อันเปนการเชื่อมโยงไปถึงการปรับใชมาตรา 5 (หลักสุจริต) (Good faith) แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ทีเ่ปนสวนหนึ่งของหลักกฎหมายทั่วไป (The General Principle of Laws) และ
หลักสุจริตรวมสมัยในทัศนะศาลยุติธรรม ใหเกิดมโนสํ านึก และเปนหลักปฏิบัติใชอางใหเกิด  
ความชอบธรรมแกทุกฝาย

3.4.1 จรยิธรรมในการปกครองขององคพระมหากษัตริย
สวนหนึง่ของพระราชด ํารัสในโอกาสทีป่ระธานศาลฎกีา นายอรรถนติ ิดษิฐอ ํานาจ 

นํ าผูพิพากษาประจํ าศาลเฝา เพื่อถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่ ณ ทองพระโรงศาลาเริง        
วงัไกลกงัวล ความวา “ทานไดเปลงค ําปฏญิาณดวยความเขมแขง็ กเ็ขาใจวาทานตัง้ใจทีจ่ะท ําตามค ําพดู
ทีเ่ปลงออกมา ที่มีความสํ าคัญที่สุดสํ าหรับขาพเจา คือ ทานไดบอกวาจะปฏิบัติในพระปรมาภิไธย 
หมายความวา ขาพเจาถาไดเห็นทานทั้งหลายปฏิบัติดีชอบจริงๆ ก็สบายใจ แตวาถาสงสัยวา ทานจะ
ทํ าอะไรที่ไมถูกตอง ขาพเจาเดือดรอน ที่เดือดรอน เพราะวาเมื่อปฏิบัติอะไรในพระปรมาภิไธย   
พูดงายๆ ในนามของพระเจาอยูหัว ถาทํ าอะไรที่มิดีมิชอบ พระเจาอยูหัวก็เปนคนที่ทํ ามิดีมิชอบ   
ฉะนัน้ จะตองขอก ําชบัอยางหนกัแนนวาใหท ําตามค ําปฏญิาณ เพราะวาจะท ําใหขาพเจาเองในสวนตวั
และในหนาที่เดือดรอนแลว กถ็าขาพเจาเดือดรอน ก็คงทํ าใหคนเดือดรอนมากเหมือนกัน ก็ทํ าให
ประชาชนไมไดรับความยตุธิรรม ฉะนัน้ ทานจะตองพยายามทีจ่ะปฏบิตัติามค ําปฏิญาณนีอ้ยางเครงครดั
มใิชดวยความซือ่สัตยสุจริตเทานัน้เอง แตดวยความรูทีท่านไดขวนขวายมา จนกระทัง่ไดรับการแตงตัง้
เปนผูพิพากษา ผูพิพากษานั้นมีอํ านาจที่จะตัดสินอะไร ก็นับวาเปนคนที่สํ าคัญสํ าหรับประชาชน 
ทั้งคนที่จะรับบริการของทาน

อยางหนึ่งก็คือ ถามีคดีอะไรก็ตองมีคนที่ถูก คนที่ผิด ทานก็จะตองเห็นวา ใครถูก
ใครผิดและตัดสินพิพากษาอยางถูกตอง การพิพากษาอยางถูกตองนั้นจะตองมีความรู มีความรู      
ในกฎหมาย ในบทกฎหมายตางๆ และมคีวามสามารถ มคีวามยตุธิรรมในใจ ฉะนัน้ เมือ่ทานจะปฏบิตัิ
หนาที่ของทาน กจ็ะตองพจิารณาทุกครั้งวาทํ าถูกหรือไมถูก ถาทํ าถูก ทานก็จะไดช่ือวาไดทํ างานเพือ่
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ใหงานส ําเรจ็โดยด ี และหมายถงึวาจะมคีวามยตุธิรรมในบานเมอืง บานเมอืงนีจ้ะตองมคีวามยตุธิรรม
เพราะวาถาไมมีความยุติธรรม ก็จะตองมีความเดือดรอน จะตองมีความไมสงบ มีหลายประเทศ      
ทีค่นปฏบิตัตินไมไดอยูในความยตุธิรรม กท็ ําใหบานเมอืงเหลานัน้ลมจมไปได ประเทศไทยนีไ้ดมขีือ่มแีป
มีความยุติธรรม ยตุิธรรมนี่ ก็หมายความวา ธรรมะ คอื ส่ิงที่ถูกตอง และยุติก็ยุติ กห็มายความวา     
ดไูดวาอะไรเปนธรรม อะไรไมเปนธรรม ถาเห็นไดวาอะไรเปนธรรมและปฏิบัติตามนั้น ก็ทํ าให
ประเทศนั้นมีความสงบ”

พระมหากษตัริยไทยทกุพระองคทรงเปนพทุธมามกะ และทรงเปนองคอุปถัมภก
ทรงทํ านุบํ ารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนาใหแพรหลายไปสูเหลาพสกนิกรชาวไทยตลอดมา    
พระพุทธศาสนาจึงมีคุณคาตอการปกครองพระองคเอง และตอการปกครองประเทศของ            
องคพระมหากษัตริยเปนอยางมาก จะเห็นไดวา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของทุกรัชกาล      
พระปฐมบรมราชโองการที่พระมหากษัตริยทรงพระราชทานเมื่อทรงรับภาระปกครองแผนดิน ก็คือ  
พระองคจะทรงปกครองแผนดินโดยธรรมสมํ่ าเสมอ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวองคปจจุบัน
ทรงมพีระบรมราชด ํารัสแกประชาชนชาวไทยวา “เราจะปกครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุ
แหงมหาชนชาวสยาม”20 และการที่ทรง “ตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ปกครองอาณาจกัรไทยโดยทศพธิราชธรรมจรรยา”21 หลักการและวธีิการตางๆ ของพระพทุธศาสนา
ที่พระมหากษัตริยนํ ามาใชเปนจริยธรรมในการปกครอง อาจแยกพิจารณาได 4 ประการ คือ        
ทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก ราชธรรมและราชจริยานุวัตร คุณคาของพระพุทธศาสนา        
ในการปกครองแบบบิดากับบุตร และคุณคาของพระพุทธศาสนาในการปกครองระบอบเทวสิทธิ์
การที่องคพระมหากษัตริยทรงเปนทั้งองคพระประมุขและองคอัครศาสนูปถัมภก อันเปนศูนยรวม
แหงศรัทธาปสาทะของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ยอมจะมีผลตอการปกครองและการบริหาร
อยูนานัปการ การที่ทรงเปนพุทธศาสนิกชนอยางเครงครัด ยอมจะทรงใชราชธรรมในการปกครอง
พระองคเอง และทรงปกครองประชาราษฎรอยางเปนธรรมและสงบสุขโดยถวนหนา การบํ าเพ็ญ
พระองคเปนตัวอยาง และการที่ทรงทํ านุบํ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ยอมทํ าใหประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตาม มีศีลธรรมอันดีงาม มีสามัคคีธรรมตอกัน กอใหเกิดความสงบเรียบรอย และ
ความรมเย็นเปนสุขโดยทั่วกัน ดังที่ศาสตราจารยผูหนึ่งไดกลาวไววา “สถาบันพระมหากษัตริยก็ดี 

                                                       
20 ชู เจนพนสั. เลมเดมิ. หนา 84. และโปรดพจิารณาประกอบจาก พระยาประกาศอกัษรกจิ (เสงีย่ม รามนนัท).  

(2468, 25 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม). “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร.” ราชกิจจานุเบกษาพิเศษ.
หนา 53.

21 แหลงเดิม.
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สถาบนัการปกครองอืน่  ๆ เชน คณะรฐัมนตรซ่ึีงมนีายกรฐัมนตรเีปนหวัหนากด็ี เปนสถาบนัทีเ่ปนสถาบนั
ที่ถายทอดวฒันธรรม เพื่อแบบฉบับอันดีแกประชาชนในสวนรวมอยูดวย”22 การที่ทรงมีราชธรรม
ดังกลาวนั้น ยอมจะมีผลชักจูงหรือนอมนํ าใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงามอยู
นานปัการ ดงัจะเหน็ไดจากความส ําเรจ็อนังดงามในกรณทีีท่รงเปนผูน ําในรายการพระราชกศุลโดยทัว่ไป

3.4.2 คณุคาทางกฎหมายของทศพธิราชธรรม
ทศพิธราชธรรมเปนหลักการทางกฎหมายธรรมชาติเชิงพุทธมาแตโบราณ และ

จากอดตีจนถงึปจจบุนัคนไทยยงัคงมคีวามเลือ่มใสในพทุธศาสนาสบืเนือ่งกนัตลอดมาจนอาจเรยีกวา
หยั่งรากลึกในจิตวิญญาณของชนชาติก็วาได ทํ าใหทศพิธราชธรรมซึ่งเปนธรรมะของพุทธธรรม
ประการหนึง่ทีไ่ดใชกับผูปกครองมานับแตอดีตยอมแทรกอยูในจิตวิญญาณชนชาติไดเชนเดียวกัน

ผูปกครองอาจตรากฎหมายบานเมอืง เพือ่ใหสอดคลองกบัหลักทศพธิราชธรรมได
ดงัตัวอยางตอไปนี้

1) ทาน (ให) ไดแก กฎหมายอภัยโทษ กฎหมายสวสัดิการและประกันสังคม  
ตลอดจนกฎหมายจัดสรรงบประมาณชวยเหลือการศึกษาพยาบาลและผูประสบภัยตางๆ ฯลฯ

2) ศีล (ประพฤติอยูในศีลในธรรม) ไดแก การยกเลิกโทษประหารชีวิตตาม
กฎหมายใหเหลือนอยทีสุ่ด และกฎหมายควบคมุการเสพสรุายาเมา ตลอดจนยามาในขณะปฏบิตังิาน
ที่มีอันตราย  เชน  ขับขี่รถยนต ฯลฯ

3) บรจิาค (เสียสละเพือ่สวนรวม) ไดแก การออกกฎหมายโดยค ํานงึถึงประโยชนสุข
สวนรวมเปนสํ าคัญ มิใชเพื่อประโยชนแกคนบางกลุมหรือพวกพอง ฯลฯ

4) อาชชว (ซ่ือตรง) ไดแก การใชหลักสุจริตประกอบในกฎหมายทุกฉบับ ฯลฯ
5) มทว (สุภาพออนโยนไมถือทฐิมิานะมจีติใจกวางขวาง) ไดแก กฎหมายรบัรอง

เสรภีาพในการพดูพมิพเขยีนและเผยแพรความคดิเหน็ ตลอดจนกฎหมายไตสวนสาธารณะ ซ่ึงยอมรบั
ความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ

6) ตป (เพียรพยายามสํ ารวมตน) ไดแก กฎหมายควบคุมสถานบริการตางๆ 
ตลอดจนกฎหมายที่ควบคุมการบริโภคสิ่งแวดลอมมากเกินพอดี ฯลฯ

7) อกโกธ (ไมลุแกโทสะ) ไดแก การออกกฎหมายเชนเดียวกับขอ 5
8) อวิหิสญจ (ไมเบยีดเบยีน) ไดแก งดเวนและยกเลิกกฎหมายที่มีลักษณะกดขี่

และไมเปนธรรมตางๆ เชน กฎหมายควบคมุอันธพาล กฎหมายภาษทีีข่ดูเลอืดขดูเนือ้ประชาชน ฯลฯ

                                                       
22 ชุบ กาญจนประการ และสุชีพ ปุญญานุภาพ. (2506). ลุมนํ้ านัมมทา. หนา 72.
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9) ขนติญจ (อดทน) ไดแก การออกกฎหมายตามขอ 5 ฯลฯ
10) อวิโรธน (ไมประพฤติผิดคลองธรรม) ไดแก การงดเวน และยกเลิกกฎหมาย

ตามขอ 8 ฯลฯ
พันตํ ารวจตรีพงศพร พราหมณเสนห เจาของวิทยานิพนธ ทศพิธราชธรรม:   

ทางออกของการปรับใชทฤษฎีกฎหมายบานเมืองในกฎหมายไทย ไดยกตัวอยางการปรับใช
หลักทศพิธราชธรรม ดังนี้  

ก) กรณีที่ผูปกครองประสงคจะออกกฎหมาย เพื่อใหอํ านาจแกฝายปกครอง  
ในอันที่จะควบคุมบุคคลที่ยังมิไดกระทํ าผิดแตมีพฤติการณอันชวนสงสัยวาเปนอันธพาล หรือ 
ฝกใฝในลัทธิคอมมิวนิสตไดนั้น ถาผูปกครองมิไดมาจากประชาชน  และสามารถคุมอํ านาจรัฐไวได 
การที่ผูปกครองจะนํ าหลักอรรถประโยชนมาใชตรวจสอบกฎหมายฉบับนี้กอนออกใชยอมแลวแต
ความพึงพอใจของตน และเมื่อปรากฏวา ผูปกครองมีความประสงคที่จะออกกฎหมายดังกลาว    
เปนอยางยิง่ ประกอบกบัผูปกครองมไิดมาจากประชาชน กรณจีงึถือไดวา ผลประโยชนของผูปกครอง
กบัประชาชนมิไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเมื่อพิจารณาที่เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้แลว เห็นวา
เปนการสรางความทกุขใหแกประชาชนมใิชการสรางความสขุอันเปนการขดักบัหลักอรรถประโยชน
แตเมื่อเปนความประสงคของผูปกครอง ผูปกครองยอมตองถือเอาผลประโยชนหรือความตองการ
ของตนเปนใหญ โดยไมคํ านึงถึงประโยชนของประชาชนตามหลักอรรถประโยชน ดังนั้น กฎหมาย
ฉบบันี้จึงถูกตราออกมาใชบังคับได โดยอาศัยชองวางของรัฐธรรมนญูที่ประกันสิทธิเสรีภาพ โดยมี
เงือ่นไขวา “ภายใตบังคับของกฎหมาย” และหากปรากฏอีกวาประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํ านึก 
หรือความเขาใจในอุดมการณสิทธิมนุษยชนก็ยอมไมรูสึกวาสิทธิขั้นพื้นฐานของตนไดถูกละเมิด
แลว หรือ มีความเดือดรอนแตประการใด เวนแตผูที่ไดรับผลรายจากกฎหมายนั้นโดยตรง กฎหมาย
ฉบับนี้จึงมีผลใชบังคับไดตอไป โดยประชาชนสวนใหญแมจะไมเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชน   
หากมหีลักทศพธิราชธรรมอยูในใจกย็อมจะรูสึกเชนเดยีวกนัวา กฎหมายดงักลาวมลัีกษณะเบยีดเบยีน
ขัดกับ “มทว” กอ็าจเกิดเจตตจ ํานงรวม และลุกขึ้นมาตอตานกฎหมายฉบับนี้ได โดยที่ไมจํ าเปน  
ตองทํ าความเขาใจ หรือศึกษาถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่มีในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน      
แตอยางใดและเมื่อประชาชนสวนใหญทํ าการโตแยงเชนนี้แลว ผูปกครองจํ าเปนที่จะตองยกเลิก
กฎหมายฉบับนี้เสีย มิฉะนั้นตนก็จะอยูไมได เพราะขาดหลักทศพิธราชธรรมในการใชอํ านาจ     
ตามกฎหมายนั่นเอง อุทาหรณนี้แสดงใหเห็นวา แมหลักอรรถประโยชนจะมิไดถูกนํ ามาใช
ประกอบกับทฤษฎีกฎหมายบานเมือง และหลักสิทธิมนุษยชนยังไมอยูในจิตสํ านึกของประชาชน  
ตลอดจนประชาชนสวนใหญยงัไมมคีวามเขาใจในหลกันี ้ แตประชาชนกย็งัมอุีดมการณทางกฎหมาย   
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ซ่ึงเปนมรดกของประวตัศิาสตร และแทรกอยูในหลกัพทุธธรรม อันมช่ืีอวา ทศพธิราชธรรม เปนเครือ่งมอื
หรือขออางในการตอตานการออกกฎหมายที่ไมเปนธรรมของผูปกครองได

ข) ถาปรากฏวา ผูปกครองมาจากประชาชน และยดึหลักอรรถประโยชนในการตรา
กฎหมาย และผูปกครองเห็นวาจํ าเปนที่จะตองแสวงหารายไดจากทรัพยากรของประเทศเพื่อนบาน 
เชน ปาไม ซ่ึงเมือ่พจิารณาจากผลประโยชนมหาศาลอนัจะน ํามาสูคนในชาตเิปนสวนใหญแลว กย็อม
ชอบดวยหลักอรรถประโยชน และมิไดขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนประการใด แตกรณีเปนการทํ า
ความเสียหายใหแกส่ิงแวดลอมโลกเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชนในเชิงวัตถุ ซ่ึงหากสังคมใช
หลักทศพธิราชธรรมเปนพืน้ฐานแลว จะเหน็ไดวากฎหมายดงักลาวขดักบัประโยชนสวนรวม “บริจาค”
ซ่ึงตามนัยพุทธธรรมตองถือวา ประโยชนสวนรวม หมายถึง ประโยชนของเผาพันธุมนุษยทั้งโลก 
มใิชเฉพาะชนชาติของตนเทานั้น นอกจากนี้ยังขัดกับ “ตป” กลาวคือ ไมสํ ารวมตนในการบริโภค
วัตถุแตพอดี อันจะนํ าความเดือดรอนมาใหแกสวนรวมทั้งโลกดวย ดังนั้น กฎหมายซึ่งเปนภัย       
ตอมนุษยชาตินี้ จึงออกมาใชบังคับมิได หรือถาออกมาใชบังคับไดก็อาจถูกประชาชนตอตาน  
เพราะขดักบัหลกัทศพธิราชธรรม ตามอทุาหรณจะเหน็ไดเปนอยางดวีา หลักอรรถประโยชนตลอดจน
หลักสิทธิมนุษยชน อันสามารถนํ ามาใชเพื่อสนับสนุนและอุดชองวางใหแกหลักคุณคาทั้งสอง   
ของฝายตะวันตกไดเปนอยางดี

การที่ทศพิธราชธรรมตั้งอยูบนหลักของความไมเบียดเบียน (อวิหิสญจ)    
จงึยอมอาจน ําไปใชเปนหลักสากลกบัคนทัง้ชาตไิดไมวาจะเปนพทุธศาสนกิชนหรอืไมกต็าม ยอมไดรับ
ความคุมครองเสมอกัน และเพื่อใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมตามแนวทฤษฎีกฎหมายบานเมือง  
จึงสมควรบัญญัติเพิ่มเติมไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 (หมวด 5   
แนวนโยบายแหงรัฐ) ดวยขอความในลักษณะวา

“รัฐพงึใชอํ านาจทัง้ปวงตามหลกัทศพธิราชธรรมหรือหลักธรรมอืน่ๆ อันเปน
นติิราชศาสตรดั่งเดิมของไทย”23

3.4.3 หลักอินทภาษและหลักธรรมสํ าหรับผูพิพากษา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมาก ในขณะเดียวกันหลักธรรมสํ าหรับ

ผูพพิากษานัน้ก็มีเชนกัน เพราะผูพิพากษาจะตองศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาใหดีพอ คือ ใหเปน
ที่ประจักษแกประชาชนทั่วไปวาตั้งมั่นอยูในความยุติธรรม และความยุติธรรมก็ศึกษาและคนควา
หาไดจากหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาเปนสวนใหญ เพราะนอกจากจะไดรับความรูแลว ถามกีารปฏบิตัิ

                                                       
23 พงศพร พราหมณเสนห. เลมเดิม. หนา 109-111.
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จะทํ าใหเกิดปญญา24 ดังนั้นจึงขอกลาวถึงธรรมในพระคัมภีรพระธรรมศาสตรที่เกี่ยวกับผูพิพากษา
และหลักความเชื่อ 10 ประการ หรือ กาลามสูตร ของพระสัมมาสมัพุทธเจา ดังนี้

ในชวงกอนมีการรับประมวลกฎหมายมาจากประเทศในทางยุโรป ในระบบ
กฎหมายของไทยไดมกีฎหมายทีสํ่ าคญัเปนหลักใหญของบานเมอืงอยูแลว อันเปรยีบไดกบัรัฐธรรมนญู
ทเีดียว ซ่ึงก็คือ “คัมภีรพระธรรมศาสตร” โดยคัมภีรดังกลาวมีสาระสํ าคัญ 11 ประการ ดังนี้

1. เริม่ตนดวยบทบูชาพระรัตนตรัยอันเปนบทไหวครู ซ่ึงแสดงถึงการประสาน
ความคิดทางพระพุทธศาสนาลงไปเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งยังเปนการประกาศกิตติคุณตอบวร    
พระพุทธศาสนาอีกดวย

2. อธิบายถึงภาษาทีใ่ช คอื เร่ิมจากภาษามคธแลวมาแปลเปนภาษามอญ หลังจากนัน้
จงึแปลเปนภาษาไทย

3. อธิบายถึงประวัติความเปนของคัมภีร
4. อธิบายถึงธรรมของพระมหากษัตริย
5. อธิบายถึงลักษณะของผูที่จะเปนตุลาการ
6. อธิบายถึงเหตุแหงตุลาการ 24 ประการ
7. อธิบายถึงมูลคดีและสาขาคดี
8. อธิบายถึงมูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการ 10 ประการ
9. มูลคดีวิวาท 29
10. สาขาคดี
11. ค ําตักเตือนส่ังสอนแกตุลาการ25

ดงันัน้ ในหวัขอนีจ้ะขอใหความส ําคญัทีค่วรคาแกการศกึษาในหวัขอที ่5. ทีอ่ธิบาย
ถึงลักษณะของผูที่จะเปนตุลาการ หัวขอที่ 6. อธิบายถึงเหตุแหงตุลาการ 24 ประการ หัวขอที่ 8. 
อธิบายถึงมูลคดีแหงผูพิพากษาและตุลาการ 10 ประการ หวัขอที่ 11. ค ําตักเตือนส่ังสอนแกตุลาการ  
ดังนี้

                                                       
24 ทานพระพุทธทาสภิกขุ อธิบายวา ปญญา แปลวา รูทั่วถึง รูอยางทั่วถึง ปะ แปลวา ทั่ว ญา แปลวา รู 

และ สติ แปลวา ระลึกได ก็คือ ปญญานั่นเอง แตเปนปญญาที่มาในรูปฉับพลันกะทันหัน ทันควันตอเหตุการณ 
มันจึงเปนเรื่องของจิตหรือการระลึก ไมใชเปนเรื่องของความรูโดยตรง แตตองไมลืมวา ความรูนั้นมีเปนพื้นฐาน
อยูแลว และถาความรูนั้นมาไมทัน มันก็เปนหมันไมมีประโยชนอะไร มันสายเกินไป. ดู พุทธทาสภิกขุ. เลมเดิม. 
หนา 191.

25 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง. (2529). ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166
พิมพตามฉบับหลวงตรา 3 ดวง. หนา 1, 7-34.

DPU



106

ลักษณะของผูท่ีจะเปนตุลาการ
อันประกอบดวย การปราศจากอคติ 4 ประการ คือ รัก โกรธ กลัว และหลง    

อยาพจิารณาความโดยรษิยาอสจัจ ใหมเีมตตาแกคูความทัง้สองฝายดวยจติเสมอกนั เอาคดเีปนกจิธรุกงัวล
แหงตน และโทษของการเปนตุลาการที่รับสินผล คือ ตายไปเปนเปรต เกิดใหมก็ทุพพลภาพ

เหตุแหงตุลาการ 24 ประการ
เหตแุหงตุลาการ 24 ประการ อันประกอบดวย
1. มลูคด ี3 ประการ ไดแก ประการทีห่นึง่ ค ํารองฟองและค ําใหการ ประการทีส่อง

ผูรับคํ ารอง คํ าฟองและคํ าใหการ และประการที่สาม โจทกจํ าเลยมิไดวิบัติ
2. ฐานะคด ี 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง โจทกจํ าเลยรับกันในสํ านวน 

ประการทีส่อง โจทกจ ําเลยมรัิบกนัตอพสูิจน และประการทีส่าม โจทกจ ําเลยมรัิบกนั และอางผูรอบรู
ผูเชี่ยวชาญ

3. เจรจาความ 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง ขอความที่ควรจะสงเคราะหให
และเปรียบเทียบใหแลว ประการที่สอง กลาวถอยคํ าใหคูความควรจะเชื่อฟง และประการที่สาม 
กลาวถอยคํ าควรจะขูขมใหขูขม

4. มไิดเกยีจครานในความ 3 ประการ ไดแก ประการทีห่นึง่ ผูพพิากษาผดิส ํานวน
เอาใจใสทกัทวง ประการทีส่อง ถามความภายใน 7 วนั และประการทีส่าม เรงพจิารณาวากลาวใหเสรจ็
ตามพระราชกํ าหนด

5. ใหมัน่ในความ 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง มั่นในลิขิตเขียนสํ านวน  
ประการทีส่อง มนสกิารใหมัน่ในถอยค ําสํ านวน และการทีส่าม ผูกถอยคํ าส ํานวนแลวรักษาไวใหมัน่

6. เปนอสิระในความ 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง ตั้งตนเปนอิสรภาพ  
ประการที่สอง เอาตัวโจทกจํ าเลยเปนอิสรภาพในคดี และประการที่สาม ใหฟงเอาแตถอยคํ าสํ านวน
โจทกจํ าเลยเปนอิสรภาพในคดี

7. กลาวโดยธรรม 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง วินิจฉัยคดีโดยสัจตาม  
พระธรรมศาสตร ระการทีส่อง วนิจิฉยัคดโีดยช่ือตามพระธรรมศาสตร และประการทีส่าม วนิจิฉยัคดี
โดยอันเสมอตามพระธรรมศาสตร

8. อุบายแหงคดี 3 ประการ ไดแก ประการที่หนึ่งดํ าเนินตามทางใหญ หรือ 
วนิจิฉยัโดยคมัภรีพระธรรมศาสตร ประการทีส่องเวนจากทางผดิ หรือ วนิจิฉยัโดยมไิดเหน็แกโลกามศิ
และประการที่สามพิจารณาดูทางใหญ หรือศึกษาตามคัมภีรพระธรรมศาสตรใหชํ านาญ
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มูลคดีแหงผูพิพากษา และตุลาการ
มลูคดแีหงผูพิพากษาและตุลาการ 10 ประการ ประกอบดวย
1. หลักอินทภาษ เปนการอธิบายถึง “อคติธรรม” 4 ประการ

ที่มาของหลักอินทภาษนัน้ กฎหมายตราสามดวงไดบรรยายถึง ประวัติที่มา
ของหลักอินทภาษไววาวันหนึ่งพระอินทร และเหลาเทวบุตรไดทอดพระเนตรเห็นทิพยวิมานหนึ่ง
มีรัศมีสวางรุงเรืองมีความงดงามเปนอยางมากมีเทวบุตรองคหนึ่ง ไดกราบบังคมทูลตอพระอินทร   
วามีความปรารถนาซึ่งทิพยพมิานนั้น และถามวาทํ าอยางไรจึงจะไดครอบครองทิพยพิมานดังกลาว  
พระอินทรจึงทรงตรัสตอบวา เทวบตุรนัน้จะตองลงไปจุติบนโลกมนุษย และทํ าหนาที่บัญชาความ
แกเหลามนุษยทั้งหญิงชาย โดยตั้งอยูในความสุจริตยุติธรรม เมื่อใดที่ดับอายุขัยแลวจึงจะได       
ทพิยวมิานนัน้ตามความปรารถนา เมือ่เทวบตุรไดยนิ ดงันัน้จงึยตุลิงมาปฏสินธใินตระกลูของมหาอ ํามาตย
ผูหนึง่ เมือ่เตบิโตมคีวามเฉลยีวฉลาดจนวนัหนึง่ เมือ่บดิาชราภาพมากแลวกไ็ดรับราชการแทนทีบ่ดิา
จนเปนอ ํามาตย ทีม่หีนาทีต่ดัสินคดคีวามดวยความยตุธิรรมอยูเปนนจิ วนัหนึง่ไดเกดิสงสยัวาท ําอยางไร
จงึจะสามารถพพิากษาคดใีหแกราษฎรไดอยางถองแทเปนธรรม และสจุริตตามพระราชศาสตรธรรมศาสตร
ซ่ึงอ ํามาตยผูนีม้คีวามปรารถนา ทีจ่ะไดหลักธรรมอนัสามารถใชเปนบรรทดัฐานตดัสนิคดไีดโดยสุจริต   
เมือ่ความลวงรูถึงพระอนิทร พระอินทรจงึจ ําแลงกายลงมาในรปูของมนษุย เพือ่ชวยช้ีแนะหลกัธรรม
อันเปนเครื่องชวยพิจารณาความใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม เมื่ออํ ามาตยไดพิจารณา       
รูปของชายผูนีก้ต็ระหนกัวา คงมใิชมนษุยธรรมดาแตคงจะเปนเทพอยางแนนอน จงึมคีวามยนิดยีิง่นกั
เมือ่ส่ังสอนหลักธรรมสํ าหรับตุลาการที่ดีที่ควรมีแลว พระอินทรจึงไดใหช่ือหลักธรรมอันประเสริฐ
สํ าหรับผูพิพากษาตุลาการนี้วา “หลักอินทภาษ” หรือ “ดํ ารัสของพระอินทรนั่นเอง”

เมือ่อํ ามาตยไดยนิดงันัน้ จงึนอมรับเอาโอวาทนีเ้ปนหลักธรรม ในการตดัสนิคดี
เพือ่ด ํารงความยตุธิรรมตลอดมาจวบจนสิน้อายขุยั ผลบญุเหลานีไ้ดสงผลใหไปบงัเกดิในทพิรัตนพมิานมาศนัน้
เกษมสุขตามที่ไดปรารถนาไวตั้งแต เมื่อคร้ังยังเปนเทพยดานั้น

หลักอินทภาษ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดบรรยายไวในหนังสือกฎหมาย  
สมยัอยธุยาวาหนาทีข่องตลุาการไดถูกก ําหนดไวในลกัษณะอนิทภาษใหเปนผูตดัสนิคด ีโดยเทีย่งธรรม
ถาหากตดัสินมิเปนสัจเปนธรรมจะถูกแชงใหตายเปนเปรต เมื่อเกิดใหมใหเปนคนปากเหม็น ซ่ึงตาม
หลักกฎหมายลกัษณะตระลาการ ตลุาการอาจเปนบคุคลทีพ่ระมหากษตัริยทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ
แตงตั้ง หรืออาจเปนบุคคลที่คูความตกลงกันแตงตั้งก็ได เชนเดียวกับการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ 
ในปจจุบัน สํ าหรับหลักอินทภาษพระอินทรไดตรัสคาถาสํ าหรับตุลาการไวดังนี้
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ฉนฺทา โทสา  ภยา  โมหา  โย  ธมฺมํ  นาติวตตติ
อภิวฑฺฒติ ตสฺส ยโส สุกฺกปกฺเข ว จนฺทิมา
ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺมํ อติวตฺตติ
นิหิยติ ตสฺส ยโส กาลปกฺเข ว จนฺทิมา
เอวมฺป โปโส อคตึ คจฺฉนฺโต
สนิคฺคโห โ ส อยโส อลาโภ
ตสฺมา วนิิจฺเฉยฺย ธิโร สปฺโญ
กาเรยฺย เสนสฺส ปทา ว อฎฎํ
คณฺเหยฺย มจฺฉํ ว สมุทฺทมชฺเฌ
อาทา มินนฺตํ อติเร ว ทฬฺหํ
อันมีความหมายวา บุคคลใดจะเปนผูพิพากษาตัดสินคดีแกมนุษยนั้น      

ควรกระทํ าตนใหปราศจากอคติธรรม 4 คือ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ทั้งส่ีประการนี้  
เปนทุจริตธรรมซึ่งในสันดานแหงสัปปรุษนั้นมิควร มดีังนี้

1.1 ผูพิพากษานั้นควรปราศจาก “ฉนัทาคติ” คอื ไมเห็นแกอามิสสินจาง 
ไมเขาพวกกบัฝายใด เพราะ ความอยากไดในทรัพย ดํ ารงตนเปนเหมือนตราชู ไมกดขี่ฝายใดใหแพ 
เพราะ อํ านาจที่ผูพิพากษามี แมวาเปนญาติก็ไมเขาขางดวยฉันทาคติ ควรตั้งอยูในอุเบกขาญาณ และ
พิจารณาไปตามธรรมศาสตรราชศาสตร

1.2 ผูพพิากษานัน้ควรปราศจาก “โทษาคต”ิ ไมตดัสนิคดโีดยใชอํ านาจจองเวร
โดยเห็นวาเปนปรปกษกับตน ไมปลอยจิตใหเปนไปตามโทษะ เพราะความโกรธแมโจทกจํ าเลย   
จะเปนศัตรูก็ตาม

1.3 ผูพพิากษานัน้ควรปราศจาก “ภยาคต”ิ ไมหวัน่ไหวกลวัอํ านาจของโจทก
จํ าเลย ทํ าจิตใจใหมั่นคง ฝายไหนควรแพก็ตัดสินคดีใหแพ ฝายไหนชนะก็ควรตัดสินใหชนะ        
ไมเกรงกลัวอํ านาจราชศักดิ์หรือกลัววามีวิทยาคมและฝมือแกกลา เมื่อตัดสินไปแลวก็ไมกลัววา  
ฝายทีแ่พจะเคยีดแคน ยดึหลักสจุริตธรรมแลว ไตสวนไปตามธรรมสารทราชสารท เพือ่มใิหคนตเิตยีน
ไดวา เปนคนมารยาสาไถย กลับผิดเปนถูก กลับถูกเปนผิด

1.4 ผูพิพากษาที่ดีควรปราศจาก “โมหาคติ” อันเปนอคติประเภทสุดทาย  
ไมหลงใหลตัดสินคดีโดยไมรูจักบาปบุญคุณโทษ ผูพิพากษาตระลาการควรละเวนจากโมหะและ
ตดัสนิคดดีวยความเฉลยีวฉลาดรอบรูในกฎหมาย ไมอวดตนฉลาดวารอบรูไปทกุอยางยดึสจุริตธรรม
อันมลัีกษณะละอายตอบาป แลวพิจารณาคดีไปตามธรรมสารทราชสารท
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ทัง้นีพ้ระอินทรยงัไดตรัสไวในตอนทายของหลกัอินทภาษวา หากผูพพิากษา
คนใดประพฤตตินตดัสนิคดดีวยอคต ิ 4 ประการนี ้ อํ านาจราชศกัดิใ์ดๆ และบรวิารยศกจ็ะเสือ่มสูญไป
แมฆาพราหมณหรือมนุษยก็ไมบาปหนักเทาตัดสินคดีดวยอคติ 4 ประการ แตหากละเวนซึ่งอคติ 4 
ประการนี้ได กจ็ะเจริญดวยอิศริยยศและบริวารรุงเรืองตลอดไป

ในปจจุบัน รัฐธรรมนญูไดวางหลักประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาไว  
แตอยางไรก็ตาม หลักอินทภาษที่มีอยูในกฎหมายตราสามดวงก็ยังถือเปนสํ าหรับผูพิพากษาที่มิได  
มีความลาสมัยไปตามกาลเวลาแตอยางใด แตเปนหลักที่ควรจะมีการระลึกถึง และนํ ามาเผยแพร   
ตอทัง้ผูพพิากษาและนกักฎหมายในยคุปจจบุนัอนัเปนการเรยีนรูคตอัินทรงคณุคาในกฎหมายตราสามดวง
ของไทยวา ตลุาการไมควรหวัน่ไหวไปตามอคตแิตควรรกัษาเกยีรตแิหงความเปนตลุาการเพือ่ด ํารงไว
ซ่ึงความยุติธรรมแหงตน

2. ลักษณะพระธรรมนญู เปนการอธบิายถึงการประทบัฟองแลวสงไปยงักระทรวงตางๆ
3. ลักษณะแหงพยาน (สักข)ี  เปนการอธิบายถึงลักษณะของพยานวาที่สภาวะ

รูเหน็ไดยินโดยจริง และแสดงซึ่งขอความใหขาดสงสัยได
4. ลักษณะตัดพยาน (สักขเีฉท)  เปนการอธิบายถึงวิธีการตัดพยานวามีสภาวะ

อันใดจะยงัพยานใหสะดุงตกใจ   และใหพิศวงงงงวย   เปนตน ใหกํ าจัดเสียซ่ึงพยาน
5. ลักษณะแกตางวาตางกนั (อัญมญัญปฏภิาษ) เปนการอธบิายถึงการทีบ่ดิาและ

บตุร เปนตน มีปรกติรับฟองใหการแกความแทนกันได
6. ลักษณะตัดสํ านวน (ปฏิภาณเฉท) เปนการอธิบายถึงถอยคํ าแหงโจทกจํ าเลย

อันใดมีกิริยาอันตัดเสียซ่ึงสํ านวน
7. ลักษณะรับฟอง (อรรฐคาหะ) เปนการอธิบายถึงวิธีการรับฟองวามีปรกติรู

ซ่ึงลักษณะอันควร  และมิไดควร  รับเอาซึ่งคํ าฟองอันวาบุคคลผูนั้นมีฟองอันควรจะรับและรับไว
8. ลักษณะประวิงความ (อรรฎกูฎ) เปนการอธิบายถึงบุคคลผูที่ประวิงความไว

ซ่ึงเนือ้ความแทจริง   บุคคลผูนั้นแกลงประวิงความไวใหชา
9. ลักษณะกรมศักดิ์ หรือพรหมศักดิ์ (ทณัฑะ) เปนการอธิบายถึงกิริยาทอดซึ่ง

อาชญาและสินไหมพิไนยแกบุคคลทั้งหลายผูแพคดี
10. ลักษณะตดัฟอง (โจทกเฉท) เปนการอธบิายถึงค ําแหงจ ําเลยอนัใดมปีกตติดัฟอง

แหงบุคคลทั้งหลายอันเปนโจทก
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ค ําตักเตือนสั่งสอนแกตุลาการ มดีังตอไปนี้
ก. ถามีอคติ 4 และปราศจากปญญารูแจงในคัมภีรพระธรรมศาสตร คนพาล  

จะนับถือ นักปราชญผูมีปญญาจะไมสรรเสริญ
ข. ถาตั้งในศีล 5 ศีล 8 มีหิริโอตัปธรรม มีศรัทธาเชื่อผลศีลผลทานการกุศล   

และคณุพระรตันตรยั พงึตัง้จติเมตตามกีตญัสูวามภิกัดิจ์งรกัในพระมหากษตัริย ท ําใหเขตขนัฑเสมา
พระราชอาณาจักรปราศจากหลักตอเสี้ยนหนาม คือ ความวิวาทแหงคนพาลอันมีสันดานเปนทุจริต
ใหส้ินทุกขและประกอบสุขสถาพรเกษมสารในกาลทุกเมื่อ

แมวาคัมภีรพระธรรมศาสตรที่เปนกฎหมายเกาแกของบานเมืองไทยในอดีต    
จะมีเนื้อหาสาระที่นาทํ าการศึกษาคนควาวิจัยเปนอยางยิ่งก็ตาม26 เพราะวาประเทศไทยไดยอมรับวา         
“คมัภรีพระธรรมศาสตร” เปนกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ ถาวร และเปลี่ยนแปลงมิได ดวยเหตุผลที่วา
กฎหมายกบัธรรมะเปนเรือ่งเดยีวกันทีแ่ยกออกจากกนัมไิด กฎหมายจงึเปนสิง่ทีส่มบรูณสูงสดุ ไมมใีคร
เปลีย่นแปลงได ดงันัน้อาจกลาวไดวาความคดิแบบส ํานกัความคดิกฎหมายธรรมชาตติามแบบทีเ่ขาใจกนั
ในวัฒนธรรมตะวันตกมีอยูแลวในวัฒนธรรมไทยแตดั้งเดิม27

กลาวโดยรวมในหัวขอนี้ จงึพอสรุปหลักธรรมสํ าหรับผูพิพากษา (Judge) และ
นกักฎหมายของไทยเราตั้งแตโบราณตามกฎหมายเกา คือ หลักอิทภาษและพระไอยการตระลาการ 
ใหพิพากษาบัญชาความแกทวยนิกรประชาราษฎรโดยยุติธรรม และดํ าเนินการทางกฎหมายวาดวย
คดีความตางๆ โดยอาศัยหลักธรรมคอยกํ ากับ และเปนกํ าลังใจใหบังเกิดความสงบสุขอันยั่งยืน     
ซ่ึงประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ ดังนี้

1. อิสระ (Independence)
2. ขนัติและคารวะ (Patience & Respect Courtesy)
3. ภาคภูมิใจและอารมณดี (Dignity & Humour)
4. ใจกวาง (Open mindedness)
5. ปราศจากอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ (Impartiality)
6. ละเอียดและเด็ดขาด (Thoroughness & Decisiveness)
7. เหน็อกเห็นใจผูอ่ืน (Sympathetic mind)
8. สํ านึกในภาวะของสังคม (Social consciousness)

                                                       
26 แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2543). ประวัติศาสตรกฎหมายไทย. หนา 303-323.
27 ปรีดี เกษมทรัพย ข เลมเดิม. หนา 49. และ Preedee Kasemsup. Reception of Law in Thailand,

A Buddhist Society. p. 281.
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9. อุทิศตน (Dedication)
       10. มีวินัย (Discipline)

11. ไมมีสวนไดสวนเสีย (Disinterestedness)
12. ไมทํ าทุจริตเปนเหตุใหเสื่อมเกียรติ (Non-corruption duty)
13. พถีิพิถันในการวาความ (Deliberation)
14. รักษาวาจาสัตย (Keep Faith)
15. รักษาเกียรติวิชาชีพ (Being Professional)
16. มคีวามยุติธรรมและเที่ยงตรง (Being fairness)
17. แสวงหากัลยาณมิตร (Keep in touch with nobleman)
18. มองโลกในแงดี (Optimistic)
19. ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง (Being avoid intoxicants)
20. มีความรูอยางลึกซึ้ง (Knowledge)
21. มทีกัษะและประสบการณ (Skills & Experience)
22. มีความรับผิดชอบสูง (High Responsibility)
23. มีสัปปุริสธรรม (Virtues of a Gentleman)
24. มีเบญจศีล (The Five Percepts)
25. มีเบญจธรรม (The Five Ennobling Virtues)28

หลักความเชื่อ 10  ประการ  ในกาลามสูตร
หลักความเชื่อ 10 ประการ ในกาลามสูตร รวบรวมโดยพระมหาพีรพันธ สุเมธี 

หลักนีม้ทีีม่าปรากฏในกาลามสตูรและพระสตูรอืน่ๆ ทีต่รสัไวสํ าหรบัใหทกุคนไดมคีวามเชือ่ในเหตผุล
ของตนเอง ในเมือ่มีปญหาเกดิขึน้วา ส่ิงทีม่ผูีน ํามากลาวหรือส่ังสอนนัน้ ตนเองควรจะเชือ่ถือเพยีงไร
หรือไม โดยมีผูไปทูลถามวา เขาไดรับความลํ าบากใจ ในการที่สมณะพราหมณพวกหนึ่งก็สอนไป
อยางหนึง่ สมณะพราหมณพวกอืน่กส็อนไปอยางอืน่ หลายพวกหลายอยางดวยกนัจนไมรูวาจะเชือ่ใครดี
ในที่สุดแลวพระพุทธองค จึงตรัสหลักสํ าหรับทํ าความเชื่อแกคนพวกนั้นวา....อยาเชื่อโดยอาการ  
รีบดวนตดัสนิใจในครัง้พทุธกาลสมยัทีพ่ระพทุธเจายงัทรงพระชนมอยูนัน้ ครัง้หนึง่พระองคพรอมดวย
ภกิษสุงฆหมูใหญไดเสด็จไปยังนิคมของชาวกาลามะ ช่ือ เกสปตุตนิคม เมื่อชาวกาลามะผูอยูอาศัย

                                                       
28 ชลิต จั่นประดับ. เลมเดิม. หนา 111.
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ในเกสปุตตนิคมนั้นไดทราบกิตติศัพทและขาวการเสด็จมาของพระพุทธองค จึงพากันไปเขาเฝาฯ 
เพราะคดิวา การที่ไดพบเห็นพระอรหันตอยางใกลชิด จะเปนประโยชนอยางยิ่งแกพวกตนนั่นเอง

ชาวกาลามะทีไ่ปเขาเฝาฯ เหลานัน้ ไดนัง่อยูในทีอั่นสมควรสวนขางหนึง่ บางพวก
กน็ัง่ประนมมอืบางพวกเพยีงแตประกาศชือ่ และโคตรของตนแลวนัง่อยู บางพวกกน็ัง่นิง่ไมกลาวค ําใดๆ
เปนตน เมือ่ชาวกาลามะไดมานัง่พรอมเพรยีงกนัแลว จงึไดกราบทลูถามพระพทุธเจาวา “ขาแตพระองค
ผูเจรญิ มสีมณะพราหมณพวกหนึง่ ไดมาสูเกสปตุตนคิมแลวไดประกาศยกยองเชดิชูลัทธขิองพวกตน
และไดกลาวประณามดหูมิน่เหยยีดหยามลทัธขิองสมณะพราหมณเหลาอืน่ พวกขาพระองคมคีวามสงสยั
ยิง่อยากทราบวา สมณะพราหมณเหลาไหนพดูจรงิ สมณะพราหมณเหลาไหนพดูเทจ็ พวกขาพระองค
สมควรจะเชื่อถือตอสมณะพราหมณเหลาไหนพระเจาขา”

พระพทุธเจาไดทรงแสดงกาลามสตูร เพือ่แกขอสงสยัของชาวกาลามะวา “ดกูอน
ชาวกาลามะทานทัง้หลาย อยาเพิง่เชือ่ตอสมณะพราหมณเหลาใดๆ” พงึพจิารณาโดยแยบคาย ดงัตอไปนี้

1. มา  อนุสฺสาเวน อยาเพิ่งเชื่อโดยฟงตามกันมา
2. มา ปรมฺปราย อยาเพิ่งเชื่อโดยทํ าตามสืบๆ กันมา
3. มา อิติกิราย อยาเพิ่งเชื่อโดยตื่นขาวหรือเชื่อขาวลือ
4. มา ปฎกสมฺปทาเนน อยาเพิ่งเชื่อโดยอางปฎกหรือตํ ารา
5. มา ตกฺกเหตุ อยาเพิ่งเชื่อโดยนึกเดาเอาเอง
6. มา นยเหตุ อยาเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเน
7. มา อาการปริวติกฺเกน อยาเพิ่งเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ
8. มา ทฎิฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อยาเพิ่งเชื่อโดยเห็นวาถูกตามลัทธิของตน
9. มา ภพฺพรูปตาย อยาเพิ่งเชื่อโดยเห็นวาผูพูดควรเชื่อได
10. มา สมโณ โน ครุ อยาเพิง่เชือ่โดยถือวาสมณะหรอืคนนีเ้ปนครขูองเรา
แตใหเชื่อการพิจารณาของตนเองวา คํ าสอนเหลานั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติหรือ

กระท ําตามไปแลว จะมีผลเกิดขึ้นอยางไร ถามีผลเกิดขึ้น โดยเปนไปเพื่อการทํ าตนเอง และผูอ่ืน   
ใหเปนทกุขหรือเดอืดรอน กเ็ปนค ําสอนทีไ่มควรประพฤตปิฏิบตัติาม ถาไมเปนไปเพือ่การท ําตนเอง
และผูอ่ืนใหเปนทกุขหรือเดอืดรอน แตเปนไปเพือ่ความสขุความเจรญิ ยอมเปนค ําสอนทีค่วรประพฤติ
ปฏิบัติตาม

ตอจากนั้น พระพุทธเจาไดตรัสโทษแหงความโลภ (โลภะ) โกรธ (โทสะ) หลง 
(โมหะ) และทรงชี้แนะใหเจริญพรหมวิหาร (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) เพื่อความสงบสุขในชีวิต
ตอไป
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ตวัอยางเชน ... เมือ่มกีารพดูถึงค ําวา โลภะ โทษะ โมหะ วาเปนสิง่ควรละ หรือไม
ผูฟงจะตองพิจารณาใหเห็นชัดดวยตนเองวา โลภะ โทสะ โมหะ เปนสิ่งที่นํ ามาซึ่งความทุกขหรือ
ความสขุใหเห็นชัดแกใจของตนเองกอน เมื่อเห็นวาโลภะ โทสะ โมหะ เปนของรอน จึงละเสีย   
ตามคํ าสอน ถายงัพจิารณาไมเห็นแมแตเล็กนอย ก็เปนสิ่งที่ใหรอไวกอน ยังไมปฏิบัติตามจนกวา  
จะไดพจิารณาเหน็แลวจงึลงมอืปฏิบตัติาม โดยสัดสวนของการพจิารณาเหน็ไมยอมเชือ่และปฏบิตัติาม
สักแตวาโดยเหตุทั้ง 10 ประการดังกลาวแลวขางตนแลวนั้น หลักการนี้เปนการแสดงถึงลักษณะ
ของพระพุทธศาสนาที่ใหความเปนอิสระ ในเรื่องความเชื่อ (ศรทัธา) เปนที่สุด พึงรูไวในฐานะ   
เปนอปุกรณแหงการควบคุมความเชื่อของตนเอง ใหเปนไปในทางที่จะถือปฏิบัติ ใหเปนผลสํ าเร็จ
ไดจริงๆ ดังนี้แล29

3.4.4 กุศลกรรมบถ 10 และหลักสุจริตทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมในทางพระพทุธศาสนา เมือ่กลาวโดยสรปุ คอื อริยสัจ 4 หรือ กุศลธรรม

ธรรมที่เปนกุศล ใหผลเปนความสุขแกผูประพฤติปฏิบัติตาม อกุศลธรรม ธรรมที่เปนอกุศล ใหผล
เปนทุกขแกผูประพฤติ อัพยากตธรรม ธรรมที่เปนกลางๆ อาจใชไปไดทั้งทางดีและทางชั่ว

ค ําวา “อกุศล” แปลวา บาป ความชั่ว ความไมฉลาด หรือช่ัว หรือวากรรมชั่ว    
ดงันั้น คํ าวา อกุศลธรรม ก็คือ ธรรมที่เปนอกุศล ธรรมที่ช่ัว หรือธรรมฝายชั่ว หรือธรรมที่ทํ าบุคคล
ผูมจีิตประกอบดวยธรรมเหลานั้นใหเปนคนชั่ว

คนดี ในทางพระพุทธศาสนานั้น ทานยอมรับหลายระดับ แตระดับที่ตอง
สมบรูณจริงๆ คอื คนดทีีเ่ขามาตรฐานของธรรมะระดบัตางๆ ความเปนคนด ีจงึเริม่ตนจากการมคีณุธรรม
อันเปนพืน้ฐานแหงความดีเปนสํ าคัญ ทั้งนี้เพราะวา เมื่อกระทํ าชั่ว ถูกกํ าหนดดวยการทํ า พูด คิด 
ในลักษณะที่เบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนบุคคลอื่นใหเดือดรอนขอบขายของคํ าวา “ความดี     
ทีท่ ําใหคนเปนคนดี” จึงเริ่มตนจากการกระทํ า พูด คิด ในทางตรงกันขาม คือ ไมเบียดเบียนตนเอง 
และบคุคลอื่นใหเดือดรอน อันเปนผลสืบเนื่องมาจากกุศลมูล คือ รากเหงาของกุศลที่มีรากใหญสุด
อยูทีว่ชิชา คอื ความรู ซ่ึงทานเนนไปทีค่วามรูอริยสัจ 4 คอื ทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค และความรูในอดตี
อนาคต ทัง้อดตีและอนาคตกบักฎของปฏจิจสมปุบาท ซ่ึงสรปุอกีครัง้หนึง่ คอื “ความรูเหตผุล” นัน่เอง

                                                       
29 ชลิต จั่นประดับ. แหลงเดิม. หนา 112-113.
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ค ําวา “กุศล” หมายถึง บุญ ความดี ความฉลาด กรรมดี ส่ิงที่ดีสภาพที่ทํ าลาย
อกศุลทีต่รงกันขามกับตน เปนตน รากเหงาของกุศลที่เกิดมากจากวิชชา คือ ความรู โดยความหมาย
ทีส่มบรูณจึงหมายเอาความรูในอริยสัจทั้ง 4 คือ รูวาอะไรเปนอะไร ควรทํ าอยางไร ทํ าไปเพื่ออะไร 
และไดท ําไปอยางนัน้แลว ซ่ึงมผีลท ําใหทานรูกาลทัง้ 3 พรอมดวยปฏจิจสมปุบาทดงักลาว แตส่ิงทีท่าน
เรียกวา รากเหงาของกุศลนั้น คือ วิชชาที่แตกกิ่งกานสาขาออกไปเปน 3 ประการ คือ

1. อโลภะ คอื ความไมโลภอยากได เร่ิมจากความไมโลภอยากไดของๆ บคุคลอืน่
อันเปนการงดเวนจากการเบยีดเบยีนตนเองและบคุคลอืน่ใหเดอืดรอน ทานแสดงลกัษณะของความไมโลภ
ไววา “มีความไมติดของในอารมณ หรือไมกํ าหนัดยินดีในอารมณเปนลักษณะ มีความไมยึดมั่น 
แสดงใหเหน็ดวยการไมของติดในอารมณ เพราะมีการกระทํ าไวในใจดวยอุบายอันแยบคาย”

ความไมโลภเมื่อบังเกิดขึ้นไดแลว จะชวยใหจิตใจมีความพรอมที่จะใหปน   
บริจาคทาน เสียสละ แสดงความมีนํ้ าใจตอคนอื่น ไมเพ็งเล็ง โลภ อยากไดของใครๆ มีความซื่อสัตย 
สุจริต สันโดษยินดีในของอันเปนของตน จนถึงมีความมักนอย และมีความพรอมที่จะสละ
ประโยชนสุขสวนตัว เพื่อประโยชนสุขของคนอื่นเปนตน พระพุทธเจาจึงทรงแสดงวา ความไมโลภ
เมือ่บงัเกดิขึน้แลว กศุลธรรมอยางอืน่ทีย่งัไมบงัเกดิจะบงัเกดิขึน้ ทีบ่งัเกดิขึน้แลวจะเพิม่พนูมากยิง่ขึน้

2. อโทสะ คอื ความไมประทษุราย มจีติเมตตา มุงด ีปรารถนาดตีอคน สัตวทัง้หลาย
ทานแสดงลกัษณะของความไมประทษุรายไววา “มคีวามไมประทษุราย ไมพโิรธ ไมแคนเคอืง ท ําหนาที่
ขจดัความอาฆาตพยาบาท ความเรารอน มีความเย็นกาย เย็นจิต ความผองใสของจิต เกิดจากการทํ า
ไวในใจดวยอุบายอนัแยบคายเปนตวัสรางใหเกดิขึน้” เมือ่จติไมมคีวามประทษุราย กศุลธรรมในลกัษณะ
เดยีวกนัจะเกดิขึน้ตดิตามมา เชน ความรกั ความเมตตา หวงัด ีไมคดิจองลางจองผลาญใคร การใหอภยั
ความอดทน มีวาจาสละสลวย ตลอดถึงการทํ าส่ิงที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน ทางกาย วาจา ใจ   
กจ็ะเกิดขึ้นติดตามมา

อโทสะ คือ ความไมประทุษรายจึงเปนทางเกิดแหงกุศลธรรมเหลาอื่น        
ทีย่งัไมเกิด และทํ าใหกุศลธรรมที่เกิดแลวมีความเจริญงอกงามขึ้นโดยลํ าดับ

3. อโมหะ คือ ความไมหลง เปนอาการของปญญาในระดับตางๆ สามารถ
จํ าแนกแยกแยะสิ่งทั้งหลายใหเห็นประจักษชัดตามความเปนจริง รูส่ิงที่เปนบาป บุญ คุณ โทษ 
ประโยชน  มิใชประโยชน เปนตน ตามความเปนจริง ทานแสดงสภาวะของความไมหลงไววา      
“มีการรูแจงสภาวธรรม กํ าจัดความมืดมนอนธกาลอันปกปดมิใหเห็นสภาวธรรมตามความเปนจริง
ออกไป ท ําใหขอบขายของอโมหะขยายกวางออกไป เปนท ําหนาทีป่ระกาศความจรงิ อันเปนปรมตัถธรรม
ในที่สุด จนรูแจงเห็นจริงในอริยสัจทั้ง 4 ประการ ขจัดความหลงออกไป โดยมีสมาธิจิตเปนเหตุให
เกิดขึ้น”
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4. อโมหะ คอื ปญญาอนัเปนหลักสํ าคญัในทางพระพทุธศาสนา เหมอืนแสงสวาง
เมือ่เกดิขึน้แลว ท ําหนาทีข่จดัมดืใหหมดไปตามปรมิาณของแสงสวางทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ๆ เมือ่ใจคน
ประกอบไปดวยความไมหลงแลว กศุลธรรมเปนอนัมากจะบงัเกดิขึน้ตดิตามมา จนถงึปญญาตรสัรูธรรม
ท ําหนาที่ขจัดอวิชชา ซ่ึงเปนรากเหงาของอกุศลใหหมดไป อยางที่รับส่ังถึงการตรัสรูของพระองควา 
วชิชาเกดิขึ้น อวิชชาดับไป เหมือนแสงสวางเกิดขึ้น ความมืดหายไป

กุศลกรรมบถ  10
กศุลกรรมบถ 10 คอื การประพฤตดิ ีประพฤตสุิจรติ ทัง้กาย วาจา และใจ การกระท ํา

ที่ถือวาเปนกุศลกรรมบถมี 10 ประการ คือ
1. ปาณาติปาตี โหติ การทํ าสัตวมีชีวิตใหตาย
2. อทินนาทายี โหติ เจตนาถอืเอาสิง่ของทีเ่จาของเขามไิดใหดวยอาการแหงขโมย
3. กาเมสุ มิจฉาจารี โหติ ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
4. มุสาวาที โหติ การพูดมุสา
5. ปสุณวาโจ โหติ การพูดวาจาสอเสียด
6. ผรุสา วาโจ โหติ การกลาววาจาหยาบ
7. สัมผัปปลาป โหติ การกลาวคํ าเพอเจอ เหลวไหล
8. อภิชฌา ความแพงเล็งโลภอยากไดของ ๆ คนอื่น
9. พยาบาท ความคิดอาฆาตพยาบาทตอคนอื่น
10. มิจฉาทิฏิฐิ ความเห็นผิดจากทํ านองคลองธรรม
จดุมุงหมายของกุศลกรรมบถ 10 เปนขอหามความวิบัติหรือความชั่ว 3 ชองทาง    

คอื ความชัว่ทางกาย ความชัว่ทางวาจา และ ความชัว่ทางใจ เราจะเหน็วาขอหามในศลี 5 และศีล 8 นัน้
เปนขอหามเฉพาะกายกบัวาจาเทานัน้ มไิดคลุมถึงใจ สวนในกศุลกรรมบถ 10 นี ้มขีอหามไปถงึใจดวย
ขอหามทางใจในกุศลกรรมบถ 10 คือ ไมคิดโลภอยากไดของคนอื่น ไมอาฆาตคนอื่น และมี     
ความเห็นชอบ ดังนั้น จุดหมายของการบัญญัติกุศลกรรมบถ 10 ก็คือ ใหชาวพุทธมีความบริสุทธิ์  
ทัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อกลาวโดยสรุปแลว ศลีทัง้ 3 ประเภท ของฆราวาสนี้มีจุดหมาย
ดังนี้
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1. ศลี 5 และศีล 8 มีจุดหมายเพื่อความสงบสุขภายนอก หรือ ความสงบสุข   
ในการอยูรวมกันในสังคมและฝกหัดใหตัดสิ่งที่ไมจํ าเปนของชีวิตออก

2. กศุลกรรมบถ 10 มจีดุหมายเพือ่ความสงบสขุภายนอก และความสขุของจติใจ
ของตนเองดวย30

กศุลกรรมบถ 10 ประการนีเ้อง เมือ่น ําไปแสดงโดยนยัอ่ืน ทรงเรยีกวาเปน สจุริต
คอื การทํ า พูด คิด ในทางที่ดี ที่งาม และงายตอการทํ าพูด คิด สํ าหรับบัณฑิตทั้งหลาย แตอาจจะเปน
เรือ่งยากส ําหรับคนพาล เพราะธรรมดามีอยูวา “คนดีทํ าความดีไดงาย แตทํ าความชั่วไดยาก คนชั่ว
ท ําความชั่วไดงาย แตกลับทํ าความดีไดยาก”

เมื่อแยกออกไปเปนสุจริต หมายถึง การประพฤติชอบ ประพฤติดี ประพฤติ     
ในสิง่ทีเ่ปนประโยชน แบงไปตามทวารทีเ่ปนเหตใุหกระท ํา พดู คดิ คอื กายสจุรติ 3 คอื การประพฤตชิอบ
ทางกาย ม ี 3 อยาง คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม    
วจีสุจริต 4 คอื การประพฤติชอบทางวาจา มี 4 อยาง คือ งดเวนจากการพูดเท็จ พูดสอเสียด           
พูดคํ าหยาบคายรายกาจ และงดเวนจากการพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ เรียกวา วจีกรรม 4       
การพดูทางวาจา 4 มโนสจุรติ 3 คอื การประพฤตชิอบทางใจ คอื มคีวามคดิในทางทีด่ทีีง่าม 3 ประการ
คอื ไมโลภ อยากไดของๆ คนอื่น ไมพยาบาทปองรายใคร มีความเห็นชอบตามทํ านองคลองธรรม 
เรยีกวา มโนกรรม คือ การคิดทางใจ 3

ค ําวา เวนในการประพฤติชอบทางกาย ทางวาจานั้น หมายถึง การตั้งใจหลีกเลี่ยง 
งดทีจ่ะกระทํ าชั่วทางกาย ทางวาจา การงดเวนนี้เรียกวา “วิรัติ” ม ี3 อยาง คือ (1) สัมปตติวิรัติ งดเวน
ไดเฉพาะหนาแมมีโอกาสที่จะกระทํ าความชั่ว ก็ยับยั้งเสีย ไมกระทํ า (2) สมาทานวิรัติ งดเวน     
ดวยการสมาทาน ดวยเจตนาที่ตั้งใจไววาจะไมทํ าชั่ว (3) สมุจเฉทวิรัติ งดเวนไดเด็ดขาด ไมกระทํ า
ความชั่วอีกตลอดชีวิต เปนการงดเวนของพระอริยเจา คํ าวา ไม ในการประพฤติชอบทางใจนั้น 
หมายถึง การไมประพฤติไมกระทํ านั่นเอง

คณุธรรมทั้ง 10 ประการนี้ จะเรียกวา สุจริต 3 หรือ กุศลกรรมบถ ก็ตาม        
พระพุทธเจาทานจัดเปน “มนุษยธรรม” คือ ธรรมที่ทํ าใหคนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย
และจิตใจ เพราะคํ าวา “มนุษย” นัน้ ทานนยิามความหมายไววา มนุษย คือ สัตวโลกท่ีรูวาอะไร   
เปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชนมนุษย คือ สัตวโลกท่ีมีจิตใจสูง ดานปรัชญาสรุปวา มนุษย  
คือ สัตวโลกท่ีมีเหตุผล31

                                                       
30 ชัยวัฒน อัตพัฒน และทวี ผลสมภพ. (2547). หลักพุทธศาสนา. หนา 37.
31 พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2534). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. หนา 149-150.
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ดงันัน้ กุศลกรรมบถทั้ง 10 ประการนี้ พึงสังเกตวาคุณธรรมที่อยูเบื้องหลังใหเกิด
พฤตกิรรมเชนนัน้ คอื หลักธรรมทีท่านเรยีกวา “โยนโิสมนสกิาร” คอื การกระท ําไวในใจอยางมเีหตมุผีล
ดวยอุบายวิธีที่อาศัยปญญาเปนเครื่องพิจารณาจํ าแนกวา อะไรเปนทางเสื่อม อะไรเปนทางเจริญ   
จนเกดิเปนอบุายวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อม มาดํ าเนินชีวิตในทางเจริญ โดยมีจุดเริ่มตนที่การ “งดเวน
ทํ า พูด คิด ในสิ่งที่เปนบาป” จนยกระดับจิตซ่ึงเปนตัวกํ าหนดพฤติกรรมของคนใหเหนือกวา     
สัตวดรัิจฉาน แมจะมีความโลภ โกรธ หลง อยูบาง แตอาการที่แสดงออกดวยการงดเวนจากการฆา 
เปนตน นัน่เอง แสดงวาเขาสามารถควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลงไวได ไมปรากฏใหเห็น
ตอตา ไดยนิตอหขูองคนอืน่ การแสวงหาปจจยัในการด ํารงชวีติของเขา จงึไมถึงกบั “แยงอาหารกนักนิ
แยงถ่ินกนัอยู แยงคูกันพิศวาส แยงอํ านาจกันเปนใหญ” เยี่ยงสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย

เพราะความเปนมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทํ าใหคนเปนมนุษยนี่เอง เมื่อมนุษย      
มกีารกระท ํา ค ําพดู และความคดิ ด ําเนนิไปบนเสนทางแหงกศุลกรรมบถ อันเปนหนทางของคนผูมปีญญา
ฉลาด จะชวยใหเขาไดรับผลหรืออานสิงสทีเ่กดิขึน้จากความดเีหลานัน้ ทัง้ในปจจบุนั และภายภาคหนา
ตลอดถึงชาติหนา เชน

1) แมตนเองก็ติเตียนตนเองมิได
2) ทานผูเปนนักปราชญ บัณฑิต พิจารณาแลว ยอมยกยองสรรเสริญ
3) เกยีรตคิณุในทางทีด่งีามเปนคะแนนชวีติ จนฟุงกระจายไปเปนทีช่ื่นชมของคนดี

ทั้งหลาย
4) สามารถด ํารงตนอยูในพระสทัธรรม คอื ปริยตั ิปฏิบตั ิจนถงึปฏิเวธ โดยไมเสือ่ม

จากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศแสดงไวดีแลว
5) กอนจะตาย ก็จะตายอยางสงบ มีสติสัมปชัญญะดี ไมหลงทํ ากาลกิริยา
6) หลังจากตายไปแลว จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค
บางครั้ง พระพุทธเจายังทรงแสดงอานิสงสของการกระทํ าความดีตามหลัก   

ของกุศลกรรมบถเหลานี้ไววา
“คนทีท่ ําความดเีอาไว ยอมบนัเทงิในโลกนี ้ละโลกนีไ้ปแลวยอมบนัเทงิในโลกสวรรค

เขายอมบันเทิงในโลกทั้งสอง เพราะมีความรูสึกวา ตนไดกระทํ าความดีไวแลว”
ดังนั้น สุจริตทั้ง 3 ประการนี้ จึงเปนองคธรรมที่ทรงแสดงเนนไวในที่ตางๆ   

เปนอนัมาก จนบางครัง้ดวยผลของการปฏบิตัติามหลกัของกศุลกรรมบถ 10 ประการนีท้ีม่คีวามประณตี
แตกตางกนัขึ้นไป ทํ าใหภูมิจิตภูมิธรรมของคนสูงตํ่ าแตกตางกัน ชวยใหบุคคลเหลานั้นเลือกภพชาติ
ทีจ่ะตองไปเกดิในชาตติอไปได จากมนษุยเร่ือยไปจนถงึพรหมชัน้สทุธาวาส นัน่คอื การบรรลมุรรคผล
เปนพระอนาคามีบุคคล
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ดวยเหตุนั้น ความไมโลภ ไมประทุษราย ไมหลง ที่แสดงออกมาในรูปของ   
กศุลกรรมบถ 10 หรือสุจริต 3 จึงไดช่ือวาเปนฐานแหงความดีที่ยังไมเกิดและที่เกิดขึ้นแลว32

3.4.5 หลกัสจุริตเปนหลักกฎหมายทั่วไปท่ีเปนมาตราฐานความเปนธรรมในสังคม
จากเนือ้หาของหลกัสจุริตตามแนวความเหน็ของศาลไทยอนัเปนทีย่อมรบัดงักลาว

และจากการศึกษาวิเคราะหแนวทางการปรับใชของกฎหมายตางประเทศที่สํ าคัญ จึงขอเสนอแนะ
วธีิการปรับใชหลักสุจริตที่ปรากฏออกมาเปนรูปธรรม โดยอาศัยนิติวิธี (Juristic Method) ของระบบ
กฎหมาย Civil Law ซ่ึงเปนวธีิการปรับใชกฎหมายตัวบทบัญญัติโดยมีคํ าพิพากษาฎีกาเปนตัวอยาง
การปรบัใชกฎหมายอันเปนการแสดงออกถึงหลักเกณฑที่เปนรูปธรรม

หลักสุจริตจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับการนํ าเอาหลักมาตรฐานศีลธรรมใหปรากฏ    
เปนรูปธรรม อันเปนบรรทดัฐานของสงัคมในแตละยคุแตละสมยั โดยผานระบบนติวิธีิของแตละยคุ
แตละสมัยเปนการสะทอนมาตรฐานศีลธรรมของสังคมโดยมีจุดมุงหมาย ก็คือ ความเปนธรรม     
ในสังคม โดยลักษณะทั่วไปของหลักสุจริตจะเห็นวามีขอบเขตความหมายเปนลักษณะทั่วๆ ไป    
ไมสามารถจํ ากัดขอบเขตของหลักสุจริตได แตโดยสาระสํ าคัญของหลักกฎหมายดังกลาว มีผูสรุป
ไววามี 3 ประการ คือ

1. เปนเรือ่งเกีย่วกบัความไวเนือ้เชือ่ใจ ซ่ึงเปนการคาดหมายวาคูสัญญายอมปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑในสังคม

2. เปนหลักแหงการรักษาสัจจะ หรือหลักแหงความจงรักภักดี ซ่ึงการรักษา
ความสมัพนัธระหวางบคุคลกบับคุคลนัน้อยูกบัความเชือ่มัน่ระหวางกนั หากฝายใดฝาฝนยอมถูกประณาม

3. เปนการเนนปกติประเพณี หมายถึง หลักปฏิบัติในกลุมชนที่ทํ างานรวมกัน 
อาชพีเดยีวกนัตดิตอกนัอยูในแวดวงเดยีวกนั ฉะนัน้ การปฏบิตักิารช ําระหนี ้ การใชสิทธติองสอดคลอง
ตามปกติประเพณี

แตถึงอยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสุจริตที่ปรากฏในรูปแบบการบัญญัติเปน
หลักกฎหมายทั่วไปในระบบประมวลกฎหมาย เปนการจํ าลองรูปแบบหลักสุจริตของระบบ
กฎหมายโรมนั มาโดยใหอํ านาจผูพพิากษาวนิจิฉยัไปตามหลกัความเปนธรรมของสงัคม จงึมคีวามหมาย
กวางขวางไมอาจจํ ากัดเนื้อหาลงไปได การบัญญัติไวในหลักทั่วไปก็เปนเพียงแนวทางกวางๆ     
เปนเนือ้ความทีไ่มมคีวามชดัแจง อันเปนลักษณะของหลกักฎหมายยตุธิรรม เปนประตทูีเ่ปดเอามาตรฐาน
ศีลธรรมในสังคมเขามามีสวนใหความยุติธรรมแกคูพิพาท จึงมีผูเรียกบทบัญญัติหลักสุจริตนี้     

                                                       
32 พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). แหลงเดิม. หนา 150-151.
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เปนหลักกฎหมายจริยธรรม (principle of legal ethics)33  และแมจะเรียกวาอยางไรก็ตาม หลักสุจริต 
กค็อื มาตรฐานความเปนธรรมของสงัคมในแตละสงัคมในแตละสมยันัน่เอง ในสงัคมทีม่คีวามเจรญิแลว  
คนในสงัคมยอมปฏิบัติหรือติดตอกันโดยอยูบนพื้นฐานของหลักสุจริต34

3.4.6 หลักสุจริตรวมสมัยในทัศนะศาลยุติธรรม
หลักสจุริตตามมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนเรื่องสํ าคัญ  

เพราะเปนหลักพื้นฐานของกฎหมายทุกระบบ ซ่ึงในชวง 10 ปที่ผานมามีการพัฒนาไปมาก มากกวา
ในสมัยกอน เพราะแตเดิมนั้นศาลไทยใชเร่ืองหลักสุจริตนอยมาก แตในชวงทศวรรษที่ผานมา
ปรากฏวาศาลยตุธิรรมไดน ําหลักสจุริตมาใชมากขึ้นและกวางขวางแทบจะเรียกไดวาไมคอยผิดเพี้ยน
กบัตางประเทศเทาใดนกั คอื เกดิขึน้ชากวา แตกม็พีฒันาการตอมาเรือ่ยๆ จนถงึวนันีไ้ดเหน็ทศิทางแลววา
ศาลไทยไดเดินตามหลักสากลในเรื่องหลักสุจริตในลักษณะที่กวางและครอบคลุมทุกสาขากฎหมาย
เทาที่พอจะแทรกเขาไปไดโดยไปมีผลกระทบ ทัง้การตีความกฎหมาย การตีความสัญญา และการใช
กฎหมายวิธีพิจารณาความตางๆ หลากหลาย ซ่ึงมีแนวโนมวาแนวทางนี้จะไดรับการพัฒนาตอไป  
ดงัตวัอยางในคํ าพิพากษาฎีกา ดังนี้

ตวัอยางทีห่นึง่ ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 1933/2545 (ประชมุใหญ) ศาลฎกีายนืยนัพฤตกิารณ
ทีไ่มสุจริตทัง้คนทีเ่ปนฝายใหและคนทีเ่ปนฝายไดประโยชน ถือวาไมสุจริตหมด จะใชสิทธิประการใด
ไมไดเลย

เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดวา “ความสุจริต คือ นโยบายที่ดีที่สุด (Honesty is the 
best policy)” สอดคลองกนัทัง้หลักกฎหมาย หลักปฏบิตั ิหลักศลีธรรม และความรบัผิดชอบตอสังคม
ซ่ึงกน็าจะถูกตองที่สุดสํ าหรับแนวฎีกาลักษณะนี้

ตวัอยางทีส่อง เปนค ําพพิากษาฎกีาทีใ่ชหลักสจุริตตามมาตรา 5 มากขึน้ เราไปพบ
ในคดรีะหวางธนาคารกับลูกคา กรณีอยูใน ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 1880/2543 เรือ่งแบบนี้ไมเคยปรากฏ
ในกฎหมายแพงของไทย เดมิถือหลักวา ถาจ ําเลยไมอยากเสยีดอกเบีย้กต็องช ําระหนีไ้ป การทีธ่นาคาร
ไมหกับญัชชํี าระหนีต้ามสทิธิ กเ็ปนการใชสิทธิของธนาคาร ไมไดเปนบทบงัคบัธนาคารจะไมใชสิทธิ
กไ็ด ศาลฎีกาเดิมจะตัดสินใหธนาคารสามารถฟองชํ าระหนี้ไดตามสัญญา แตศาลฎีกาปจจุบันถือวา
การฟองแบบนี้เปนการใชสิทธิที่ไมสุจริตเปนการที่ธนาคารแสวงหาประโยชนจากลูกคาโดยหวังผล

                                                       
33 Norbert Horn. An Introduction Gernan Private and Commercial Law. p. 135.
34 สุจิต ปญญาพฤกษ. (2541). การใชสิทธิโดยสุจริต. หนา 218.
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จากดอกเบี้ยเอาแตไดฝายเดียว เปนการเอาเปรียบลูกคาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เกิดเปนหลัก
ปฏิบัติขึ้นมาใหม

กรณทีีส่องส ําหรับคดใีนรปูแบบนี ้เปนค ําพพิากษาฎกีาท่ี 1730/2543 (ประชมุใหญ)
ศาลฎกีาวนิจิฉยัวาถาธนาคารท ําแบบนีถื้อเปนการใชสิทธไิมสุจริตธนาคารมสิีทธเิรยีกดอกเบี้ยทบตน
ไดถึงวันที่หยุดการเดินสะพัดทางบัญชีเทานั้น ดอกเบี้ยทบตนหลังจากนั้นจะเรียกไมได เพราะ    
การเรยีกดอกเบี้ยทบตนแบบนี้เปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต

ตวัอยางที่สาม ศาลใชหลักกระทํ าโดยสุจริตใหรวมถึงการกระทํ าใหผูอ่ืนเสียหาย
โดยประมาทเลนิเลออยางรายแรง เปนการขยายความหมายของค ําวาสจุริตในกฎหมายไทยใหกวางขึน้
แตก็เปนแนวเดียวกันกับหลักสากลในตางประเทศไดมีหลักเรื่องนี้มายาวนานแลว แตของไทย    
เพิง่จะมาใชหลักนี ้ ปรากฏตามหลกัเดมิตลอดมามคี ําพพิากษาตรงกนัวาประมาทเลนิเลอไมเกีย่วอะไร
กบัไมสุจริต ไมสุจรติตองเปนเรือ่งฉอฉล ทจุรติทัง้ทีรู่อยูแลวแตไปท ําใหเขาเสยีหาย แตแนวค ําพพิากษา
ศาลฎีกาที่ 1088/2536 1052/2538 และ 6540/2539 เปนเหตุการณเฉพาะ

ตอมาในป พ.ศ. 2540 ไดเกดิการทกัทวงวาแนวค ําพพิากษาฎกีาเดมิ และหลกักฎหมายเดมิ
ดจูะมปีญหาจะเอาเหตุผล และหลักกฎหมายบทใดมาสนับสนุน เพราะศาลเองก็ตัดสินตามใจชอบ
ไมได ตองมีหลักกฎหมายมายืนยันสนับสนุน ศาลฎีกาไดไปหยิบเอาหลักสุจริตตามมาตรา 5 มาใช 
โดยวินิจฉัยวา พฤติกรรมอยางนี้เทากับใชสิทธิไมสุจริตเพราะฉะนั้นจะฟองเรียกที่ดินคืนไมได 
ความจรงิกรรมสทิธ์ิในทีด่นินัน้ยงัคงเปนของเจาของทีด่นิเดมิ ยงัไมไดโอนไปยงัผูซ้ือหรือผูรับจ ํานอง
แตเจาของที่ดินเดิมฟองเรียกคืนไมได เพราะเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต ไมสุจริตอยางไรในเมื่อ
เจาของที่ดินไมไดรูเห็นกับผูโกง คือ ความจริงทั้งผูซ้ือใหมและเจาของที่ดินเดิมตางถูกโกงทั้งคู 
ศาลฎกีาใหเหตุผลวาเจาของเดิมสุจริตก็จริง แตประมาทเลินเลออยางรายแรงในขณะที่ฝายผูซ้ือหรือ
ผูรับจ ํานองไมไดประมาทเลนิเลอเลยเจาของทีด่นินัน้ประมาทเลนิเลออยางรายแรง และเปนเหตทุ ําให
คนอืน่ที่สุจริตตองเดือดรอนเสียหาย เทากับไมสุจริต

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 6403/2540 นบัเปนค ําพพิากษาฎกีาฉบบัแรกของไทยทีว่นิจิฉยัวา
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตได เมื่อถือวาไมสุจริตแลว จงึเขามาตรา 5 
ใชสิทธโิดยไมสุจริตไมได คํ าพิพากษาฎีกาฉบับนี้ถูกวิจารณเปนอยางมากวาตัดสินผิด โดยบอกวา
ผิดทัง้หลักกฎหมาย และผิดแนวฎีกาบรรทัดฐาน คือ ไมมีเหตุผลเลยท่ีไปบอกวาเจาของที่ดินเดิม  
ใชสิทธิไมสุจริต ในเมื่อประมาทเลินเลออยางรายแรงกับหลักสุจริตเปนคนละเรื่องกัน แตเมื่อไป
ตรวจสอบหลกักฎหมายตางประเทศดแูลว ปรากฏวาค ําพพิากษาฎกีาเรือ่งนีถู้กตองแลว ตรงกบัหลักสากล
และนิตินโยบายในการกํ ากับพฤติกรรมของคนในสังคม เปนรากฐานของหลักสุจริตที่ใหถือเร่ือง
ประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเรื่องไมสุจริตดวย ซ่ึงตอมาคํ าพิพากษาฎีกาหลังป 2540 ก็เดินตาม
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แนวใหมนีห้มด ทํ าใหถือเปนหลักไดวาตอไปใน เร่ืองหลักสุจริต ถาประมาทเลินเลออยางรายแรง  
กถื็อวาไมสุจริตดวย ค ําพพิากษาฎีกาเดิมกอนป 2540  ถูกกลับหมด ไมใชแลว

คํ าพิพากษาฎีกาสุดทายที่ยืนยันแนวใหม คือ คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 7906/2544      
ตดัสินยืนยันหลักการนี้ แตเหตผุลไมมั่นคงทางวิชาการ เพราะเหตุผลนั้นคอนขางใหม ทานใหใช
หลกักฎหมายทัว่ไป คอื “สจุรติดวยกันผูประมาทเลนิเลอยอมเสยีเปรียบ” ซ่ึงเปนเหตผุลทีไ่มสมบรูณ
ในตวัเอง ตองใชเหตุผลตามคํ าพิพากษาฎีกาที่ 6403/2540 ที่บอกวาประมาทเลินเลออยางรายแรง 
ทํ าใหคนสุจริตตองเสียหายจึงจะเทากับไมสุจริตตามมาตรา 5 เพราะถาใชเหตุผลวาสุจริตดวยกัน    
ผูประมาทเลนิเลอตองเสยีเปรยีบ จะขาดองคประกอบไปขอหนึง่ คอื (1) นอกจากจะประมาทเลนิเลอ
อยางรายแรงแลว ยังตองมีองคประกอบตอไปดวยวา (2) ตองเปนเหตุทํ าใหผูสุจริตเสียหาย คือ      
ถาไมมีผูเสียหาย กไ็มตองหามตามมาตรา 5 ไมเขาหลักสุจริต

หลักสุจริตตามมาตรา 5 นี้ สมัยกอนจะใชแคบมาก สวนใหญจะมองวา          
เมือ่กฎหมายใหเปนสิทธแิกใครแลว เขายอมจะใชสิทธนิัน้ไดเตม็ที ่ แตจะเหน็ไดวาตอมามกีารพฒันา
หลักนี้ไปมาก ซ่ึงเปนปรากฏการณทีเ่กิดในกฎหมายแพงเยอรมันและฝรั่งเศส เมื่อ 40-50 ปที่แลว 
และก ําลังเกดิเหตุการณลักษณะนี้ในระบบกฎหมายไทยปจจุบัน35

3.5  ขอพจิาณาบางประการที่มีตอ “หลักกฎหมายทั่วไป” และเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ

3.5.1 การใชกฎหมายแพง
ในการใชกฎหมายในทางแพงนัน้มบีญัญตัไิวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย

มาตรา 4 ทางอาญาก็มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2 และ 3 ซ่ึงยอมเปนที่รูกันอยูแลวโดยทั่วไป 
ทานศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ก็ยังกลาวถึงเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะในบทความเรื่อง “บทบาท        
ของนกักฎหมายกบัเทศกาลบานเมอืง” ของทาน แตตามมาตรา 2, 3 บญัญตัเิฉพาะโทษทีใ่ชลงแกบคุคล
ผูกระท ําความผิดในทางอาญา ในขณะที่การกระทํ านั้นกฎหมายบัญญัติเปนความผิดเทานั้น จึงมิได
หมายความวา จะน ําหลักเกณฑตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 มาใชทางอาญาไมไดดวย คือ การใชกฎหมาย
ตามตวับทกฎหมายหรือตามตัวอักษร คงตองนํ ามาใชบังคับดวยเชนเดียวกัน เชน ตองระวางโทษ
เทานัน้เทานี้ คือ ตองถือตามตัวบทกฎหมาย หรือ ตามตัวอักษร กฎหมายบัญญัติใหจํ าคุกไมเกิน 1 ป 
จะจ ําคกุเกนิ 1 ปไมได การใชกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร ฯลฯ ก็ยอมมีหลักเกณฑอันเปน
การเพิ่มเติมแตกตางไปจากกฎหมายแพงธรรมดา

                                                       
35 จรัญ ภักดีธนากุล ง (2548). “หลักสุจริตรวมสมัยในทัศนะศาลยุติธรรม.” รพี’48. หนา 54-62.
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 บัญญัติวา “กฎหมายนั้น ตองใช   
ในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย      
ของบทบญัญตันิั้นๆ เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี
แหงทองถ่ิน ถาไมมจีารตีประเพณเีชนวานัน้ ใหวนิจิฉยัคดอีาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่
และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัย “ตามหลักกฎหมายทั่วไป”

การใชกฎหมายแพง จึงตองถือตามที่บัญญัติไวใน ป.พ.พ. มาตรา 4 กลาวคือ 
เบื้องแรกตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษรหรือตาม
ความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ การใชกฎหมายตองใหสอดคลองกันทั้งตัวอักษรและเจตนารมณ 
คือ ความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ จะใชตัวอักษรเกินไปกวาเจตนารมณ จะใชเจตนารมณ     
เกนิตวัอักษรเพิ่มเติมแตกตางไปจากกฎหมายแพงธรรมดาไมได

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 บัญญัติวา “กฎหมายนั้น ตองใช   
ในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย      
ของบทบญัญตันิั้นๆ เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี
แหงทองถ่ิน ถาไมมจีารตีประเพณเีชนวานัน้ ใหวนิจิฉยัคดอีาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่
และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”

การใชกฎหมายแพงทีก่ลาวมาขางตนเปนบทบญัญตัมิาตรา 4 ทีบ่ญัญตัไิวในวรรคแรก  
สวนตามวรรค 2 หรือวรรคสดุทายนั้น กลาววา เมื่อใดไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแกคดีได     
ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวานั้น ใหวินิจฉัยคดี  
เทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่ และถาบทกฎหมายเชนนัน้กไ็มมดีวย ใหวนิจิฉยัตามหลกักฎหมาย
ทัว่ไป36

3.5.2 หลักธรรมศาสตรและการศึกษาหลักธรรมศาสตร
บทบญัญตัมิาตรา 4  นี ้ เปนบทบญัญตัทิีสํ่ าคญัยิง่ในการใชกฎหมาย เพราะการทีศ่าล

จะนํ ากฎหมายมาปรับแกกรณีพิพาทในคดีนั้นยอมมีหลักเกณฑอันเปนสากลที่ศาลยุติธรรมทั่วโลก
พึงใชในการตีความในบทกฎหมาย หลักเกณฑเหลานี้ตั้งขึ้นเพื่อความยุติธรรมแตยังมีหลักเกณฑ  
อีกประการหนึ่ง ซ่ึงสถาบันการศึกษากฎหมายยังใหความสํ าคัญนอยไป การใชกฎหมายจึงไมพัฒนา
กาวหนาเทาทีค่วร มขีอผิดพลาดอยูเสมอซึง่ทีจ่ริงมคีวามส ําคญัและความจ ําเปนทีต่องรูและท ําความเขาใจ
ไมยิ่งหยอนไปกวาบทบัญญัติมาตรา 4 คือ “หลักธรรมศาสตร” (Jurisprudence) หรือ 

                                                       
36 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข (2549). การใชกฎหมายกับปญหาในทางปฏิบัติท่ีไดจากประสบการณ. หนา 3-4.
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“Introduction to the science of  law” ไมหมายความแตเปนเพียงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป (ไมใชหลักกฎหมายทั่วไป) เทานั้น ไมมีตัวบทกฎหมายบัญญัติไวโดยทั่วไป แตอนุมาน     
ไดจากตัวบทกฎหมายโดยทั่วไป

อยางไรเปนการกระทํ า ก็ตองศึกษาจาก “Jurisprudence” ไมใชคิดเอาเอง 
ความเคลือ่นไหวไมใชการกระท ํา ถาผูเคล่ือนไหวไมรูสึกส ํานกึในความเคลือ่นไหว เชน เดก็ไรเดยีงสา
ไมสามารถบังคับความเคลื่อนไหวนั้นไดก็ไมใชการกระทํ า นักปราชญทางนิติศาสตรไดคนคิด   
วางหลักเกณฑเอาไวแลว เปนเรื่องที่ตองศึกษา ไมใชคิดเอาเองอยางสงเดช เคยมีหนังสือคํ าบรรยาย
กฎหมายลักษณะละเมิดของมหาวิทยาลัยของรัฐมีช่ือแหงหนึ่ง ผูสอนเขียนไววาความเคลื่อนไหว
ของเด็กไรเดียงสาหรือทารกเปนการกระทํ า ทั้งๆ ที่ศาสตราจารยจิตติ ติงศภทัยิ ไดเขียนเกี่ยวกับ
เรือ่งนีไ้วแลว กอนตั้งมหาวิทยาลัยถึงกวา 10 ป ไมทํ าการคนควาคนคิดกัน คิดเอาเองตามสะดวกใจ 
แลวมาสั่งสอนนักศึกษา เผยแพรตามที่ตนเองคิดวาถูกตอง ไมรูวาเปนความผิดพลาด จะเรียกวา  
วชิาการไดอยางไร

ศาสตราจารยไพจิตร ปญุญพันธุ ไดเขียนเรื่อง ผูไรความสามารถกระทํ าละเมิด 
อางตํ าราตางๆ ที่นักปราชญตางประเทศเขียนไวมาก เทียบประมวลกฎหมายตางประเทศไวดวย    
ลงพมิพในนิตยสารบทบัณฑิตยตั้งแตป 2508 เปนเวลา 30 กวาปลวงมาแลว กลายเปนบทความ       
ทีไ่มมปีระโยชนสํ าหรับคนทีม่กังายทางวชิาการ ขีเ้กยีจคนควา เขยีนยกเมฆด ํานํ ้าเอาเองตามอ ําเภอใจ
การกระทํ าคืออยางไรนั้น แมตัวบทประมวลกฎหมายอาญาปจจุบันมาตรา 59 ในการใชถอยคํ า       
ก็บัญญัติลักษณะการกระทํ าเอาไวอยางคลาดเคลื่อน เพราะผูรางไมมีความเขาใจหลักเกณฑเร่ืองนี้
อยางแนนอน ตามที่พูดผิดพลาดอยางไร ก็ตองคนควาตอไป ที่กลาวมานี้ตองเขาใจวาการที่จะรูจัก
วธีิการใชกฎหมายตามมาตรา 4 นั้น ยังไมเปนการเพียงพอ จะตองมีความเขาใจลักษณะธรรมศาสตร
ทีเ่รียกวา “Jurisprudence” เปนอยางดีพอควรดวย37

3.5.3 หลักกฎหมายกับหลักกฎหมายทั่วไป
พงึสงัเกตวาหลักกฎหมายทีว่านีม้กีลาวไวใน “Jurisprudence” ไมมใีนบทบญัญตัิ

ของมาตรา 4 และในมาตรา 4 ไมไดกลาวถึง “หลักกฎหมาย” (Principle of law) มแีต “หลักกฎหมาย
ท่ัวไป” (general principles of law) บญัญตัไิวในมาตรา 4 วรรค 2 มคี ําวา “ท่ัวไป” (general) ขยายค ําวา
“หลักกฎหมาย” อยูดวย หลักกฎหมายทัว่ไปไมใชหลักกฎหมายทีจ่ะใชบงัคบัตามกฎหมายลายลกัษณอักษร
ตามวรรคแรก แตมีผูเรียนรูหรือใชกฎหมายเปนจํ านวนมากไปเขาใจวา หลักกฎหมายทั่วไป ก็คือ 

                                                       
37 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 5-7.
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หลักกฎหมายหรือเปนหลักกฎหมายที่จะนํ ามาใชตามมาตรา 4 วรรค 2 ซ่ึงเปนความเขาใจผิด        
ไมเหน็ความส ําคญัของค ําวา “ทัว่ไป” (general) เหน็ใครๆ เขาพดูค ําวาทัว่ไป กพ็ดูกบัเขาดวย แททีจ่ริง
หลักกฎหมายทั่วไปที่จะนํ ามาใชตามมาตรา 4 นั้น จะตองเปนหลักกฎหมายสุดทายที่ไมมีอะไร      
ทีจ่ะน ํามาใชไดอยางตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 4 นัน้ หลักกฎหมายทัว่ไป (general principles of law)
ไมใชหลักกฎหมายเฉยๆ แตเปนหลักกฎหมายของประเทศที่เจริญแลวในโลกที่ประเทศอื่นๆ     
ยอมรบันบัถือเอามาใชบงัคบัไดอยางกฎหมายภายใน เพราะไมมกีฎหมายอะไรในประเทศทีจ่ะน ํามา
ใชบังคับกันแลว38

3.5.4 ตองถือตามตัวบทเปนความยุติธรรม
ในการใชกฎหมายตามตัวอักษรนั้น จะมาอางความยุติธรรมแลวเลยไมได       

ไมปฏิบัติ ไมบังคับตามนั้น อยางที่มีบุคคลบางคนหลงผิดไปวา ถาไมยุติธรรม ก็ไมใช อยาใช     
โดยถือเอาความยตุธิรรมตามทีต่นคดิเหน็เอาเอง ไมถือตามความคดิเหน็โดยชอบของบคุคลสวนมาก
เปนเกณฑ ไมถือตามตวับทกฎหมายทีบ่ญัญตัไิว เมือ่ถือตามตวับทกฎหมายกต็องถือวาเปนความยตุธิรรม
อยางหนึ่ง เปน “ความยุติธรรมตามกฎหมาย” (Legal justice, justice according to law) แตอยาลืมวา 
แมบคุคลทัว่ไปซึง่คดิเหน็โดยชอบ จะถอืวาอยางไรเปนความยตุธิรรมกจ็ะถือตามทีค่ดิเหน็โดยชอบนัน้
ไมได เพราะมีตัวบทกฎหมายบัญญัติไวโดยแนชัดแลว ตองถือตามตัวบทกฎหมาย ตองถือวาตาม
ตัวบทกฎหมายนั้นเปนความยุติธรรม ตองใชบังคับตามนั้น มิฉะนั้นบานเมืองก็อยูไมได มีแต    
ความวุนวายไมสงบสขุ มบีคุคลทีค่ดิเหน็ตามความคดิเหน็จะโดยชอบหรอืไมมาคดิเปลีย่นแปลงไมปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย เปนบุคคลนอกคอกออกนอกลูนอกทางไปเสียเร่ือยแตเมื่อมีเหตุการณของบานเมือง
เปลีย่นแปลงไปประการใด จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายอยางไร ในรูปใดนั้น จึงจะชอบดวยเหตุการณ
ท ํานองคลองธรรมในขณะนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง39

3.5.5 การใชกฎหมายตามตัวอักษรและหลักกฎหมายทั่วไปควบกันไป
ในเรื่องนี้ขอใหเขาใจและสังเกตวา เปนการใชกฎหมายตามตัวอักษรและ      

หลักกฎหมายทัว่ไปควบกนัไปหรอืไปดวยกนั จะเหน็ไดวาการใชกฎหมายโดยการแปลความกลบักนันัน้
ไมมตีวับทกฎหมายลายลกัษณอักษรบญัญตัไิว จงึตองน ําหลักกฎหมายทัว่ไปมาใช คอื หลักกฎหมาย
โรมันที่เขียนเปนภาษาละตินดังกลาวอันเปนภาษาของชาวโรมันที่สูญชาติไปหลายพันปแลว      

                                                       
38 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 8-9.
39 แหลงเดิม. หนา 14.
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และจะแปลความกลับกันไดก็ตองมีตัวบทลายลักษณอักษรบัญญัติไว มิฉะนั้นจะเอาตัวบทที่ไหน
มาแปลความกลบักนัไดเลา นอกจากตวัอยางหรอือุทาหรณทีย่กไวคราวทีแ่ลว เกีย่วกบัสญัญาซือ้ขาย
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยชนิดพิเศษที่การซื้อชาย จะตองทํ าเปนหนังสือจดทะเบียนแลว  
กย็งัมตีวับทอืน่ๆ อีกมากทีก่ารใชบงัคบัจะตองแปลความกลบักนั เชน สัญญาประนปีระนอมยอมความ
ถามหีลักฐานเปนหนงัสอืลงลายมอืช่ือฝายทีต่องรบัผิดแลวกย็อมฟองรองบงัคบัคดกีนัได (มาตรา 851)
ตามมาตรา 641 และ650 ทีก่ลาวเกีย่วกบัสัญญายมืใชคงรปู ยมืใชสินเปลอืง ตวับทบญัญตัวิา การใหยมื
ยอมบรบิรูณกต็อเมือ่สงมอบทรพัยสินซึง่ใหยมื กต็องหมายความวา ถาไมสงมอบกนั สัญญากไ็มบริบรูณ
แมจะถอืวาสัญญายืมไดเกิดขึ้นแลว มีขึ้นแลวก็ตาม การกูยืมเงินเกินกวา 2,000 บาท ถามีหลักฐาน
เปนหนังสือลงลายมือช่ือผูยืมก็ยอมฟองรองบังคับคดีกันได (มาตรา 653) ดังนี้ เปนตน40

3.5.6 หลกักฎหมายอันแพรหลายทั่วไปตามมาตรา 1005 ไมใชหลักกฎหมายทั่วไปตาม
มาตรา 4 แมตนรางใชคํ าอยางเดียวกัน

เกีย่วกบัตนรางภาษาอังกฤษและคํ าแปลฉบับภาษาไทยนั้น ใครขอกลาวเพิ่มเติม
สักเลก็นอย ในตอนกอนไดกลาวถึงถอยค ําทีค่ลายคลงึกนัหรอืยางเดยีวกนั แตความหมายคนละอยาง
สํ าหรับตนรางภาษาองักฤษทีใ่ชถอยคํ าอยางเดยีวกนั กอ็าจมคีวามหมายทีแ่ตกตางกนัไปไดเชนเดยีวกนั
กบัตวับทภาษาไทย ก็อยางที่กลาวมาแลววา การใชถอยคํ าในกฎหมายบางที่บัญญัติไวในที่แหงหนึ่ง
มคีวามหมายอยางหนึง่ แตในทีอี่กแหงหนึง่กลับมคีวามหมายคนละอยาง แมจะใชถอยคํ าอยางเดยีวกนั
ในกฎหมายฉบับเดียวกันตามตัวบท ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสุดทาย ทีว่า “หลักกฎหมายทั่วไป”     
ตัวบทตนรางภาษาอังกฤษใชคํ าวา “general principles of law” แตตัวบทตนรางภาษาอังกฤษ   
มาตรา 1005 กใ็ชค ําวา “general principles of law” เปนอยางเดยีวกนัหรือเหมอืนกนั แมตวับทภาษาไทย
ของมาตรานี้กลับใชคํ าวา “หลักกฎหมายอันแพรหลายทั่วไป” ไมใชคํ าวา “หลักกฎหมายทั่วไป” 
เหมือนในมาตรา 4 แตความหมายของถอยคํ าดังกลาวตามฉบับรางภาษาอังกฤษซึ่งใชถอยคํ า     
อยางเดียวกันนั้นหาเหมือนกันไม ผูเขียนตํ าราลักษณะตั๋วเงินมักไมใหความกระจางแจงวาที่วา 
“หลักกฎหมายอันแพรหลายทั่วไป” นั้น หมายความวาหลักกฎหมายอะไรกันแน แตกตางกับ   
“หลักกฎหมายทั่วไป” ตามมาตรา 4 หรือไม ที่จริงในการรางมาตรา 1005 ควรใชคํ าวา “หลักทั่วไป” 
ดจูะเหมาะสมกวา หลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา 4 ก็อยางที่กลาวไวแลวในตอนกอนวา หมายถึง
หลักกฎหมายของประเทศที่เจริญแลวในโลกที่ประเทศอื่นๆ ยอมรับนับถือกัน แตหลักกฎหมาย   
อันแพรหลายทัว่ไปตามมาตรา 1005 หรือ จะแปลตามตวัใหตรงตามมาตรา 4 แลว กค็อื หลักกฎหมายทัว่ไป   

                                                       
40 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 27-28.
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แตไมใชหลักกฎหมายทั่วไปที่เปนหลักกฎหมายของประเทศที่เจริญแลวที่ประเทศอื่นๆ ยอมรับ  
นบัถือกนัอยางหลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา 4 เมื่ออานความตามมาตรา 1005 ตั้งแตตนโดยตลอด 
กห็มายความถงึ หลักกฎหมายทีต่องน ํามาใชบงัคบั เมือ่สิทธติามตัว๋เงนินัน้ไดสูญสิน้ไป เพราะอายคุวาม
หรือเพราะละเวนไมดํ าเนินการใหตองตามวิธีใดๆ อันจะพึงตองทํ าตามกฎหมายเทานั้น การปฏิบัติ
ตามมาตรา 1005 ความจริงเปนการใชกฎหมายตามตัวบทมาตรา 4 วรรคแรก เทานั้น41

3.5.7 การใชกฎหมายตามตวัอักษรและการตคีวามกฎหมายรฐัธรรมนญู ก็ตองน ําประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 มาใช นอกจากนี้การใชกฎหมายตามตัวอักษรตาม ป..พ.พ. 
มาตรา 4 นี้ ยอมน ําไปใชตัวบทกฎหมายอื่นๆ ดวย เชน กฎหมายอาญา ประมวลรัษฎากร ประมวล
กฎหมายทีด่นิ ฯลฯ แมแตในการใชตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ซ่ึงไมมตีัวบทบัญญัติถึงการใชตัวบทกฎหมายหรือการตีความบัญญัติไวโดยเฉพาะ ก็ตองนํ า ป.พ.พ.
มาตรา 4 นี้ มาใชบังคับ ไมใชไปถือวารัฐธรรมนญูเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จะเอากฎหมาย
ที่มีศักดิ์ (Hierarchy) ตํ่ ากวามาใชบังคับและตีความไดอยางไร ดวยเหตุที่วาเปนกฎหมายภายใน  
ของประเทศดวยกัน เคยมีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับผูที่จะดํ ารงตํ าแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ       
เมือ่ตนป 2541 วา ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาญาจกัรไทย ฉบบัลงวนัที ่11 ตลุาคม 2540 นัน้ ผูด ํารงต ําแหนง
“ศาสตราจารยพิเศษ” จะเปนผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรตามรัฐธรรมนญูดังกลาว มาตรา 255 (3) 
ซ่ึงเมื่อไดรับเลือกตามมาตรา 257 จะเปนกรณีตามมาตรา 256 (3) หรือไม ตามมาตรา 256 (3)     
ตอนทายใชค ําวา “...หรือเคยรบัราชการในต ําแหนงไมตํ ่ากวารองอยัการสงูสดุ อธิบดี หรือ ด ํารงต ําแหนง
ไมตํ่ ากวาศาสตราจารย” สํ าหรับตํ าแหนงศาสตราจารยนี้เปนตํ าแหนงทางวิชาการ ไมไดบัญญัติ   
ชัดเจาะลงไปในรายละเอยีดอกีวาเปนศาสตราจารยประจ ํา ศาสตราจารยพเิศษ ศาสตราจารยเกยีรตคิณุ
ศาสตราจารยสามญั ศาสตราจารยวสิามญั ฯลฯ ดงันี ้กต็องหมายความวาด ํารงต ําแหนงศาสตราจารยแลว
ไมวาประเภทใดแลว ก็เปนกรณีตองดวยตัวบทที่วา “ศาสตราจารย” ทั้งส้ิน ที่วามานี้เปนการใช
กฎหมายรฐัธรรมนญูตามตวัอักษรตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 อยาลืมวาต ําแหนงศาสตราจารยตางๆ ดงักลาว
ตามปกตไิมมกีารถอดถอน ขอสังเกต กค็อื ตามมาตรา 256 (3) ตวับทมไิดใชค ําวา “เคยด ํารงต ําแหนง...”
แมเมื่อพนจากหนาที่ราชการแลวก็ยังดํ ารงตํ าแหนงเปนศาสตราจารยอยูดี และผูที่จะดํ ารงตํ าแหนง
เปนประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได ก็ตองไมเปนบุคคลที่ตองหามตาม  
มาตรา 258 (1) ถึง (4) ศาสตราจารยไมวาดํ ารงตํ าแหนงอะไร ก็ยังเปนบุคคลตางๆ ดงักลาวอยู         
ก็จะเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิได ถาเปนผูที่ไดรับคัดเลือก       

                                                       
41 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 33.
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เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนญูตามมาตรา 257 แลว ไมยอมลาออกจากการเปนบุคคลตามมาตรา 258 
(1) (2) (3) ฯลฯ รัฐธรรมนญูมาตรา 258 วรรคสุดทาย ก็ใหถือวามิเคยรับเลือกใหเปนตุลาการ      
ศาลรัฐธรรมนญู นอกจากนี้ศาสตราจารยจะพนจากตํ าแหนงโดยวิธีการใดอันจะทํ าใหขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 256 (3) เปนอกีเรื่องหนึ่งที่วา “เคยรับราชการในตํ าแหนงไมตํ่ ากวารองอัยการสูงสุด
อธิบดี หรือเทียบเทา...” ตามมาตรา 256 (3) ซ่ึงบญัญัติไวกอน จํ าตองตีความใหสอดคลองกัน ก็ตอง
หมายความวา เคยดํ ารงตํ าแหนงดังกลาวทั้งสิ้นตางกับตํ าแหนงศาสตราจารย ที่ไมมีคํ าวา “เคย”     
น ําหนา ถามีคํ าวา “เคย” นํ าหนาจะกลายเปนวาผูที่เคยเปนศาสตราจารยไมวาประเภทใด ตอนหลัง
ถาถูกถอดหรือพนจากตํ าแหนงไมวาเพราะเหตุใดก็ตาม ก็อาจไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 257 ได  
ซ่ึงโดยรปูเรือ่งไมควรจะเปนดงันัน้ เพราะผูทีถู่กถอดถอนหรอืพนจากต ําแหนงกไ็มควรทีจ่ะไดรับเลอืก
อันทีจ่ริงทีว่า “หรือเคยรบัราชการในต ําแหนงไมตํ ่ากวารองอยัการสงูสดุหรืออธิบด ีหรือเทยีบเทา” นัน้
ไมควรตองมคี ําวา “เคย” น ํามากอนกไ็ด เพราะผูทีด่ ํารงต ําแหนงเหลานี ้เมือ่ไดรับการเลอืก กต็องลาออก
จากราชการตามมาตรา 258 วรรค 2 ไมวาเปนศาสตราจารยประจํ าหรือพิเศษ ฯลฯ มิฉะนั้นจะเปน
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมได ตองหามตามมาตรา 258 (1) แมเปน    
ผูพพิากษาศาลฎกีา (มาตรา 255 (1)) หรือตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ (มาตรา 255 (2)) เมือ่ไดรับเลอืก
กต็องลาออกจากตํ าแหนงเชนเดียวกัน42

3.5.8 ขอบเขตของการนํ าตัวบทกฎหมายอื่นมาใชบังคับในการตีความรัฐธรรมนูญ
เมือ่กรณตีองดวยตวับทกฎหมายลายลกัษณอักษรตามบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูชดัแจง

อยูในตัวของมันอยูแลว จึงไมใชเร่ืองที่จะเอาตัวบทกฎหมายอื่นมาตีความวาตองเปนศาสตราจารย
ชนดินัน้ชนดินี ้ประเภทนัน้ประเภทนี ้กลายเปนวากฎหมายฉบบัอืน่ๆ นัน้ มอิีทธพิลหรือยิง่ใหญกวา
กฎหมายรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศซึง่จะเปนดงันัน้ไมได ตางกบักรณทีีน่ ําตวับท
ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคแรก มาใชบงัคบัในฐานตวับทกฎหมายลายลกัษณอักษรตามกฎหมายรฐัธรรมนญู
ดงักลาวขางตน หรือกรณีที่ตองนํ ากฎหมายอื่นมาใชบังคับ เชน รัฐธรรมนญูไมมีบัญญัติความหมาย
ของคํ าวา “ทรัพยสิน” ก็ตองนํ าความหมายของคํ าวา “ทรัพยสิน” ตาม ป.พ.พ. มาใชบังคับ หรือ    
ไมไดบัญญัติความหมายของคํ าวา “พรรคการเมือง” ก็ตองนํ าความหมายของคํ าวา “พรรคการเมือง” 
ตามกฎหมายวาดวยพรรคการเมืองมาใชบังคับดังนี้ เปนตน43

                                                       
42 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 54-56.
43 แหลงเดิม. หนา 56.
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3.5.9 ความผิดพลาดในการใชกฎหมายตามตัวอักษร และการตีความรัฐธรรมนูญ   
ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2540

นี่เปนการตีความในการใชตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 
วรรคแรก ในขอที่วาเปนการใชกฎหมายตามเจตนารมณ หรือความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 
แตผูใชกฎหมายไมเขาใจหลักการใช หรือการตีความ กลับไปตีความวา ถาเปนศาสตราจารยพิเศษ  
กเ็ลยเปนประธานศาลรฐัธรรมนญูและตลุาการรฐัธรรมนญูไมได ซ่ึงยอมไมเขาทาเขาทาง เปนการใช
กฎหมายผดิพลาดชัดๆ เห็นอยูอยางโทนโท ถึงขนาดตัวบทบัญญัติกันไวชัดแจงวา ผูดํ ารงตํ าแหนง
ศาสตราจารยก็เปนผูมีคุณสมบัติ จะไมถือวาผูดํ ารงตํ าแหนงศาสตราจารยก็เปนผูมีคุณสมบัติดวย  
ไดอยางไร ผูที่เกี่ยวของดวยที่เห็นวาศาสตราจารยพิเศษมีคุณสมบัติ ก็ไมรูจักทํ าความเขาใจชี้แจง  
แกที่ประชุมถึงหลักการใชกฎหมาย การตีความใหผูที่เกี่ยวของคนอื่นทราบ เพราะความไมเขาใจ
หลักการดังกลาวนั่นเอง44

3.6  การคนหาหลักกฎหมายทั่วไปท่ีจะนํ ามาใชในการวินิจฉัยคดีของศาล

ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติ
หลักกฎหมายทัว่ไวในมาตรา 4 ไปเพือ่อุดชองวางของกฎหมายและเปดกวางไวสํ าหรบัศาลในการใช
ดลุพนิจิไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อความเปนธรรมในการวินิจฉัยคดี แตตองเปนกรณีที่ไมมีกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่งนํ ามาปรับใชไดแลว อยางไรก็ตาม “หลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายที่ไมเปน   
ลายลักษณอักษร” ซ่ึงในทางปฏบิตัศิาลสามารถน ํามาใชไดตลอดเวลาโดยค ํานงึถึงหลักความยตุธิรรม
ประกอบกบัในบทบญัญตัขิองกฎหมายแพงและพาณชิยมหีลักกฎหมายทัว่ไปแทรกอยูเกอืบทกุมาตรา
เชน หลักสจุริต หลักเกีย่วกบัความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรือหลักความยนิยอม
เปนตน แตอยางไรกต็ามการน ํามาปรบัใชนัน้ตองพจิารณาหลกัเกณฑและทีม่าของหลกักฎหมายทัว่ไป
ดังตอไปนี้

1. สุภาษิตกฎหมาย (Legal Proverb)
2. หลักกฎหมายตางประเทศ (The principle of theory of foreign)
3. หลักแหงความยุติธรรม (The principle of justice)
4. หลักสามัญสํ านึก หรือการใชดุลพินิจของศาล
5. คํ าสอน หรือตํ ารากฎหมาย

                                                       
44 ไพจิตร ปุญญพันธุ ข แหลงเดิม. หนา 56-57.
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6. หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural justice)
หากผูที่ใชกฎหมายไดพิจารณาถึงหลักดังที่ไดกลาวมานี้เปนบรรทัดฐานในการใช

กฎหมายแลว จะท ําใหเกดิความความยตุธิรรมมากขึน้ โดยเฉพาะหลกัความยตุธิรรมและหลกัความยตุธิรรม
ตามธรรมชาตินั้นเปนหลักแหงธรรม ซ่ึงเปนเกณฑในการตัดสินความดี ความชั่วของบุคคลทั่วไป

3.7  บทสงทาย “หลักกฎหมายทั่วไป”

หลักกฎหมายทัว่ไปนัน้ ถาจะกลาวอกีนยัหนึง่ กค็อื หลักความถกูตอง หลักความเปนธรรม
หรือหลักธรรม นั่นเอง ดังนั้นหลักกฎหมายทั่วไปตองพิจารณาดังนี้

1. หลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร (unwritten law)
2. เปนแนวคดิหรือทฤษฎทีางนติศิาสตรเพือ่ความเปนธรรม หรือเพือ่ใหเกดิความยตุธิรรม

กฎหมายทั่วไปอาจมาจากหลักกฎหมายตางประเทศ หรือคํ าสอนของนักนิติศาสตร หรือสุภาษิต
กฎหมาย เชน

ความยินยอมไมทํ าใหเปนละเมิด
VIOLENTI NON FIT INJURIA
That to which a man consents can not be considered an injury.
ไมมีกฎหมายไมมีการลงโทษ
NULLA POENA, SINE LEGE.
There must be no punishment except in accordance with the law.
ผูใดมีสิทธิสถาปนาสิ่งใด ผูนั้นยอมมีสิทธิลบลางสิ่งนั้น
COJUS EST  INSTITUERE, EJUS EST ABROGARE.
Whoever has the right of establishing anything, also has the right of abolishing.
ขอยกเวนจะตองตีความโดยเครงครัด
EXCEPTIO EST  STRICTISSIMAE  INTERPRETATIONIS.
An exception is to be strictly construed.
ขอสังเกตวา การที่ผูพิพากษาจะนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมาประกอบการตัดสินคดี

จะตองใชความรอบคอบอยางยิ่ง เพราะหลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายไมเปนลายลักษณ ผูใช    
จึงตองพิจารณาใหแนชัดวา หลักทั่วไปที่จะนํ ามาใชนั้นตองเขาหลักเกณฑและองคประกอบ           
ทีไ่ดกลาวมาแลวและสามารถอางไดวาเปนหลักกฎหมายทั่วไป เพราะหลักกฎหมายทั่วไปมีลักษณะ
กวางขวาง และบางเรื่องก็ยังเปนที่โตเถียงในหมูนักกฎหมาย
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3. เปนหลักกฎหมายที่เกิดจากรากเหงาของสังคมมนุษย และมหาชนไดยอมรับ และ
น ํามาใชบังคับเปนเวลาชานาน

4. รัฐไดยอมรับและน ํามาใชบงัคบั เชน ศาลยตุธิรรม หรือผูพพิากษาไดน ําหลักกฎหมาย
ทัว่ไปมาใชประกอบการตัดสินคดี

5. หลักกฎหมายทั่วไปสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของมหาชน และกลมกลืนกับ
สภาพสังคมมนุษยโดยทั่วไป

6. หลักกฎหมายทัว่ไปสอดคลองกบัความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิ เพราะมนษุยเปนสวนหนึง่
ของธรรมชาติและอยูรวมกับธรรมชาติโดยตลอด

7. หลักกฎหมายทัว่ไปจะตองมวีตัถุประสงคเพือ่ความยตุธิรรม มเีหตผุล มคีวามชอบธรรม
ถูกตอง

8. หลักกฎหมายทั่วไปจะตองไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม และความสงบเรียบรอย
ของประชาชน

9. หลักกฎหมายทั่วไปเปนหลักกฎหมายที่นํ ามาเสริมความสมบูรณของกฎหมายของ
แตละรัฐ

10. หลักกฎหมายทั่วไปมีลักษณะเปนสากลไมอาจโตแยง หรือคัดคานใหเปลี่ยนแปลง
เปนอยางอื่น (ความเห็นของสํ านักกฎหมายธรรมชาติ)

กฎหมายตางประเทศที่คลายคลึงกับหลักกฎหมายทั่วไป ตามกรมรางกฎหมายไดอางถึง 
ไดแก

1. ประมวลกฎหมายแพงสวิส มาตรา 1
2. ประมวลกฎหมายแพงสเปน มาตรา 6
3. ประมวลกฎหมายแพงโปรตุเกส มาตรา 16
4. บทบญัญัติวาดวยการแปลและใชกฎหมายของประเทศอิตาลี มาตรา 3
จากการศึกษาหลักวิธีการอุดชองวางแหงกฎหมายของประเทศที่ใชระบบประมวล

กฎหมาย (Civil Law) มลัีกษณะคลายคลึงกันมาก ซ่ึงพอสรุปไดวา กฎหมายของแตละประเทศ     
จะบญัญัติไวในประมวลกฎหมายแพง ดังนี้

1. ใหใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย
2. ถาไมมีบทกฎหมายใหใชจารีตประเพณี
3. ถาไมมจีารีตประเพณีใหวินิจฉัยตามบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
4. ถาบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งไมมีใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป
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การอุดชองวางแหงกฎหมาย
ประมวลกฎหมายแพงประเทศออสเตรเลีย ค.ศ. 1811 มาตรา 7 “ผูพิพากษาจะตองตั้งตน

ดวยการเทยีบเคยีงกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่ ถาหากไมมกีฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่แลว ผูพพิากษา
ก็ตองใช “หลักกฎหมายธรรมชาติ” โดยคํ านึงถึงพฤติการณแหงคดี”

กฎหมายลักษณะพยานและหนาท่ีนํ าสืบ
จารตีประเพณเีฉพาะทองถ่ินนัน้45 เปนขอเทจ็จรงิทีศ่าลไมอาจรบัรูไดเอง แมผูพพิากษาเอง

จะเปนคนในทองถ่ินนัน้กต็าม จารตีประเพณทีีศ่าลจะรบัรูไดเองนัน้ จะตองเปนจารตีประเพณทีีรู่กนั
อยูทัว่ไป เพราะจารตีประเพณนีัน้ตามความจรงิเปนขอเทจ็จรงิอันหนึง่เทานัน้ เมือ่เปนขอเทจ็จรงิแลว
คูความฝายที่กลาวอางยอมมีหนาที่นํ าสืบ

ตวัอยางคํ าพิพากษา
ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 813/2498 ท ําสญัญาคํ ้าประกนัลูกจางซึง่ท ําหนาทีเ่ปนชางทองของโจทก

โดยยอมรบัผิดชดใชคาเสยีหายทีลู่กจางท ําเชนนัน้ ยอมหมายความวาผูคํ ้าประกนัยอมชดใชคาเสยีหาย
ใหโจทก ซ่ึงเกิดจากการกระทํ าของลูกจางในหนาที่การงานที่จางกันเทานั้น หากจะใหผูคํ้ าประกัน
รับผิดในประการอื่นนอกเหนือจากหนาที่การงานที่จาง เชน เงินลวงหนาที่ลูกจางขอรับไปนั้น 
ความรบัผิดเชนวานี้ตองกลาวไวใหชัด มิฉะนั้นผูคํ้ าประกันไมตองรับผิด”

ประเพณเีปนขอเท็จจริงที่ตองนํ าสืบ อางวาตามประเพณีชางทองจะตองรับเงินลวงหนา
ผูคํ ้าประกันจึงตองรับผิดดวย ดังนี้เมื่อโจทกไมนํ าสืบ ผูคํ้ าประกันจึงไมตองรับผิด

                                                       
45 ประมูล สุวรรณศร. (2512). คํ าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน. หนา 26.
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บทที่ 4
วิเคราะหหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่นํ ามาใชสนับสนุน
หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในการศึกษาบทที่ 4 ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาการปรับใชหลักกฎหมายทั่วไปตามมา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากการวินิจฉัยคดีและการทํ าคํ าพิพากษาของศาลไทยตามลํ าดับ
และไดวเิคราะหหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนาถงึเกณฑตดัสนิ ความดคีวามชัว่ การปรบัใชแนวคดิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิเคราะหจุดรวมของแนวคิดความสัมพันธระหวางหลักกฎหมายทั่วไปและ
หลักธรรมในทางพระพทุธศาสนา ขอสรปุในการน ําหลักธรรมไปใชในฐานะเปนหลักกฎหมายทัว่ไป
และไดกลาวบทสรุปปดทายในสวนบทที่ 4 ดวยขอความคิดดังนี้

4.1  ปญหาการวินิจฉัยคดีและการทํ าคํ าพิพากษาของศาลไทยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป

ในหัวขอนี้เปนการนํ าเสนอวา ทํ าไมศาลนํ าหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยมาปรบัใชนอยมาก อาจเปนเพราะความเขาใจทีสั่บสนในเรือ่งความหมายของหลกักฎหมาย
ทั่วไป โดยประกอบดวยแนวคํ าวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป และกรณีที่ไมมี
กฎหมายลายลกัษณอักษรและไมมจีารตีประเพณแีหงทองถ่ินมาใชบงัคบั ซ่ึงสามารถแบงการพจิารณา
ออกไดดังนี้

4.1.1 ค ําพพิากษาในชวงกอนท่ีไดมีการประกาศใชบงัคบัประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ฉบับป พ.ศ. 2468

ในชวงนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังไมมีผลใชบังคับ เมื่อเกิดปญหา
ขึน้มาวา ไมมกีฎหมายลายลกัษณอักษรและไมมจีารตีประเพณแีหงทองถ่ินมาใชบงัคบั ศาลจะแกปญหา
ดวยวิธีการ 3 ประการ ดังนี้
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1. น ําเอาหลกักฎหมายของประเทศองักฤษมาใชบงัคบั เชน หลักกฎหมายปดปาก1

โดยศาลไทยไดน ําหลักกฎหมายปดปากมาใชในหลายๆ คด ีอาทเิชน ค ําพพิากษาที ่65 ป 121 ความวา
“โจทกไดทํ าหนังสือตอหนาอํ าเภอวาไดขายแลไดรับเงินแลว แลไดสงสัญญานั้นใหจํ าเลยไป ดังนี้
ปฏิเสธวาไมไดขายไมไดรับเงนิไมได กฎหมายปดปากโจทกหามมใิหศาลฟงทเีดยีว ทีร่ายนี้ตองเปนสทิธ์ิ
แกจํ าเลย”2 หรือคํ าพิพากษาที่ 419 ป 129 ความวา “จํ าเลยทํ าสัญญาผูกขาดตัดตอนเปนนายอากร
บอนเบี้ยตอกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดังนี้จํ าเลยจะปฏิเสธวามิไดวาเปนนายอากรนั้นไมได  
กฎหมายปดปาก”3

2. น ําเอาสุภาษิตกฎหมายมาใชบังคับ อาทิเชน คํ าพิพากษาที่ 118 ป 123 (81) 
ความวา “เขา (หรือ “ขาว” ในภาษาปจจุบัน) รายนี้เกิดมีขึ้นนั้น เปนผลของการที่โจทกไดกระทํ าผิด 
แลมีขโมยมาลักเขาไป สุภาษิตกฎหมายมีอยูบทหนึ่งไมยอมใหผูใดมายังศาล ขอชวยใหตนไดรับ
ประโยชนจากการที่ตนไดกระทํ าผิด เมื่อเขารายวิวาทนี้เปนผลของการที่โจทกกระทํ าผิดแลว ก็เห็น
ไดชัดวาโจทกไมมีอํ านาจมารองขอใหศาลเรียกเขานั้นคืนจากผูใดได”

3. น ําเอากฎหมายตางประเทศและความยตุธิรรมมาใชบงัคบั อาทเิชน ค ําพพิากษา
ที ่419 ป 129 ความวา “เมือ่ในขอใดกฎหมายไทยยงัไมมโีดยตรง ศาลจ ําตองอาศยัวชิากฎหมายตางประเทศ
และความยุติธรรมขึ้นเปนเครื่องชักนํ าในการวินิจฉัยความขอนั้น”4

                                                       
1 Codification des lois Siamoises; Notes et Correspondance Vol. II Aout 1910-Mars 1912.  (n.d.)  

p. 72. ไดกลาวไววาหลักประโยชนตอบแทน (Consideration) และหลักกฎหมายปดปาก (Estoppel) เปน 2 ทฤษฎี
ทีส่ ําคญัในกฎหมายองักฤษ ซึง่เปนทีน่าคดิอยูเหมอืนกนัวาหลกักฎหมายปดปากกบัหลกัสจุรติของระบบ Civil law
เหมือนหรือตางกันอยางไร

2 คํ าพิพากษากรรมการฎีกาบางเรื่อง ป 121. หนา 42.
3 มาลัย จั่นสัญจัย. (2477). ประชุมสารบาญคํ าพิพากษาฎีกา (ตอนที่ 2 ฉบับที่ 2) บรรพ 4 ลักษณะพยาน.

หนา 643-644.
4 พระสธุรรมวนิจิฉยั. (ผูรวบรวม). (ม.ป.ป.). สารบานค ําพพิากษาฎกีาบางเรือ่ง แตงเลม 1 ป 127 ถงึป 129

ตอนที ่3. หนา 3-4. และเปนทีน่าสงัเกตวาค ําพพิากษาฉบบันี ้แมในปจจบุนักย็งัมกีารน ํามาอางอยู ทัง้ๆ ที ่สถานการณ
อันเปนมูลเหตุรากฐานตามคํ าพิพากษานี้ไดเปลี่ยนไปแลวก็ตาม โปรดดู ไพจิตร ปุญญพันธุ ค (2540, มีนาคม). 
“หลักกฎหมายทั่วไป.” นิติศาสตร, 27. หนา 13-14.
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4.1.2 ค ําพพิากษาในชวงหลงัจากทีไ่ดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ฉบับป พ.ศ. 2468

เมือ่ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยมผีลใชบงัคบัแลว ความเขาใจของศาลฎกีา
ปรับใชเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป มี 2 ประการ ดังนี้

1. การปรับใชแบบรูตัว อาทิเชน
1.1 หมายเหตทุายค ําพพิากษาที ่ 408 พ.ศ. 2478 ความวา “ปญหาอนัส ําคญัยิง่

ในเบือ้งตนวา จะปรบัดวยตวับทกฎหมายไทยบทใด ในเวลานีเ้ราไดมปีระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ลักษณะละเมิดไวบังคับแลว เร่ืองใดที่พอจะปรับดวยตัวบทได ตามนัยแหงมาตรา 4 ทานใหใช     
ตัวบทกฎหมายนั้น หลักกฎหมายทั่วไปหรือหลักกฎหมายตางประเทศ จะพึงมาใชเทียบเคียงได    
ตอเมือ่ไมมีตัวบทกฎหมายไทยวาไว”5

1.2 ค ําพพิากษาที ่ 871 พ.ศ. 2478 ความวา “ในประเทศสยามไมเคยมกีฎหมาย
ออกส ําหรับใชบงัคบัแกการตัง้และจดัการทรสัต แตวาโดยอาศยัหลักวนิจิฉยัไปตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 4 ศาลทั้งหลายไดรับรองทรัสตวา มีอยู และคํ าพิพากษาบรรทัดฐาน       
ของศาลฎีกา ไดนํ าเอาหลักกฎหมายอังกฤษเกี่ยวกับทรัสตมาใชโดยอนุโลม กรรมการจึงเห็นวา    
คดเีร่ืองนีจ้ะตองวนิจิฉยัไปตามกฎหมายทีว่านัน้ และจะท ําใหคูความขาดไปจากประโยชนแหงบรรทดัฐาน
ตามที่มีอยูเมื่อเร่ิมฟองคดีนั้นหาไดไม”6

1.3 ค ําพพิากษาที ่863 พ.ศ. 2481 ความวา “ศาลฎกีาเหน็วา เมือ่พระราชบญัญตัิ
ควบคุมกิจการคาขายฯ พ.ศ. 2471 มิไดใหวิเคราะหศัพทเครดิตฟองซิเอรไว วาคืออะไร เชนนี้     
ศาลก็พึงอาศัย หลักกฎหมายทั่วไป ในการพิจารณาเครดิตฟองซเิอร เปนกิจการที่เกิดขึ้นและรับรอง
โดยกฎหมายภาคพื้นยุโรป”7

1.4 ค ําพิพากษาฎีกาที่ 999/2496 ความวา “จริงอยูตามที่ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย มาตรา 868 บญัญตัวิา “อันสญัญาประกนัภยัทางทะเล ทานใหใชบงัคบัตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายทะเล” ซ่ึงกฎหมายทะเลของประเทศไทยยังหามีไม ทั้งจารีตประเพณีก็ไมปรากฏ   
ควรเทยีบวนิจิฉยัคดีนี้ตามหลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
สัญญาประกนัภยัรายนีท้ ําขึน้เปนภาษาองักฤษ ศาลฎกีาเหน็วา ควรถือกฎหมายวาดวยการประกนัภยั

                                                       
5 นิติการณประสม ก ธรมสาร เลม 19 คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2478. หนา 671.
6 แหลงเดิม. หนา 1488.
7 นิติการณประสม ข ธรมสาร เลม 22 คํ าพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2481. หนา 1143.
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ทางทะเล ของประเทศองักฤษเปนกฎหมายทัว่ไป เพือ่เทยีบเคยีงวนิจิฉยัดวย”8 ตอมาไดมคี ําพพิากษาฎกีาที่
7350/25379 และเปนที่นาคิดอยูเหมือนกันวาเปน เพราะสัญญาทํ าขึ้นเปนภาษาอังกฤษ หรือจึงทํ าให
สามารถนํ ากฎหมายวาดวยการประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษมาเปนหลักกฎหมายทั่วไป 
ซ่ึงถาไมใช ทํ าไมที่ประชุมใหญศาลฎีกาจึงไมอางเหตุผลที่ชัดเจนกวานี้ มิฉะนั้นแลวจะเปนการขัด
ตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 14 (4) ได

1.5 ค ําพพิากษาฎกีาที ่ 821/2536 ความวา “ในปญหาวาองคกรใดเปนผูมอํี านาจ
พิจารณาวินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2534 นั้น เห็นวาตามหลักกฎหมายทั่วไป ศาลมอํี านาจพิจารณาพิพากษาคดี จึงมีอํ านาจหนาที่
พิจารณาวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดจะใชบังคับแกคดีไดเพียงใด ศาลยอมมีอํ านาจวินิจฉัยวา   
บทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นๆ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมดวย เวนแตจะมีบทกฎหมายใด 
โดยเฉพาะบัญญัติใหอํ านาจนี้ตกไปอยูแกองคกรอ่ืน”10

 2. การปรับใชแบบไมรูตัว อาทิเชน
ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 172/2488 ความวา “ผูใหเชาทํ าสัญญากับผูเชายอมให

ผูเชาร้ือตกึแลวท ําใหมดวยทนุทรพัยของผูเชา และวาเมือ่ท ําเสรจ็แลวผูใหเชายอมใหผูเชาเชาตอไปอกี
15 ป ในอตัราคาเชาเดมิดงันี ้ เปนสญัญาตอบแทนกนัในทางทรพัยสินมใิชเปนสทิธิเฉพาะตวั เมือ่ผูเชา
ท ําตึกเสร็จแลวตอมาถึงแกกรรมลง สิทธิตามสัญญายอมตกทอดแกทายาท

ในเรื่องที่เจาของที่ทํ าสัญญาใหผูอ่ืนปลูกสรางอาคาร โดยท่ีขอสัญญาวา  
เมือ่ท ําอาคารเสรจ็แลวจะยอมใหผูปลูกสรางเชามกี ําหนดนานเทาใดกต็าม เมือ่ท ําการปลกูสรางเสรจ็แลว
ผูปลูกสรางยอมขอใหเจาของทํ าสัญญาใหเชา เปนเวลาตามกํ าหนดในสัญญานั้นได”11

กรณีตามปญหาเปนเรื่องของ “สัญญาตางตอบแทนยิ่งกวาสัญญาเชา” 
ฉะนั้นจึงทํ าใหสิทธิและหนาที่ในการตางตอบแทนกันระหวางคูสัญญามีเกินไปกวาสัญญาเชาทรัพย 
ตามลกัษณะ 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ดังนั้นการกํ าหนดสิทธิและหนาที่
ในการตางตอบแทนกันใหเปนธรรม ศาลจึงจํ าเปนตองคนหาหลักกฎหมายเพื่อนํ ามาปรับใชให
เหมาะสมแกคดี ซ่ึงศาลไดนํ าเอาหลักความซื่อสัตย และไววางใจกันในระหวางบุคคลมาปรับใช 

                                                       
8  เนติบัณฑิตยสภา ก (2508). คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2496. หนา 1123-1124.
9  สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ก คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2537 (เลม 11). หนา 282.
10 เนติบัณฑิตยสภา ข คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2536 ตอนที่ 2. หนา 349-350.
11 เนติบัณฑิตยสภา ค คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2488. หนา 116.
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โดยหลักดังกลาวเปนหลักกฎหมายทั่วไป12 เพราะเปนหลักการแหงเหตุผลที่แฝงอยูเบื้องหลัง        
ในระบบกฎหมาย

4.1.3 ขอพจิารณาบางประการทีมี่ตอค ําพพิากษาฎกีาของไทยทีไ่ดน ําหลกักฎหมายทัว่ไป
มาปรับใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

จากการศกึษาในเรือ่งของค ําพพิากษาฎกีาของไทยทีไ่ดมกีารปรบัใชหลักกฎหมาย
ทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ท ําใหไดขอสังเกตเกีย่วกบัหลักกฎหมายทัว่ไป 3 ประการ
ดังนี้

1. เนื่องจากในชวงกอนประกาศใชบังคับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ฉบบัป พ.ศ. 2468 นักกฎหมายไทยที่เปนผูพิพากษาในขณะนั้นไดรับการฝกหัดในการใชกฎหมาย
ตาม “นติวิธีิ” อยางกฎหมายจารตีประเพณ ี(Common Law) ของประเทศองักฤษ จงึท ําใหในชวงดงักลาวนี้
ไมปรากฏวามกีารกลาวอางถงึหลักกฎหมายทัว่ไปทีเ่ปนนติวิธีิแบบกฎหมายลายลกัษณอักษร (Civil Law)

2. แมวาตอมาประเทศไทยจะไดประกาศใชบงัคบัประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ฉบบัป พ.ศ. 2468 แลวนักกฎหมายไทยก็ยังมิไดมีการนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช ทั้งนี้เพราะ 
นักกฎหมายไทยที่เปนผูพิพากษาอยูในขณะนั้นยังไมชิน หรือปรับตัวไมทันที่ตองเปลี่ยนนิติวิธี  
ของตนเอง จากแตเดิมที่เปนแบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common  Law) ใหมาเปนแบบกฎหมาย
ลายลักษณอักษร (Civil  Law)

3. สํ าหรับเหตุผลที่ผูพิพากษาศาลฎีกาของไทยในยุคหลังๆ มา ไมคอยที่จะนํ า
หลักกฎหมายทั่วไปมากลาวอาง หรือปรับใช คงเปนเพราะเหตุผลดังนี้

ประการแรก เปนเหตุผลทางดานทัศนคติของผูพิพากษา กลาวคือ ผูพิพากษา
สวนใหญของไทยมีทัศนคติ หรือความคิดเห็นที่มีตอหลักกฎหมายทั่วไปอยูภายใตอิทธิพลความคิด
จากสํ านักความคิดกฎหมายบานเมือง เพราะสนใจแตถอยคํ าที่แนนอนชัดเจน จึงไปนํ ากฎหมาย
ระหวางประเทศมาอธบิาย เพราะมีปรากฏเปนลายลักษณอักษรชดัเจนมากขึน้กวาค ําวาหลักกฎหมาย
ทัว่ไปทีเ่ปนนามธรรม ซ่ึงใหความหมายของหลักกฎหมายทั่วไปในลักษณะที่กวางมาก จึงทํ าใหเกิด
ความสับสนและยากแกการนํ ามาปรับใชเปนอยางยิ่ง และการที่มีทัศนคติหรือความคิดเห็นที่มิได
เปนไปตามสตูร หรือขอความคดิในเรือ่งของหลกักฎหมายทัว่ไปตามความคดิทางทฤษฎแีลว จงึท ําให
ไมสามารถอธิบายถึงหลักกฎหมายทั่วไปตามแนวทางทฤษฎีที่ควรจะเปนได อีกทั้งในทางกฎหมาย

                                                       
12 ปรีดี เกษมทรัพย ง (2526). “หลักสุจริตคือหลักความซื่อสัตยและความไววางใจ.”  ในอนุสรณ

งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ สิงหพันธุ.
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ระหวางประเทศยังตองยืมขอความคิดทางกฎหมาย หรือหลักการพื้นฐานทางกฎหมายมาจาก
กฎหมายเอกชนไปใช ซ่ึงถานํ ามาปะปนกันก็ยิ่งกอใหเกิดความสับสนขึ้น

ฉะนั้นเมื่อมีทัศนคติและความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแลว การนํ าหลัก
กฎหมายทัว่ไปมาปรับใชจึงเปนเรื่องที่ทํ าไดยาก และอาจเกิดขอผิดพลาดเกิดขึ้นได ดังนี้ เมื่อคํ าวา
หลักกฎหมายทั่วไปกลายเปนถอยคํ าที่คลุมเครือหรือยากแกการปรับใชแลว ผูพิพากษาของไทย    
จึงไมมีชองทางที่จะนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมาอางอิงเพื่อปรับใช จึงทํ าใหการปรากฏตัวของหลัก
กฎหมายทั่วไปในคํ าพิพากษาของศาลไทยมีนอยมาก

ประการทีส่อง เปนเหตผุลทางดานต ําแหนงหนาทีก่ารงาน13 กลาวคอื เมือ่ทศันคติ
ของผูพิพากษาที่มีตอคํ าวาหลักกฎหมายทั่วไปเกิดความคลุมเครือข้ึนแลว ผูพิพากษาจึงไมสนิทใจ
ในการปรบัใช ทัง้นีอ้าจเปนเพราะเกรงจะเกดิความผดิพลาดทีจ่ะตามมา และเกรงวาจะกลบัค ําพพิากษา
ของศาลที่มีมาแตเดิม จะมามผีลกระทบตออนาคตการทํ างานเปนผูพิพากษาของตน อันเปนเพราะ
การขาดอสิระในการวนิจิฉยัคด ี เปนตน แตกย็งัหวงัวาตอไปในอนาคตปญหาในประการนีอ้าจไมเกดิขึน้
ตอไป เพราะวาตอไประบบการบริหารงานดานศาลจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลอง    
กับกระแสการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทยที่เปนระบบหลายศาล อันจะนํ าไปสูการแขงขัน
ดานการพัฒนาองคกรใหเปนที่นาเชื่อถือและยอมรับแกมหาชน และตอไปศาลก็จักไดทํ าหนาที่    
ในฐานะองคกรผูใชอํ านาจตุลาการในการถวงดุลอํ านาจของบานเมืองไดอยางถูกตองสมบูรณและ
อยางเปนระบบ

4.1.4 ค ําพพิากษาฎกีาของไทยทีไ่ดมีการใชมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
ในชวงป พ.ศ. 2538-2548

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 2100/2538 เปนการน ําบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่กบักฎหมาย
วาดวยการรับขนทางทะเล14

                                                       
13 พนม เอี่ยมประยูร. “หลักกฎหมายทั่วไปในกฎหมายมหาชนฝรั่งเศส.”

รวมบทความอุทิศแดรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค. หนา 24.
14 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ข คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2538 (เลม 10). หนา 95.
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ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 5809/2539 การวาจางขนสงสนิคาท ําสญัญากอนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
การรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มผีลใชบงัคบั ดงันัน้การฟองเรียกคาเสยีหายเกีย่วกบัสินคาพพิาท
ตองนํ าประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 616 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น        
อันเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งปรับแกคดีตามมาตรา 415

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 3668/2540 ค ําสัง่กระทรวงมหาดไทยที่ใหปลดโจทกออกจาก
ราชการเปนคํ าส่ังตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2495 มาตรา 103 ประกอบ  
พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2485 มาตรา 60 (2) และ 62 โดยเปนการสั่งการฝายเดียว
ในทางปกครองที่มุงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิหรือหนาที่ หรือสถานภาพทางกฎหมาย
ของจํ าเลย จึงเปนคํ าส่ังทางปกครองมิใชนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองใช
ก ําหนดเวลาทางปกครองปรับแกคดี แตเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ดังกลาวแลว ไมปรากฏกํ าหนดเวลาในการที่จะนํ าคดีมาฟองศาล จึงตองอาศัยเทียบบทกฎหมาย     
ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง บทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง คือ ลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง ประกอบมาตรา 448 วรรคหนึ่ง16

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 60/2541 จ ําเลยมิไดใหการตอสูคดี เร่ือง ปลูกสรางโรงเรือน
บนที่ดินพิพาทรุกล้ํ าโดยสุจริต และศาลชั้นตนก็มิไดกํ าหนดประเด็นขอพิพาทวาจํ าเลยปลูกสราง
โรงเรือนรุกล้ํ าที่ดินของโจทกโดยสุจริตหรือไม นอกจากนี้ที่ดินพิพาทที่จํ าเลยปลูกสรางโรงเรือน
ทั้งหมดนั้นก็ยังเปนที่ดินของโจทก เพียงแตจํ าเลยมีสิทธิเขาไปปลูกสรางโรงเรือนไดตามสัญญา    
จะซือ้จะขาย ไมมทีีด่นิสวนใดทีเ่ปนของจ ําเลย กรณจีงึไมอาจปรบัดวยประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาตรา 4 และมาตรา 1312 วรรคหนึ่งได17

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 2743/2541 ส่ิงทีจ่ ําเลยที ่1 และที ่3 ปลูกสรางในทีด่นิของโจทก
มใิชโรงเรอืน แตเปนถนนและเสาไฟฟาอนัเปนสาธารณปูโภคส ําหรบัประชาชนใชรวมกนั แมจ ําเลยที ่ 1
และที ่ 3 ปลูกสรางรกุล้ํ าทีด่นิของโจทกโดยสุจริต กรณกีไ็มอาจน ํามาตรา 1312 ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับได เมื่อเปนกรณีไมมีบทกฎหมายใดบัญญัติไวโดยตรง จึงตองอาศัย
เทยีบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง คอื ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1314 ซ่ึงกํ าหนด
ใหใชบทบัญญัติมาตรา 1310 บังคับ ตลอดถึงการกอสรางใดๆ ซ่ึงติดที่ดินดวย และเมื่อส่ิงปลูกสราง
คดนีีเ้ปนสาธารณปูโภคส ําหรับประชาชนใชรวมกนั ซ่ึงโจทกไมอาจเปนเจาของได โจทกจงึคงมสิีทธิ

                                                       
15 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ค คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2539 (เลม 10). หนา 29.
16 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ง คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2540 (เลม 8). หนา 60.
17 เนติบัณฑิตยสภา ง คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2540 ตอนที่ 1. หนา 1.
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เพียงเรียกใหจํ าเลยที่ 1 และที่ 3 ซ้ือท่ีดินตามราคาตลาดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1310 วรรคสอง18

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 7340/2541 (ประชุมใหญ) ตามพระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 มีผลใชบังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535 แตขอพิพาทคดีนี้เกิดขึ้นกอนวันที่ 
พระราชบญัญัติดังกลาวใชบังคับ กรณีจึงตองใชบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง19

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 7419/2541 เปนกรณีมีบทบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงไมอาจนํ า
มาตรา 18 (6) แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 มาใชบังคับโดย
อาศยัมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในฐานะที่เปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
หาไดไม20

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 291/2542 เปนเรื่องคดีมีขอเท็จจริงถือไดวา มีการเรียกลูกหนี้
เขามาในคดีตามความมุงหมายของบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 234       
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 แลว21

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 1511/2542 เปนกรณไีมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแกคดีได  
จงึตองนํ ามาตรา 1312 ซ่ึงเปนบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาปรับตามมาตรา 4 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย22

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 4810/2542 เปนเรื่องศาลแปลความมาตรา 35 แหงประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความแพง ใหเปนไปตามวตัถุประสงคหรือความมุงหมายของบทบญัญตัดิงักลาว
ศาลฎกีาเหน็วาเปนการปฏิบัติตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว23

คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 8831/2542 เปนกรณีกอนที่พระราชบัญญัติการรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534 ใชบังคับจึงตองนํ าประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 624 มาใชบังคับ
ตามบทบญัญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง24

                                                       
18 เนติบัณฑิตยสภา จ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2541 ตอน 6. หนา 1714.
19 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ จ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2541 (เลม 12). หนา 177.
20 แหลงเดิม. หนา 200.
21 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ฉ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 (เลม 3). หนา 18.
22 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ช คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 (เลม 5). หนา 136.
23 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ซ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 (เลม 8). หนา 1.
24 เนติบัณฑิตยสภา ฉ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 (ตอน 12). หนา 2738.
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คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 8938/2542 เปนกรณีไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได  
ทัง้ไมมจีารตีประเพณีแหงทองถ่ินในกรณีนี้ ตองอาศัยมาตรา 73 ที่เปนกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง
มาวินิจฉัย25

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 9544/2542 เปนกรณเีครือ่งหมายการคาเปนทรพัยสินทางปญญา
อยางหนึง่ ไมอาจน ําบทกฎหมายทีใ่กลเคยีงอยางยิง่ดงัทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
มาใชบังคับแกสิทธิในเครื่องหมายการคาไดไม26

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 1171/2543 เปนกรณเีพกิถอนนติกิรรม แตการเพกิถอนไดกระท ํา
เมือ่ใชบทบญัญตัปิระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 5 ทีต่รวจช ําระใหม ใชบงัคบั ซ่ึงเปนกรณี
ไมมบีทกฎหมายที่จะยกมาปรับแกคดีไดจึงตองนํ าบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาใชบังคับ27

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 2898/2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มิไดกํ าหนด
เวลารองขอใหศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญเจาของรวมอันผิดระเบียบไว จึงตองวินิจฉัยคดี
โดยอาศยัเทียบบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง28

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 5496/2543 เปนกรณไีมมบีทกฎหมายทีจ่ะยกมาปรบัได จงึอาศยั
กฎหมายทีใ่กลเคียงอยางยิ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1310 วรรคหนึ่ง29

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 7458/2543 เปนกรณปีระมวลกฎหมายแพงและพาณชิย บรรพ 5
ในเรือ่งครอบครัวไดบัญญัติไวโดยชัดแจงแลว จึงนํ าประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 
มาใชบังคับไมได30

หมายเหตุ ค ําพพิากษาฎีกาป พ.ศ. 2544 และ 2545 ไมพบการวินิจฉัยคดีตาม
มาตรา 4  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 3685-3686/2546 ในกรณีร้ัวคอนกรีตที่ไดมีการกอสรางไว
แลวเดิมไมมีบทกฎหมายมาตราใดที่จะยกขึ้นปรับแกคดีไดโดยตรง ในการวินิจฉัยคดีจึงตองอาศัย
เทยีบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งตามมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย31

                                                       
25 เนติบัณฑิตยสภา ช คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542 (ตอน 10). หนา 2298.
26 แหลงเดิม. หนา 2809.
27 เนติบัณฑิตยสภา ซ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543.  ตอน 1.  หนา 214.
28 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ฌ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543. เลม 4. หนา 192.
29 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ญ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542. เลม 5. หนา 136.
30 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ฎ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543. เลมที่ 10. หนา 124.
31 สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ฏ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543. เลม 9. หนา 111.
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คํ าพิพากษาฎีกาท่ี 307/2547 ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และ
ประมวลรษัฎากร ในบทมาตราดังกลาวมิใชบทกฎหมายใกลเคียงที่จะนํ ามาปรับใชแกคดีได32

ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 1305/2547 บทบัญญัติมาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 193/17 
วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ไมใชบทบญัญตัขิองประมวลกฎหมายวธีิพจิารณา
ความแพง จงึน ํามาใชบังคับแกการพิจารณาคดีอาญาไมได33

ค ําพพิากษาฎกีาท่ี 1820/2548 แมค ํารองขอของผูรองจะไมใชกรณตี ําแหนงผูแทน
ของหางวางลง ตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 73 บัญญัติไว แตก็ไมมีบทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีได ทั้งไมมีจารีตประเพณีแหงทองถ่ินในกรณีนี้ จึงตองอาศัยเทียบบทกฎหมาย    
ทีใ่กลเคียงอยางยิ่งมาวินิจฉัยคดีตามมาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 73 เปนบทกฎหมายที่ใกลเคียง
อยางยิ่งที่จะนํ ามาวินิจฉัยคดีได34

4.1.5 ขอพิจารณาบางประการที่มีตอคํ าพิพากษาฎีกาของไทยที่ไดมีการใช มาตรา 4   
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ในชวงป พ.ศ. 2538-2548
  1. ความจรงิหลักการอุดชองวางของกฎหมายเปนหลกักฎหมายทั่วไปอยางหนึง่
เพราะฉะนั้นใชไดกับกฎหมายแทบทุกลักษณะเทาที่ไมขัดแยงกับสภาพลักษณะเฉพาะของกฎหมาย
นัน้ๆ เอง ไมใชแตเฉพาะในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย แตน ําเรือ่งนีไ้ปบญัญตัไิวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 วรรคสอง วา ในกรณีที่ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรที่จะยกมา
ปรับคดีได ใหใชจารีตประเพณีแหงทองถ่ินมาบังคับเปนกฎหมายแทนกฎหมายลายลักษณอักษร 
ถาไมมีจารีตประเพณีแหงทองถ่ินก็ตองไปเอากฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาบังคับเปนกฎหมายใช  
กบัคดนีัน้ ถาไมมกีฎหมายใกลเคยีงอยางยิง่ สดุทายกต็องเอาหลกักฎหมายทัว่ไปมาปรบัใชแกกรณนีัน้
แทน ศาลจะตัดสินคดีโดยอางวาไมมีกฎหมายไมได ในเรือ่งหลักกฎหมายทั่วไปนั้น ถาปญหามีวา 
หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องนั้นมีอยูหรือไม อยางไร เปนปญหาขอกฎหมาย ไมใชปญหาขอเท็จจริง     
เปนหนาที่ของศาลที่จะตองวินิจฉัยเองดวยความรูของศาล ถาวินิจฉัยผิดศาลสูงก็สามารถพิพากษา
กลับแกใหถูกตอง ไมใชหนาทีข่องคูความทีจ่ะไปเอาผูเชีย่วชาญมาสบืพสูิจนวา มหีลักกฎหมายทัว่ไป
อยูอยางนั้นหรือไม

                                                       
32 เนติบัณฑิตยสภา ฌ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2542. ตอน 1. หนา 79.
33 เนติบัณฑิตยสภา ญ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543. ตอน 3. หนา 386.
34 เนติบัณฑิตยสภา ฎ คํ าพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2543. ตอน 4. หนา 735.

DPU



142

2. จากการศกึษาค ําพพิากษาฎกีาในชวงป พ.ศ. 2538-2548 เปนเวลา 10 ป พบวา
ไมพบวาศาลไดนํ าหลักกฎหมายทั่วไปในมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับ พบแตการนํ ากฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง และการตีความตามความมุงหมายของบทบัญญัติ
ตามกฎหมาย

3. เพือ่ใหงานเขยีนวทิยานพินธนีม้องเหน็ภาพในการปรบัใชหลักกฎหมายทัว่ไป
ของศาลจงึตองวเิคราะหจากกรณใีนคดแีพงเรือ่งหนึง่ทีม่กีารฟองคดลีะเมดิแลว จ ําเลยอางวาผูเสียหาย
ใหความยินยอมโดยสมัครใจโดยแท ทํ าใหไมถือวาเสียหาย เมื่อไมถือวาเสียหายจึงไมเปนละเมิด 
ขอใหยกฟอง ขอเท็จจริงปรากฏชัดเจน สมมติวาโจทกเองก็ยอมรับวาโจทกใหความยินยอมจริง
สมคัรใจยนิยอมจริงอยางที่จํ าเลยกลาวอาง แตโตแยงวายังเปนละเมิด เพราะไมมีกฎหมายบทไหน
เขยีนไวเลยวา ถาผูเสียหายใหความยินยอมแลวไมเปนละเมิด จ ําเลยก็ยืนยันวาในเรื่องนี้ กฎหมาย
ลายลักษณอักษรไมเขียนไวก็จริง ไมมีจารีตประเพณีก็จริง ไมมีกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งก็จริง              
แตมหีลักกฎหมายทั่วไปวา ความยินยอมของผูเสียหายทํ าใหถือไมไดวาเขาเสียหาย (Volenti non fit 
injuria) เมือ่เขาไมเสียหายจึงไมเปนละเมิด ศาลฎีกาตัดสินวา หลักกฎหมายทั่วไปอยางนี้มีอยูจริง
โดยศาลเปนผูไปวิเคราะหไปคนความาแลวเห็นวา หลักกฎหมายทั่วไปอยางนี้อยูแลวเอามาปรับใช
แกคดไีดโดยที่คูความไมมีหนาท่ีตองไปเอาพยานหลักฐานมาพิสูจน

ในคดีอาญาก็เชนกัน มีหลักวาความยินยอมของผูเสียหายที่ใหโดยบริสุทธิ์ 
(innocent consent) ไมขดัตอสํ านึกในศีลธรรมอันดีนั้นใชเปนเหตุยกเวนความผิดได ถาไมตองหาม
ตามกฎหมาย หรือไมขัดตอความสํ านึกในศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เปนหลักกฎหมายทั่วไป    
ทีเ่อามาใชได โดยศาลเปนผูหยิบยกมาใชในคดีอาญาเชนกัน ในคดีอาญาจะเอาหลักกฎหมายทั่วไป
มาใชใหเปนโทษแกจํ าเลยไมได แตเอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใชใหเปนคุณ มาเปนเหตุยกเวนโทษ
ยกเวนความผิดแกจํ าเลยได35

4.2  วเิคราะหสุภาษิตกฎหมายที่ถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไปกับแนวคํ าพิพากษาศาลฎีกา

สุภาษิตกฎหมายที่ถือวาเปนหลักกฎหมายทั่วไป ซ่ึงจะเปนภาษาละตินมาจากกฎหมาย
แพงโรมันเปนพื้นโดยเฉพาะเรื่องสุภาษิตกฎหมาย ไดมีศาสตราจารยพระยานิติศาสตรไพศาลย    
ไดกลาวถึงเรื่องสุภาษิตกฎหมายไววา “สุภาษิตกฎหมายเปนคํ ากลาวปลูกความคิดในกฎหมายและ
มีสารประโยชนมาก แตก็มีบกพรองอยูบางเปนธรรมดาอยางสุภาษิตอ่ืน โดยที่เปนขอความสั้น   

                                                       
35 จรัญ ภักดีธนากุล ก เลมเดิม. หนา 51.
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เตม็ไปดวยแกนแหงความจรงิ สุภาษติยอมกลาวแสดงหลกัทัว่ไปมไิดแจงรายละเอยีดหรอืวางขอยกเวน
ติดทายไวดวย จึงตองระวังในการที่จะใชดํ าเนินความคิดของเราในกฎหมายแผนกใดๆ รวมทั้ง   
วชิาวาความดวย แตอยางไรกด็คีงไมมใีครกลาวอางวาสุภาษติเปนของไรประโยชน จริงอยูแมจะอาน
เปนค ําๆ ไป จะทํ าใหเห็นวาไมจริง และกอใหเกิดความเขาใจผิดไดก็ดี ก็ยังเปนเครื่องมือกอปรดวย
ประโยชน ใหเรากลาวอางหลักกฎหมายค ําสอนในแบบซึง่สัน้และเตม็ไปดวยซ่ึงความฉลาด จะเรยีกวา
เปนศพัทเลขในกฎหมายก็เห็นจะไมไกลจากความจริง มีประโยชนมากแกผูศึกษากฎหมาย แตก็เปน
อันตรายแกผูใชอยูบาง ผูทีม่คีวามช ํานาญในกฎหมายจรงิๆ จงึจะอานไดประโยชนดจุรมบงัแสงแกผูนัน้
สุภาษิตกฎหมายในยุโรปโดยมากเขียนเปนภาษาละติน เพราะเหตุวาในชั้นเดิมไดมาจากกฎหมาย
แพงโรมันเปนพื้นจริงอยูมีผูคนคิดขึ้นอยูบางในชั้นหลัง แตก็คร้ังนักปราชญกฎหมายชั้นกอนๆ 
หลายรอยปมาแลวผูที่คิดคนขึ้นนี้ โดยมากเปนผูเรียบเรียงตํ ารับตํ ารากฎหมาย หรือสภาตระลาการ
ในสภาใดๆ ดงัเราจะเห็นไดในคํ าพิพากษาฎีกาของเราหรือในตํ าราเรียนที่ผูสอนเขียนไว เปนตน”36

สวนศาสตราจารยประมูล สุวรรณศร ไดกลาวถึงการอางสุภาษิตกฎหมายไวตอนหนึ่งวา “....เมื่อใด
ผูพิพากษามีโอกาสยกสุภาษิตกฎหมายโรมันขึ้นกลาวอางก็เปนที่ยินดีสํ าหรับตัวผูพิพากษานั้นเอง   
เพราะถือกันวาสุภาษิตเปน “ผลแหงการคนหาของนักปราชญอันสูงสุด” เปนที่รวบรวมความฉลาด
ของหลายชัว่อายุคน และเปนฐานที่ตั้งแหงกฎหมายทั้งหลายของประเทศโดยมากในทวีปยุโรป”37

ในที่นี้ใครขอยกสุภาษิตกฎหมายละตินที่มีสวนชวยในการอุดชองวางแหงกฎหมาย 
พรอมกบัแนวคํ าพิพากษาศาลฎีกาของไทย มาเปนตัวอยางประกอบดังนี้

1. ผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน (mems dat qui non habet: No man can give a better 
title than that which he himself has)

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 844/2511 ซ้ือทรัพยจากผูที่มิใชเจาของทรัพย ยอมไมได
กรรมสิทธิ์ เพราะผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน (วินิจฉัยตามคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 305/2507 และ 
199/2495)

2. ผูซ้ือมีหนาท่ีระวัง (Caveat emptor: qui ignorare non debuit quod jus alienum 
emit: Let a purchase beware; no one ought in ignorance to buy that which is the right of another)

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 950/2487 ผูขายบอกกลาวใหผูซ้ือมารบัทรพัยทีข่ายไปตามสญัญา
ผูขายไดเอาทรัพยที่ขายออกขายทอดตลาดโดยสุจริต แมไมไดบอกกลาวการขายทอดตลาดใหผูซ้ือ
ทราบกอน ผูซ้ือก็คงตองรับผิดใชราคาที่ขาดอยู และคาเสียหาย

                                                       
36 นิติศาสตรไพศาลย. (2495). สุภาษิตกฎหมาย. หนา 517.
37 แหลงเดิม. หนา 453.
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3. กรรมเปนเคร่ืองชีเ้จตนา (acta exteriora indicant interiora secreta: External actions
show intenal secret; voluntas reputabatur pro facto: The will is to be taken for the deed)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1531/2512 จ ําเลยใชขวานขนาด 2 นิ้วคร่ึง ยาว 3 นิ้วคร่ึง 
ดามยาว 17 นิ้ว นับวาเปนขวานขนาดใหญ ฟนขางหลังผูเสียหายที่คออันเปนอวัยวะสํ าคัญโดยแรง
เปนบาดแผลฉกรรจ ถาไมรักษาพยาบาลทันทวงทีก็อาจถึงแกความตาย เนื่องจากโลหิตออกมาได 
กรรมยอมเปนเครื่องชี้เจตนา จํ าเลยตองมีความผิดฐานพยายามฆา

4. ความยินยอมไมทํ าใหเปนละเมิด (volenti non fit injuria : That to which a man 
consents cannot be considered on injury)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 673/2510 การทีโ่จทกทาใหจํ าเลยฟนเพื่อทดลองคาถาอาคม
ซ่ึงตนเชื่อถือและอวดอางวาตนอยูยงคงกระพันนั้น เปนการที่โจทกไดยอมหรือสมัครใจใหจํ าเลย
ท ําตอรางกายตน เปนการยอมรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นแกตนเองตามกฎหมาย จึงถือไมไดวา แมโจทก
ไดรับความเสียหาย โจทกจึงฟองจํ าเลยใหรับผิดชํ าระคาเสียหายแกโจทกไมได

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1403/2508 ขอตกลงวาจะไมฟองคดีอาญานั้น อาจถือเปน
ความยนิยอมใหกระทํ าการตามที่ปกติ ตองดวยบทบัญญัติวาเปนความผิดได มีหลักกฎหมายทั่วไป
เปนเหตยุกเวนความผดิอาญาอยูตามนยัคํ าพพิากษาศาลฎกีาที ่ 616/2482 และ797/2483 วาความยนิยอม
อันบรสุิทธิข์องผูเสียหายใหผูใดกระทํ าการที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้น ถาความยินยอมนั้น
ไมขัดตอความสํ านึกในศีลธรรมอันดี และมีอยู จนถึงขณะกระทํ าการอันกฎหมายบัญญัติวา         
เปนความผดินัน้แลว ความยินยอมนั้นยอมเปนขอยกเวนมิใหการกระทํ านั้น เปนความผิดขึ้นได

5. ความฉอฉลของตนยอมไมกอใหเกิดสทิธิฟองรองกลาวหาบคุคลอ่ืนได (exdols malo
non oritur actis: From fraud a right of action does not arise)

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 303/2499 พี่เอาหองแถวอันเปนมรดกตกไดแกตน และ  
นองไปขายใหแกผูอ่ืน โดยนองจงใจรับรูใหพี่แสดงตนเปนเจาของหองแถวนั้นแตผูเดียว และไดให
ถอยคํ าตอเจาพนักงานที่ดินรับรูการซื้อขายไวชัดเจนวา พี่ขายหองแถวอันเปนสวนของพี่ดวยกระทํ า
ใหผูซ้ือผิดหลงวาหองแถวเปนของพี่แตผูเดียวจริง ภายหลังนองจะมาฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรม
ซ้ือขายหองแถวสวนของตนโดยอางวาตนเปนผูเยาวมิได

6. สิง่อุปกรณยอมตามสิ่งประธาน (res accessoria sequitur rem principalem: the 
accessory follows the principal)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 736/2503 บดิาโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนโจทกฟองแทน
บตุรผูเยาว ขอใหศาลแสดงวาทรัพยพิพาทเปนของบุตรผูเยาว และหามจํ าเลยเกี่ยวของ จํ าเลยตอสูวา
โจทกเปนบิดาไมชอบดวยกฎหมายของผูเยาว ไมมีอํ านาจฟองและฟองแยงขอแบงทรัพยมรดก
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ระหวางโจทกจํ าเลย ดังนี้เมื่อศาลฟงไดวาโจทกไมมีอํ านาจฟองแทนผูเยาว และพิพากษายกฟอง
โจทกแลว ฟองแยงของจํ าเลยยอมตกไปดวย เพราะฟองแยงนั้นจะตองมีฟองเดิมและตัวโจทกเดิม  
ทีจ่ะเปนจํ าเลยตอไปอยูดวย

7. ผูกระทํ ามิชอบในการใดไมควรใหไดประโยชนจากการนั้น (commodum ex injuria 
sua mems habere debet: No person ought to have advantage from his own wrong)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 386/2504 เดมิทีด่นิและตึกพิพาทเปนของโจทกใหผูรองเชา
อาศัย อันไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติควบคุมคาเชา ฯลฯ มากอนแลว ตอมาโจทก      
ไดโอนขายตึกใหจํ าเลยโดยไมขายที่ดิน จํ าเลยรับซ้ือตึกแลวขอเชาที่ดินเพียง 1 ป พอซ้ือแลว จํ าเลย
ผิดสัญญาไมชํ าระคาเชาที่ดินใหโจทก โจทกจึงฟองและศาลพิพากษาขับไลจํ าเลย ดังนี้ เห็นชัดวา
เปนอบุายทีจ่ะขบัไลผูรองใหได โดยใชวธีิสมยอมกนัเพือ่หลีกเล่ียงพระราชบญัญตัคิวบคมุคาเชา ฯลฯ 
ทีคุ่มครองผูรองอยู ผูรองมีสิทธิที่จะใชพระราชบัญญัติควบคุมคาเชายันโจทกได

8. กฎหมายไมน ําพาในสิง่เลก็นอย (de nininis non curat lex: The law does not concern
itself with trifles.)

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 81/2510 ศาลฎกีาเชือ่วาจ ําเลยไดวางเพลงิเผากระทอมผูเสียหายจรงิ
มคีวามผดิตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 186 แตกระทอมนามีราคาเล็กนอย และไมเปนเหตุ
ใกลภยันตรายแกผูหนึ่งผูใด และไฟที่เกิดขึ้นนั้นไมอาจลุกลามไปถึงทรัพยแหงอ่ืน เพราะตั้งอยู   
โดดเดีย่วกลางทุงนา จ ําเลยควรมโีทษเบาตามมาตรา 189 โดยมโีทษฐานท ําใหเสียทรัพยตามมาตรา 324

9. บุคคลอาจสละสิทธิของตนได ถาหากไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชน (quilbet  potest  renunciare  juri  pro se introducto: Every one has a right to waive 
and to agree to waive the advantage of a law made solely for the benefit and protection of the 
individual in his private capacity, which may be dispensed without infringing any public right or 
public policy)

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1425/2492 โจทกฟองขอใหเพกิถอนการโอนทีด่นิ โดยอางวา
จํ าเลยหลอกลวงเจาของที่ดินใหลงชื่อใบมอบฉันทะ แลวจํ าเลยไปทํ าการโอนที่ดินเปนของจํ าเลย 
เจาของทีด่นิไมอาจฟองคดเีองได จงึไดโอนสิทธเิรียกรองใหโจทก ดงันีไ้มใชเปนการโอนสทิธเิรียกรอง
แตเปนการโอนการฟองรองเทากับขายความเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ไมมี
กฎหมายสนบัสนนุใหโอนกนัได และมใิชเปนการปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง
เชน มอบอํ านาจ หรือแตงทนายวาความ เปนตน
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10. จะมีการตกลงอันขัดตอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนไมได   
(privatorum convention juri publico non derogate: An agreement between private persons does 
not derogate from the public right)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1237/2496 ท ําหนังสือสัญญาตกลงกันวา โจทกถอนฟอง
คดีอาญาแผนดินแจงความเท็จ ปลอมหนังสือ จํ าเลยไมยอมเกี่ยวของกับที่พิพาท ดังนี้ขัดตอ      
ความสงบเรียบรอยของประชาชน เปนโมฆะ

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1081/2501 ออกเงนิจายทดรองคาจางทนายความไปแทนตวัความ
แมตวัความจะตองใชหนี้เงินนี้คืนแกผูออกเงิน ก็ไมใชเงินยืม ผูออกเงินฟองเรียกคืนไดโดยไมตอง
มหีลักฐานเปนหนังสือ

ชวยออกเงินคาทดรองใหเปนคาธรรมเนียม และคาทนายความใหฉันญาติ เพื่อ   
ขอความเปนธรรมจากศาล ไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน

11. ผูใดไมปฏิเสธถือวาผูนั้นยอมรับ (qui non improbat, approbat: He who does not 
disapprove, approves)

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 826/2492 โจทกฟองวาหญิงไมใชของชาย เพราะไมได    
จดทะเบียนสมรส เมื่อจํ าเลยไมไดใหการตอสูเปนแตกลาววาทรัพยบางอยางเปนสินสมรสระหวาง
หญิงกบัชาย ดงันีต้องฟงตามฟองของโจทกวา หญิงกบัชายนัน้ไมเปนสามภีริยากนัโดยชอบดวยกฎหมาย

12. ในการใชอํ านาจของตน จะใหเปนการเดือดรอนแกผูอ่ืนไมได (sic utere tuo 
alienum non laedas: Use your own property so as not to injure another’s)

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 296/ร.ศ. 128 ถาผูใดลงเฝอกหาปลากนันํ ้าไว จนนํ ้าทวมทีด่นิ
ของผูอ่ืนเกินกวาควรจะเปน เจาของที่ดินมีอํ านาจที่จะไปรื้อเฝอกนั้นไดโดยสุภาพ

4.3  วเิคราะหหลักยุติธรรม ศีลธรรม ซ่ึงเปนหลักกฎหมายทั่วไปกับแนวคํ าพิพากษาฎีกา

“หลักยตุธิรรม” หรือ “หลักแหงความยตุธิรรม” (The  Principle  of  Justice) เปนความยตุธิรรม  
แปลวา ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม หรือความชอบดวยเหตุผล ความยุติธรรม จึงเปนสิ่งดีงาม  
ส่ิงทีถู่กตอง เปนที่พอใจของบุคคลทุกคน มนุษยทุกคนจึงรักและเทิดทูนความยุติธรรม ตรงกันขาม
มนษุยทุกคนเกลียดชงัความอยุติธรรม เพราะเปนสิ่งที่ไมพอใจ มีความทุกข ความยุติธรรมเปนสิ่งที่
สํ าคญัยิ่งในทางนิติศาสตร เพราะความยุติธรรม คือ จิตวิญญาณ หรือชีวิตของกฎหมาย กฎหมาย    
ที่ไรความยุติธรรม กค็อื ไรสภาพกฎหมายนั่นเอง ดังนั้น จึงกลาวไดวา “Justice is the spirit of law” 
Law and justice should not be conflicting. No law can be unjust. และ Reason is the sense of 
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justice “All legal rules are supposed to be reasonable and natural, reason as a source of positive 
law”38

จงึเหน็ไดวา กฎหมาย ความยุติธรรม เหตุผล และความถูกตองชอบธรรมเปนสิ่งที่แยก
ออกจากกันไมได ดังนั้น เหตผุลจึงเปนจิตวิญญาณของกฎหมายดวย (Reason is the soul of law) 
หลักแหงความยุติธรรมจึงถือไวเปนหลักกฎหมายท่ัวไปนั้นเอง ซ่ึงจะอํ านวยความยุติธรรม และ
สันตสุิขใหแกประชาชนในสงัคมนัน้ๆ ใหอยูรวมกนัอยางสนัตสุิข เพราะความยตุธิรรม คอื เจตจ ํานง
อันแนวแนตลอดกาลที่จะมอบใหแกทุกคนที่สมควรจะไดรับ (Justice is the constant and perpetual 
wish to render everyone his due)

ความจรงิแลวความหมายของค ําวา “ความยตุธิรรม” ทีชั่ดเจน เปนรูปธรรม และเขาใจงาย
ยงักระท ําการไดยาก เพราะคํ าวา “ยุติธรรม” มีลักษณะเปนนานธรรม โดยทั่วไปแลวตองยกตัวอยาง
ประกอบคํ าอธิบายในลักษณะเปรียบเทียบ John Rawls ไดอธิบายคํ าวา “Justice” ดังนี้คือ

“Justice is what rational people would regard as fair, if they has to decide that 
question with no knowledge whatever or what their own position would be”39

ความยุติธรรม คือ เร่ืองของบุคคลที่มีเหตุผล ถือวาเปนเรื่องชอบธรรม ถาหากบุคคลนั้น
ตองวินิจฉัยในเรื่องใด โดยที่บุคคลนั้นไมมีทางที่จะลวงรูเลยวาตนจะมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องนั้น  
แตอยางใด ความจริง John ไดพยายามอธิบายวา หากคนมีจิตใจโดยชอบธรรมและมีเหตุผลแลว  
การตัดสินและวินิจฉัยของบุคคลนั้น ตองเนนความเปนธรรม และเนนความยุติธรรมที่แทจริง     
เปนการเนนถึง “ผล” ที่เกิดขึ้นจะตอง “ยุติธรรม” นอกจากนั้นแลว Lord Denning ไดอธิบายวา 
“Justice is what the right-minded of community those who have the right within then believe to be 
fair.40

“ศีลธรรม” เปนสิง่ทีข่ัดเกลาใหบุคคลประพฤติในสิ่งที่ดีงาม ในขณะเดียวกันกฎหมาย
กม็วีตัถุประสงค หรือความมุงหมายใหบุคคลอยูในกรอบระเบียบของกฎหมาย ดวยเหตุนี้กฎหมาย
จึงไดนํ าเอาศีลธรรมมาบัญญัติรับรองในแง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เขาไวในเนื้อหาสาระ
ของกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายก็ไดคํ านึงหรือเล็งเห็นความสํ าคัญของศีลธรรมเขามาในกฎหมายดวย เชน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 150 บญัญตัวิา “การใดมวีตัถุประสงคเปนการตองหามชดัแจง

                                                       
38 Sir Paul Vinogradoff. Common-Sense in law. pp. 234, 238.
39 John Rawls. (1972). A theory of justice. Sir Norman Anderson. (1978). Liberty, Law and justice.

p. 140. อางในประสิทธิ์ โฆวิไลกูล. (2545). คํ าคมควรคิดทางกฎหมาย. หนา 10-11.
40 Sir Alfred Denning. (1955). The Road to Justice. p. 4.
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โดยกฎหมาย เปนการพนวสัิย หรือเปนการขดัตอความสงบเรยีบรอย หรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
การนั้นเปนโมฆะ”
 ดงันัน้ จงึเห็นไดวา “ ศีลธรรม” กับ “กฎหมาย” เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน และยาก   
ที่จะแบงแยกได เพียงแตศีลธรรมเปนเรื่องที่เกิดจากความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
หรือสตปิญญาของมนษุย ดงันัน้ การกระท ําของบคุคลอาจผดิศลีธรรม แตในขณะเดยีวกนัไมผิดกฎหมาย
กไ็ด ดวยเหตุนี้ พอจะอธิบายคํ าวา “ศีลธรรม” หมายความวา ความรูสึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยูในจิตใจ
ของมนษุย หรือสติปญญาที่มนุษยคิดวาการกระทํ าใดเปนการกระทํ าที่ถูกตอง ซ่ึงโดยมาก ศีลธรรม
มกัเจอืปนไปกับศาสนา เชน ศีล 5 ในศาสนาพุทธ เปนตน ดังนั้น หากนํ าศีลธรรมมาเปรียบเทียบ
กับกฎหมาย ทั้งกฎหมายและศีลธรรมตางมุงหวังในการกํ าหนดความประพฤติของมนุษยในสังคม
ใหอยูภายในขอบเขตทีถู่กตอง หรืออาจกลาวอกีนยัหนึง่วา ศลีธรรมเปนหลักความยตุธิรรมอยางหนึง่
นั่นเอง ซ่ึงมีแนวคํ าพิพากษาของศาลฎีกาสนับสนุนการใชหลักศีลธรรมและหลักยุติธรรมในฐานะ
ทีเ่ปนหลักกฎหมายทั่วไป ดังตอไปนี้

แนวคํ าพิพากษาศาลฎีกาในคดีอาญา
คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2389/2522 วินิจฉัยวาศาลสั่งใหโจทกแยกฟองจํ าเลยที่ปฏิเสธ  

เปนการสัง่จ ําหนายคด ีจ ําเลยทีใ่หแยกฟองตาม ป.ว.ิอ. มาตรา 176 การฟองคดใีหมตองระบพุยานใหม
ใชระบุพยานในคดีเดิมไมได แตเพื่อความยุติธรรม ศาลรับฟงพยานที่ระบุในคดีเดิมได แมเปน    
การผิดระเบียบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 15 (ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2))

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1570/2511 คดีอาญา คูความจะตกลงทากันขอใหศาลวินิจฉัย
ประเด็นขอหนึ่งขอใดโดยเฉพาะแลช้ีขาดไปไมได เพราะไมมีบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย        
วธีิพจิารณาความอาญา และจะนํ าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชก็มิได

โจทกบรรยายฟองวาจํ าเลยเก็บหาของปาหวงหามในปาโดยมิไดรับอนุญาต จํ าเลยรับวา
ไดเผาถานในนามของนองซึ่งไดรับอนุญาตแลว แตใบอนุญาตสิ้นอายุ โจทกจํ าเลยขอใหศาลวินิจฉัย
ประเด็นขอเดียววา การหยุดตอใบอนุญาตจะเปนความผิดฐานเผาถานโดยไมไดรับอนุญาตหรือไม  
ดงันีจ้ ําเลยมิไดรับสารภาพตามฟอง เมื่อโจทกไมสืบพยานจึงลงโทษจํ าเลยตามฟองมิได

แนวค ําพิพากษาฎีกาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2122/2499 ประเพณีการคาของธนาคารพาณิชยนั้น เมื่อผูขอ   

เปดเครดติจากธนาคารไมทราบ และธนาคารไมไดแจงประเพณนีีใ้หทราบแลว ธนาคารจะเอาประเพณี
มามดัผูขอเปดเครดิตใหนอกเหนือไปจากขอตกลงในสัญญาเปดเครดิตไมได
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คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1566/2499 ชายฉุดคราหญิงไปเปนภริยา แลวใหเถาแกมาพูด   
ขอสมคัรขมา และใชคาเสียหาย และคาลางอายตอพี่ชายของหญิงนั้น เมื่อปรากฏวาหญิงนั้นบรรลุ
นิติภาวะแลว พี่ชายของหญิงนั้นก็ไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเอาคาเสียหายจากชายผูฉุดคราหญิงได    
แมจะไดสมคัรขมาและยอมใชคาเสยีหาย คาลางอาย ซ่ึงเปนประเพณทีีป่ฏิบตักินัมาอนัเปนเรือ่งหนาที่
โดยศลีธรรม เมื่อยังไมสงมอบชํ าระใหแกกัน ก็จะฟองรองบังคับกันไมได แถถาชํ าระใหกันแลว    
ก็ไมมีสิทธิเรียกคืน

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7350/2537 สัญญาประกันภัยทางทะเล ประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิย มาตรา 868 ใหบงัคบัตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายทะเล แตกฎหมายทะเลของประเทศไทย
ยงัไมมีทั้งจารีตประเพณีก็ไมปรากฏ จึงตองวินิจฉัยคดีตามหลักกฎหมายทัว่ไป กรมธรรมประกันภัย
ทางทะเลท ําขึน้เปนภาษาองักฤษ จงึควรถอืกฎหมายวาดวยการประกนัภยัทางทะเลของประเทศองักฤษ
เปนกฎหมายทั่วไป เพื่อเทียบเคียงวินิจฉัย

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2626/2518 โจทกฟองเรียกคาทดแทนฐานผิดสัญญาหมั้น       
ศาลจะวินิจฉัยใหคาทดแทนฐานละเมิดไมได นอกประเด็น แตศาลฎีกาวินิจฉัยใหตรงประเด็น   
เร่ืองหมัน้ได จ ําเลยมไิดยกขอตอสูวา หญิงอาย ุ 16 ป การหมัน้ไมสมบรูณ ศาลยกขึน้วนิจิฉยัเองไมได
และไมเปนโมฆะดวย โดยเทียบบทใกลเคียงถึงเรื่องการสมรสไมสมบูรณตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1489 เพราะอายุไมครบ

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 192/2512 ป.พ.พ. บรรพ 2 ลักษณะ 5 วาดวยเชาซ้ือมิไดบัญญัติ
เร่ืองอายุความไวโดยตรง แตคาเชาซ้ือก็เปนคาเชนในการใชทรัพยสินอยางหนึ่ง หากผูใหเชาซื้อ
เปนพอคา ยอมมีสิทธิเรียกรองคาเชาซ้ือที่คางชํ าระไดภายในกํ าหนดอายุความ 2 ป ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 165 (6)

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 673/2510 การที่โจทกทํ าใหจํ าเลยฟนเพื่อทดลองคาถาอาคม    
ซ่ึงตนเชือ่ถือและอวดอางวาตนอยูยงคงกระพันนั้น เปนการที่โจทกไดยอมหรือสมัครใจใหจํ าเลยทํ า
ตอรางกายตน เปนการยอมรับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแกตนเองตามกฎหมายจึงถือไมไดวา แมโจทก
ไดรับความเสยีหาย โจทกจึงฟองจํ าเลยใหรับผิดชํ าระคาเสียหายแกโจทกไมได

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1403/2508 ขอตกลงวาจะไมฟองคดอีาญานัน้ อาจถือเปนความยนิยอม
ใหกระทํ าการตามที่ปกติตองบทบัญญัติวาเปนความผิดได มีหลักกฎหมายทั่วไปเปนเหตุยกเวน
ความผิดอาญาอยู ตามนัยคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 616/2482 และ 797/2483 วาความยินยอมอันบริสุทธิ์
ของผูเสียหายใหผูใดกระทํ าการที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดนั้น ถาความยินยอมนั้นไมขัด    
ตอความสํ านึกในศีลธรรมอันดี และมีอยูจนถึงขณะการทํ าการอันกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
นัน้แลว ความยินยอมนั้นยอมเปนขอยกเวนมิใหการกระทํ านั้นเปนความผิดขึ้นได
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ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 303/2503 พีเ่อาหองแถวอนัเปนมรดกตกไดแกตนและนองไปขาย
ใหแกผูอ่ืน โดยนองจงใจรับรูใหพี่แสดงตนเปนเจาของหองแถวนั้นแตผูเดียว และไดใหถอยคํ า    
ตอเจาพนกังานทีด่นิรับรูการซือ้ขายไวชัดเจนวา พีข่ายหองแถวอนัเปนสวนของพีด่วยกระท ําใหผูซ้ือ
ผิดหลงวาหองแถวเปนของพี่แตผูเดียวจริง ภายหลังนองจะมาฟองขอใหเพิกถอนนิติกรรมซื้อขาย
หองแถวสวนของตน โดยอางวาตนเปนผูเยาวมิได

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 286/2504 เดมิทีด่นิและตึกพิพาทเปนของโจทกใหผูรองเชาอาศัย  
อันไดรับความคุมครองตามพระราชบญัญตัคิวบคมุคาเชา ฯลฯ มากอนแลว ตอมาโจทกไดโอนขายตกึ
ใหจ ําเลยโดยไมขายที่ดิน จํ าเลยรับซ้ือตึกแลวขอเชาที่ดินเพียง 1 ป พอซ้ือแลว จํ าเลยก็ผิดสัญญา   
ไมชํ าระคาเชาที่ดินใหโจทก โจทกจึงฟองและศาลพิพากษาขับไลจํ าเลย ดังนี้เห็นชัดวาเปนอุบาย    
ทีจ่ะขบัไลผูรองใหได โดยใชวธีิสมยอมกนัเพือ่หลีกเล่ียงพระราชบญัญตัคิวบคมุคาเชา ฯลฯ ทีคุ่มครอง
ผูรองอยู ผูรองมีสิทธิที่จะใชพระราชบัญญัติควบคุมคาเชายันโจทกได

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1425/2492 โจทยฟองขอใหเพิกถอนการโอนที่ดิน โดยอางวา
จํ าเลยหลอกลวงเจาของที่ดินใหลงชื่อใบมอบฉันทะ แลวจํ าเลยไปทํ าการโอนที่ดินเปนของจํ าเลย  
เจาของที่ดินไมสามารถฟองคดีเองได จึงไดโอนสิทธิเรียกรองใหโจทก ดังนี้ไมใชเปนการโอน  
สิทธเิรยีกรอง แตเปนการโอนการฟองรองเทากับขายความเปนมาเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ไมมีกฎหมายสนับสนุนใหโอนกันได และมิใชเปนการปฏิบัติตาม ป.ว.พ. เชน   
มอบอํ านาจหรือแตงทนายวาความ เปนตน

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1237/2496 ท ําหนงัสอืสัญญาตกลงกนัวา โจทกถอนฟองคดอีาญา
แผนดนิแจงความเทจ็ ปลอมหนงัสอื จ ําเลยไมยอมเกีย่วของกบัทีพ่พิาท ดงันีข้ดัตอความสงบเรยีบรอย
ของประชาชน เปนโมฆะ

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 1081/2501 ออกเงนิจายทดรองคาจางทนายความไปแทนตวัความ
แมตวัความจะตองใชหนี้เงินนี้คืนแกผูออกเงิน ก็ไมใชเงินยืม ผูออกเงินฟองเรียกคืนได โดยไมตอง
มหีลักฐานเปนหนังสือ

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 353/2493 ถามีการปลอมใบมอบอํ านาจใหทํ าการขายฝากที่ดิน  
ผูรับซื้อก็ไมไดกรรมสิทธิ์ ผูรับซื้อจะอางวาเปนผูรับโอนโดยสุจริตไมไดเพราะการโอนยอมมีไมได

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3922/2548 โจทกเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ธ. ไดขอซ้ือ
ทีด่นิแปลงดงักลาว โดยให ม. เปนนายหนา ตอมา ม. นํ าเอกสารใหโจทกพิมพลายนิ้วมือในหนังสือ
มอบอ ํานาจโดยมิไดกรอกขอความ และโจทกยังไดมอบโฉนดที่ดินพิพาทใหแก ม. ไป จนกระทั่ง  
มกีารกรอกขอความในหนังสือมอบอํ านาจดังกลาววา โจทกมอบอํ านาจให ส. มีอํ านาจจดทะเบียน
จ ํานองทีด่นิพพิาทได เปนการกระท ําทีเ่ปดโอกาสใหบคุคลอืน่น ําหนงัสอืมอบอ ํานาจไปใชจดทะเบยีน
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จํ านองที่ดินพิพาทแกจํ าเลย ตามพฤติการณของโจทกซ่ึงเปนเจาของที่ดินพิพาทกระทํ าการดังกลาว  
ถือวาโจทกประมาทเลนิเลออยางรายแรง โจทกจงึไมอาจอางความประมาทเลนิเลอของตนมาเปนมลูเหตุ
ฟองรองจ ําเลยซึง่เปนบคุคลภายนอกผูรับจ ํานองโดยสจุริตและมคีาตอบแทนเพือ่ใหตนพนความรบัผิด
โจทกจงึไมมีสิทธิฟองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนจํ านองที่ดินพิพาทได

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 43514/2548 จํ าเลยนํ าที่ดินไปจดทะเบียนภาระจํ ายอมใหแก
บุคคลภายนอก หลังจากทํ าบันทึกขอตกลงประนีประนอมยอมความกันแลวโดยจํ าเลยไมมีอํ านาจ
กระท ําไดตามขอตกลง จํ าเลยยอมรูวาทํ าใหโจทกทั้งสามเสียเปรียบ จึงเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต 
และศาลพิพากษาใหจํ าเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกลาวใหโจทกทั้งสามโดยปลอดภาระจํ ายอมได
ไมเปนการกระทบสิทธิของบุคคลภายนอก เพราะมิไดเพิกถอนการจดทะเบียนภาระจํ ายอมในที่ดิน
ดงักลาว แตเปนเรื่องที่ฝายโจทกจะบังคับเอาแกจํ าเลยตามคํ าพิพากษาโดยลํ าพังเทานั้น

ค ําพพิากษาศาลฎกีาที ่ 6302/2547 โจทกแตงตัง้จ ําเลยเปนตวัแทนในการซือ้ขายหลักทรพัย
ในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย ตอมาพนกังานของจ ําเลยไดโอนหุนเพิม่ทนุจ ํานวน 24,000 หุน
ของบรษิทั ซ. ทีผู่อ่ืนจองซือ้เขาบญัชขีองโจทกโดยสํ าคญัผิด จ ําเลยไดแจงยอดทรพัยคงเหลอืใหโจทก
ทราบทุกเดือน ซ่ึงโจทกยอมทราบและสามารถตรวจสอบไดวามีหลักทรัพยของโจทกขาดหายไป
หรือไม หรือมีหลักทรัพยที่โจทกไมไดส่ังซื้อหรือจองซื้อไวเพิ่มเขามาในบัญชีของโจทกหรือไม 
เมือ่โจทกเห็นวามีหลักทรัพยที่โจทกไมไดซ้ือ หรือส่ังจองซื้อไว โจทกชอบที่จะแจงใหจํ าเลยทราบ  
เพื่อแกไขขอผิดพลาด แตโจทกกลับขายหลักทรัพยดังกลาวไป เปนการสอใหเห็นวาโจทกมิได     
ทํ าการโดยสุจริต การที่จํ าเลยขอใหโจทกซ้ือหลักทรัพยคืนแกจํ าเลย และโจทกตองซื้อมาในราคา   
ที่สูงกวาราคาที่ขายไป จึงเปนผลจากความผิดของโจทกเองที่โจทกมาเรียกเอาคาเสียหายจากจํ าเลย  
จงึถือไดวาเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทกจึงไมมีอํ านาจฟอง และปญหา
เร่ืองอ ํานาจฟองเกีย่วกบัการใชสิทธโิดยไมสุจริต เปนปญหาขอกฎหมายเกีย่วดวยความสงบเรยีบรอย
ของประชาชน ศาลฎีกายอมยกขึ้นวินิจฉัยไดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และ 
มาตรา 247

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3930/2541 การที่จํ าเลยนํ าคาเชาไปชํ าระใหโจทก แตโจทก      
ไมยอมรับ ถือวาจ ําเลยไดขอปฏิบตักิารช ําระหนีโ้ดยชอบแลว โจทกจะปฏเิสธไมยอมช ําระหนีห้าไดไม  
กรณีนี้ยังถือไมไดวาจํ าเลยเปนผูผิดนัด ดังนั้นการที่โจทกใชสิทธิฟองขับไลและเรียกคาเสียหาย  
จากจํ าเลยเปนคดีนี้ ถือไดวาโจทกใชสิทธิโดยไมสุจริตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
มาตรา 5 โจทกจงึไมมอํี านาจฟอง และปญหาเรือ่งการใชสิทธิโดยไมสุจริตเปนปญหาเรือ่งอ ํานาจฟอง
ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ศาลฎีกายอมยกขึ้นวินิจฉัยได  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247
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ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5408/2540 หลังจากครบกํ าหนดเวลาที่จํ าเลยที่ 1 ตองสงมอบ  
ส่ิงของตามสญัญาซือ้ขายในวนัที ่17 ตลุาคม 2547 แลว จ ําเลยที ่1 ไดทยอยสงมอบสิง่ของแกโจทกอีก
แสดงวา โจทกพยายามใหโอกาสจ ําเลยที ่ 1 สงมอบสิง่ของตามสญัญาแกโจทก โดยไมบอกเลกิสญัญา
จนครัง้สุดทายโจทกแจงแกจํ าเลยที่ 1 วา ใหโอกาสสงมอบสิ่งของจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2538   
ซ่ึงจ ําเลยที่ 1 ซ่ึงทํ าหนังสือขอผัดผอนตอไปอีก จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2538 ฉะนั้น การที่โจทก
บอกเลกิสญัญาตอจ ําเลยที ่ 1 ภายหลังครบก ําหนดสงมอบสิง่ของตามสญัญาซือ้ขายเปนเวลานบัปนัน้
จงึไมมีพฤติการณสอใหเห็นวา โจทกใชสิทธิโดยไมสุจริต

จากค ําพพิากษาทัง้ในกฎหมายอาญาและกฎหมายแพงดงัทีไ่ดกลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะ
ในทางกฎหมายอาญานัน้ จะพบค ําพพิากษาไมมากนกั เพราะในกฎหมายอาญา ศาลจะใชหลักกฎหมาย
ทัว่ไปเฉพาะในสวนที่เปนคุณกับจํ าเลยเทานั้น สวนกรณีตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น
จะเหน็ไดวามคี ําพพิากษาทีต่ดัสนิคดตีามหลกัยตุธิรรม หลักศลีธรรมมมีากกวาในกฎหมายประเภทอืน่
ทั้งนี้เปนเพราะกฎหมายแพงและพาณิชยเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวันของประชาชน
สวนมากจึงเปนชองทางของศาลที่จะเลือกใชหลักกฎหมายทั่วไปไดมากขึ้น เชน หลักสุจริต      
หลักการตคีวามกฎหมาย หลักเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนตน 
หลักดังกลาวนี้เกี่ยวของกับศีลธรรมและหลักความยุติธรรมทั้งส้ิน

4.4  วิเคราะหหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

การศกึษาในเรือ่งการน ําหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนาไปใชในฐานะเปนหลักกฎหมาย
ทั่วไป ยอมชวยใหเรามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราไดดีขึ้นวามีลักษณะและ
หลักการอนัควรแกการเทิดทูนและยึดมั่นอยูเพียงใด  ในขณะเดียวกันผูวิจัยก็ใครสรุปใหเห็นปญหา
บางประการที่มีอยูในสังคมไทย ซ่ึงอาจเปนประโยชนแกการปรับปรุงแกไขใหพระพุทธศาสนานี้  
มคีณุคาตอสังคมไทยและสังคมกฎหมายยิ่งๆ ขึ้นไป ดังตอไปนี้

1. ในขณะที่เรากํ าลังเรงรัดพัฒนาประเทศอยูนี้ เรายังขาดการพัฒนางานแขนงอื่นๆ 
อยูหลายดานการพัฒนานั้นจะตองกระทํ าพรอมๆ กัน ทุกระดับทุกแขนงทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการบริหารทั้งในดานวัตถุและจิตใจในสังคมที่กํ าลังพัฒนา คนสวนมากจะมองขาม
ความเจริญในดานจิตใจ ศีลธรรม หรือจริยธรรมของคน มกัจะเสื่อมลงทั้งในดานขาราชการและ
ประชาชน เฉพาะอยางยิ่งมีปญหาสํ าคัญอยูที่วา จะมีทางปรับปรุงจริยธรรมในการบริหารอยางไร    
จงึจะกอใหเกดิความส ํานกึและความรบัผดิชอบในการบรหิารราชการตามอดุมการณแหงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสวนราชการตางๆ การนํ าหลัก “ทศพิธราชธรรม” มาเปนคุณธรรม 
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หรือจริยธรรมในการปกครอง และการบริหารนับเปนสวนหนึ่งที่จะนํ ามาแกปญหาในประการ     
ดงักลาวนั้นได41

     2. ในปจจบุนัรฐัธรรมนญูไดวางหลกัประกนัความเปนอสิระของผูพพิากษาไว แตอยางไรกต็าม
“หลักอินทภาษ” ทีม่อียูในกฎหมายตราสามดวงก็ยังถือเปนหลักธรรมและเปนคติสํ าหรับผูพิพากษา  
ทีม่ไิดมคีวามลาสมยัไปตามกาลเวลาแตอยางใดแตเปนหลักทีค่วรจะมกีารระลกึถึง และน ํามาเผยแพร
ตอทัง้ผูพพิากษาและนกักฎหมาย ในยคุปจจบุนัอนัเปนการเรยีนรูคตอัินทรงคณุคาในกฎหมายตราสามดวง
ของไทยวาตลุาการไมควรหวัน่ไหวไปตามอคติ แตควรรกัษาเกยีรตแิหงความเปนตลุาการเพือ่ด ํารงไว
ซ่ึงความยุติธรรมแหงตน

3. คํ าวา “ยุติธรรม” นัน้ มาจากภาษาบาลี ซ่ึงประกอบมาจากคํ าวา ยุต ติ แปลวา 
ชอบ ถูกตอง หรือจบ กับ ธมฺ ม แปลวา ส่ิง ทรงไว ความดี ความถูกตอง หลักปฏิบัติ กฎเกณฑ 
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถานไดใหความหมายของค ําวายตุธิรรมวา ความเทีย่งธรรม ความชอบธรรม
ความชอบดวยเหตุผล ดังนั้น ผูพิพากษาทั้งหลายที่มีหนาที่ดํ ารงไวซ่ึงความยุติธรรม จึงตองทํ าให
ขอขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นจบลงอยางถูกตองตามกฎหมายดวยความเปนธรรม

4. การถายทอดและการนํ าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาสูจิตใจของประชาชน
นบัวามคีวามสํ าคัญอยูไมนอย ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ จะเห็นวาผลการสํ ารวจ
ปรากฏวา ระดับการศึกษาของบรรดาพระภิกษุสงฆ จํ านวน 10 รูป ในวัดแหงหนึ่ง มีพระภิกษุสงฆ
ทีผ่านหลกัสูตรนกัธรรมตรจี ํานวน 6 รูป นกัธรรมโท 3 รูป รวมทัง้เจาอาวาสอกีรปูหนึง่ไมผานหลักสตูร
นกัธรรมเพราะบวชตอนสูงอายุ42 การบวชสวนมากเพื่อหวังผลบุญหรือเพื่อเปนการทดแทนบุญคุณ
ตามประเพณไีทย บางคนบวชไปเรื่อยๆ ตราบเทาที่ยังมีความพอใจจนกวาจะเบื่อ หรือมีความจํ าเปน
ทางบาน บางคนบวชเพราะความกดดนัทางสงัคม บางคนกบ็วชเพือ่จะท ําใหชีวติดขีึน้ ขณะทีส่ิ่งแวดลอม
ทางสงัคมกํ าลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอยูนี้ วิธีการถายทอดหลักธรรมของเรายังคงใชแบบเดิม
ที่ถือปฏิบัติกันมาเปนเวลาหลายศตวรรษ ภาษาที่เทศนยังเปนภาษาที่ตองการใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์  
แตยากตอการเขาใจ การแนะนํ าขอที่ธรรมที่จะชวยแกปญหาตามความตองการของสังคมนับวา      
มคีวามจ ําเปนตอชุมชนอยูมาก เทคนคิ และวธีิการสอนทีท่นัสมยั อาจน ํามาใชได กจิกรรมของฝายสงฆ
ที่มีคุณคาตอการพัฒนาชุมชนและสังคมควรไดรับการสนับสนุน ปญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือ       
พุทธศาสนิกชนไทยหางไกลวัดและหางธรรมไปมาก

                                                       
41 ทินพันธุ นาคะตะ. (2509). คุณคาของพระพุทธศาสนาในการบริหารราชการ. หนา 167.
42 Howard Keva Kaufman.  (1960). Bangkhuad: A Community Study in Thailand.  p. 102.
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5. ผูวิจัยขอใหความสํ าคัญแกพระพุทธศาสนาในแง “นตินิัย”43 ซ่ึงเปนเรื่องกฎหมาย  
แมวาจะเปนเพียง “สมมติสัจจะ” แตเปนระดับโครงสรางมีสวนกํ าหนดความเปนไปทั้งความเปน
และความตายของพระพุทธศาสนาได และมีผลกระทบตอพระพุทธศาสนาในแงพฤตินัยทั้งใน
ปจจบุนันีแ้ละในอนาคตดวย พระพุทธศาสนาในระดับสถาบัน ทุกคนจํ าเปนตองชวยกันรักษาสิทธิ
มเิชนนัน้เราในฐานะเปนสวนหนึ่งของสถาบันอาจสูญเสียสถาบันอันมีคุณคานี้ไปก็ได44

4.4.1 เกณฑตัดสินความดีความชั่วในพระพุทธศาสนา
ในสวนนี้จะพิจารณาวา พระพุทธศาสนาใหหลักเกณฑในการวินิจฉัยปญหา

เรือ่งความดีช่ัวเอาไวอยางไร
ในการตรากฎหมาย ผูทํ าหนาที่ตรายอมมีความคิดและเหตุผลพื้นฐานที่แนนอน

บางประการ กฎหมายแตละขอ กวาจะผานออกมาเปนกฎหมายไดยอมตองผานการพจิารณาอภปิราย
ถกเถียงกันในหมูผูทํ าหนาที่ตรากฎหมาย ในขั้นตอนนี้เองที่ระบบจริยศาสตรจะเขามามีบทบาท   
ตอแนวความคดิทางจรยิศาสตรทีค่นสวนใหญซ่ึงท ําหนาทีต่รากฎหมายเหน็วา มเีหตผุลยอมมอิีทธพิล
ตอการก ําหนดเนือ้หาของกฎหมายระบบจรยิศาสตร ในพระพทุธศาสนากเ็ชนเดยีวกนั พระพทุธศาสนา
ไมมีบทลงโทษคนที่ไมทํ าตามพุทธจรยิธรรม พระพุทธศาสนาสอนเรื่องศีลหา หากใครทํ าตามได   
พระพทุธศาสนากอ็นโุมทนา แตในขณะเดยีวกนั พระพทุธศาสนากไ็มมบีทลงโทษคนทีล่ะเมดิศลีหา
พระพุทธศาสนาเชื่อวาการลงโทษคนที่ทํ าผิดธรรมเปนเรื่องของธรรมชาติ ไมใชเรื่องของมนุษย 
กระนัน้ก็ตาม ระบบจริยศาสตรในพระพุทธศาสนาก็สามารถมีบทบาทอยูเบื้องหลังการตรากฎหมาย   
หากวาพระพุทธศาสนาสามารถสรางระบบจริยศาสตรที่บุคคลผูทํ าหนาที่ตรากฎหมายยอมรับได   
ระบบจริยศาสตรในพระพุทธศาสนาก็จะมีบทบาทโดยออมในการสรางระบบควบคุมคนที่ละเมิด
พทุธจริยธรรมที่แฝงอยูในรูปของกฎหมายนั้นเอง

อนึง่ พระพุทธศาสนาเห็นวา จริยธรรมมีสวนโดยออมในการชักนํ าใหคนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย บางกรณีกฎหมายอาจเปดชองใหคนสามารถทํ าความชั่วไดโดยไมผิดกฎหมายในกรณี
เชนนี ้ระบบจริยศาสตรจะมีบทบาทตอสภาพบังคับทางกฎหมายในแงของจิตสํ านึกไดทางหนึ่ง

                                                       
43 พระพทุธศาสนาในแงนติินยั ซึ่งเปนเรือ่งกฎหมาย และรฐัธรรมนญูอนัเปนกฎหมายสงูสดุในการปกครอง

ประเทศ นาจะบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติดวย
44 มานพ นักการเรียน. (2545). พระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม. หนา 37,40.
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สรุปความวา ในทศันะของพระพทุธศาสนา ระบบจรยิศาสตรมหีนาที ่2 ประการหลกัๆ
ดวยกัน คือ

1. เปนพื้นฐานในการตรากฎหมาย และขอบังคับทางสังคมอื่นๆ ที่มีบทลงโทษ
คนที่ฝาฝน

2. สนบัสนนุใหคนท ําตามกฎหมายและขอบงัคบัทางสงัคมอืน่  ๆทีก่ลาวถึงในขอแรก
บทบาทสองประการนีส้อดคลองกบัทศันะพืน้ฐานของพระพทุธศาสนาทีก่ลาวไดวา

มนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล ระบบจริยศาสตรในพระพุทธศาสนาวางอยูบนพื้นฐานความเชื่อ และ
ความมัน่ใจในความมีเหตุมีผลของมนุษย เมื่อคนจํ านวนหนึ่งทํ าหนาที่ตรากฎหมายสํ าหรับบังคับใช
ในสงัคมพระพุทธศาสนาก็เสนอระบบจริยศาสตรแบบพุทธใหคนเหลานี้พิจารณา พระพุทธศาสนา
เชือ่วา คนเราอาจมีดีบาง เลวบาง คละปนกันไป แตเมื่อใดก็ตามที่คนซึ่งเปนคนดี มีเหตุผล ไดช้ีแจง
หลักจริยศาสตรที่มีเหตุผลใหคนซึ่งอาจมีความดีความเลวผสมผสานกันในตัว คนเหลานี้ก็พรอม    
ทีจ่ะรบัฟง เมื่อถึงที่สุดแลวพระพุทธศาสนาเชื่อวาคนทุกคนมีเหตุผล ส่ิงที่เรียกวาเหตุผลหรือปญญา 
ตามหลักพระพุทธศาสนานี้ คือ “มโนธรรม” และมโนธรรมตัวนี้เองที่จะชวยใหมนุษยสามารถ
สรางระบบกฎหมายและขอบงัคบัทางสงัคมทีย่ตุธิรรม โดยไมจ ําเปนวาผูท ําหนาทีต่ราจะตองบรสุิทธิ์
สะอาดอยางไมมีที่ติ

สํ าหรับบคุคลทีไ่มมหีนาทีต่รากฎหมาย พระพทุธศาสนากเ็สนอระบบจรยิศาสตร
แบบพุทธในฐานะที่เปนเครื่องชี้นํ าการตัดสินปญหาในการดํ าเนินชีวิตระบบกฎหมาย บางครั้ง   
อาจไมรัดกมุ แตเมือ่ใดกต็ามทีป่ระชาชนไดรับการอบรมดวยระบบจรยิธรรม มคีวามรูสึกรับผิดชอบ
ช่ัวดีดวยตัวเองโดยไมตองใหใครมาชี้บอกหรือบังคับ เมื่อนั้นระบบจรยิศาสตรในพระพุทธศาสนา
กจ็ะทํ าหนาที่ที่สอง คอื สงเสริมใหคนเคารพกฎหมาย ไมละเมิดกฎหมายแมมีโอกาส และไมทํ า   
ส่ิงทีต่นเห็นวาผิด แมไมมีกฎหมายเอาผิดไวก็ตาม

ในพระไตรปฎก เมือ่พระพทุธองคตรัสถึงวธีิวนิจิฉยัวา อะไรคอืความด ี (กศุลกรรม)
อะไรคอืความชั่ว (อกุศลกรรม) ก็จะพบวา วิธีวินิจฉัยท่ีตรัสเอาไวนั้นสามารถจํ าแนกเปน 2 ประเภท 
ดวยกนั คือ (1) วิธีวินิจฉัยโดยสืบสาวหาที่มาของการกระทํ าหรือสภาวธรรมนั้นๆ (2) วิธีวินิจฉัย
โดยดูที่ผลของการกระทํ าหรือสภาวธรรมนั้นๆ

1. วนิจิฉยัโดยดท่ีูมา วธีินีค้อนขางเขาใจงาย พระพทุธศาสนาถอืวาสิง่ทีเ่ปนตนเหตุ
หรือแรงผลักดันใหมนุษยทํ ากรรมตางๆ มีอยูสองกลุม กลุมแรก คือ แรงผลักดันฝายดี กลุมที่สอง
คอื แรงผลกัดนัฝายชัว่ แรงผลกัดนัฝายดมีมีากมายแตสามารถสรปุลงเปนสามประการ คอื ความไมโลภ
ความไมโกรธ และความไมหลง แรงผลกัดนัฝายชัว่กเ็ชนเดยีวกนัมมีากมาย แตสามารถสรปุเปนสาม
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คอื ความโลภ ความโกรธ และความหลง เมื่อใดก็ตามที่คนเรากระทํ ากรรมดวยแรงผลักดันฝายดี 
การกระท ํานั้นก็เปนความดี หากทํ าดวยแรงผลักดันฝายชั่ว การกระทํ านั้นก็ช่ัว

ธรรมทีจ่ดัอยูในฝายแหงความเสือ่ม 3 ประการ ไดแกอะไรบาง ไดแก “อกุศลมลู”
ม ี 3 ประการ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ธรรม 3 ประการที่กลาวมานี้ จัดอยูในฝาย      
แหงความเสื่อม

ธรรมทีจ่ัดอยูในฝายแหงความเจริญ 3 ประการ ไดแกอะไรบาง “กุศลมูล” 
ม ี3 ประการ คอื ความไมโลภ ความไมโกรธ ความไมหลง ธรรม 3 ประการทีก่ลาวมานี ้จดัอยูในฝาย
แหงความเจริญ

ส่ิงทีพ่ระพทุธองคทรงเรยีกวา “กศุลมลูสามประการ” แมช่ือจะฟงดใูนเชงิลบ
(Negative) แตกไ็มไดหมายความวา ส่ิงเหลานีจ้ะตองแสดงตวัออกมาในเชงิลบเสมอไป ความไมโลภ
ในทัศนะของพระพุทธศาสนาสามารถแสดงตัวออกไดทั้งในแงลบและบวก ยกตัวอยางเชน        
นายเขยีวเปนขาราชการท ํางานอยูกระทรวงแหงหนึง่ คราวหนึง่เขามโีอกาสทจุริต โดยทีเ่หน็ไดชัดวา
ไมมใีครสามารถจับผิดเขาได นายเขียวไตรตรองอยูหลายวัน ที่สุดก็ตัดสินใจไมทุจริต การตัดสินใจ
ของนายเขียวครั้งนี้ พระพุทธศาสนาถือวาถูกชักนํ าโดย “อโลภเจตสิก”

วนัทีน่ายเขยีวตดัสนิใจไดแนนอนวาไมทจุรตินัน้ หลังจากเลกิงานแลว เขาเดนิทาง
กลับบาน ระหวางทีเ่ดนิทางมาขึน้รถประจ ําทาง เขาเหน็เดก็ขอทานคนหนึง่นัง่อยูทีท่างเทา เดก็คนนัน้
ทาทางนาสงสาร เนื้อตัวสกปรก ผอมซูบซีด นายเขียวเห็นแลวก็นึกสงสาร จึงควักเงินใหเด็กนั้นไป
สิบบาท การตัดสินใจควักเงินใหเด็กขอทานนี้ พระพุทธศาสนาถือวา ถูกผลักดันโดย อโลภเจตสิก
เชนกัน

การท ําดใีนทศันะของพระพทุธศาสนาแบงไดเปน 2 ลักษณะ คอื ท ําดโีดยการ
“งดเวน” ไมทํ าชั่ว กับ ทํ าดีโดยการ “ลงมือทํ า” กรรมด ี แตไมวาจะทํ าดีในลักษณะใด การกระทํ า   
ดทีั้งหมดนั้น พระพทุธศาสนาอธิบายวาลวนมีสาเหตุมาจากกุศลมูลทั้ง 3 ประการ คือ ความไมโลภ 
ไมโกรธ และไมหลงทั้งส้ิน

เร่ืองการแสดงตัวของกุศลมูลและอกุศลมูลนี้เปนเรื่องสํ าคัญ มีนักวิชาการ
ตะวนัตกจ ํานวนหนึง่ศกึษาพระพทุธศาสนาแลว กเ็ขยีนหนงัสอืวเิคราะหระบบจรยิธรรมในพระพทุธศาสนา
วาเปน “จริยธรรมเชิงลบ” (Negative Morality) กลาวคือ เปนระบบจริยธรรมที่สอนวา ความดี
สามารถทํ าไดดวยการไมทํ าความชั่ว ดังนั้นคนดีในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงไมใชคนทํ าดี  
หากแต คือ คนทีเ่พยีงแตอยูเฉยๆ แลวไมทํ าชั่วเทานั้นเอง
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การวจิารณวาคนดีในทัศนะของพระพุทธศาสนา คอื คนไมทํ าชั่วนั้นถูกตอง 
และการสรปุวาความดใีนทศันะของพระพทุธศาสนาสามารถท ําไดโดยวธีิเพยีงแตอยูเฉยๆ แลวไมท ําชัว่นัน้
กถู็กเชนกนั แตถูกเพียงครึ่งเดียว คนที่ไมทํ าชั่วพระพุทธศาสนาถือวาเปนคนดี แตยังดีไมสมบูรณ
เขาจะดสีมบรูณเมือ่ลงมอืท ําความดดีวย ดงัหลักโอวาทปาตโิมกขทีว่า “ไมทํ าความชัว่ท้ังปวง ยงักศุล
ใหถงึพรอม ช ําระจติของตนใหผองใส นีค่อื ค ําสอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย” จริยธรรมในพระพทุธศาสนา
จึงไมใชจริยธรรมเชิงลบดังที่นักวิชาการเหลานี้เขาใจ

สรุปความวา วธีิตดัสนิวาอะไรคอืความดคีวามชัว่ อยางแรก คอื ใหดวูาการกระท ํานัน้  
หรือสภาวธรรมนั้นเกิดจากกุศลมูลหรืออกุศลมูล ช่ือของกุศลมูลอาจฟงดูเปนแงลบ แตก็ไมจํ าเปน
ตองแสดงออกในแงลบเสมอไป ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง อาจแสดงตัวเชิงลบ (คือ ผลักดัน  
ใหเรางดเวนไมกระทํ ากรรมชั่ว) ก็ได อาจแสดงตัวเชิงบวก (คือ ชักน ําใหเรากระทํ ากรรมดี) ก็ได 
อกุศลมูลก็เชนเดียวกัน ช่ืออาจฟงดูเปนแงบวก แตก็ไมจํ าเปนตองแสดงตัวในแงบวกเสมอไป   
ความโลภ โกรธ หลง อาจแสดงตัวในแงบวก (คือ ชักน ําใหเราทํ ากรรมชั่ว) ก็ได แสดงตัวในแงลบ 
(คือ ผลักดนัใหเรางดเวนไมทํ ากรรมดี) ก็ได การทํ าชั่วในทัศนะของพระพุทธศาสนาจึงแบงไดเปน
สองลกัษณะ คอื ท ําชัว่โดยการลงมอืท ําความชัว่ และการท ําชัว่โดยการงดเวนไมท ําความดทีีอ่ยูในวสัิย
จะท ําได การทํ าชั่วในสองลักษณะนี้ลวนมีสาเหตุมาจากความโลภ โกรธ และหลงทั้งส้ิน

อาจมผูีสงสยัวา ท ําไมพระพทุธศาสนาจงึเรยีกการกระท ําทีเ่กดิจากกศุลมลูวาดี
และเรียกการกระทํ าที่เกิดจากอกุศลมูลวาชั่ว เร่ืองนี้ไดอธิบายไวในอรรถกถาวา ความไมโลภ       
ไมโกรธ และไมหลง ไดช่ือวา กศุลมลู เพราะตวัเจตสกิเหลานีแ้ตละตวัโดยตวัมนัเอง เปนความดอียูแลว
ความดีเปนคุณสมบัติที่มีอยู จริงใจเจตสิกเหลานี้ เมื่อเจตสิกเหลานี้ผลักดันใหเกิดการกระทํ า        
การกระท ํานั้นจึงพลอยดีไปดวย ในเรื่องอกุศลมูลก็มีอรรถาธิบายเชนเดียวกันนี้

สรุปความวา พระพทุธศาสนาถอืวาความ ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง เปนความดี
ในตวัมนัเอง คอื คาความดใีนเจตสกิเหลานีม้อียูใน “ปรวิสยั” (Objective Goodness) เจตสกิสามตวันี้
ช่ือวากศุลมลูเพราะเปนความด ีและเปนรากเหงาของการกระท ําและสภาวธรรมทีด่ ีความโลภ โกรธ หลง
ก็มีคํ าอธิบายนัยเดียวกันนี้ในทัศนะของพระพุทธศาสนา การถามวา ทํ าไมจึงเรียกความไมโลภ     
ไมโกรธ ไมหลงวาด ี และท ําไมจงึเรยีกการกระท ําทีเ่กดิจากเจตสกิสามตวันีว้าด ี กเ็หมอืนกบัการถามวา
ท ําไมจงึเรยีกสิง่ทีป่รากฏในเลอืดของเราวาแดงนัน่เอง ความไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ด ีเพราะเปนส่ิงดี
การกระท ําที่เกิดจากแรงผลักดันของเจตสิกเหลานี้ดี เพราะเปนการกระทํ าที่ดี เหมือนกับเลือดสีแดง  
เพราะมันแดงนั่นเอง
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ทัศนะของพระพุทธศาสนาตามที่กลาวมานี้คลายกับทัศนะของคานท   
คานทเรียกการกระท ําทีเ่กดิจากเจตนาดวีาเปนการกระท ําทีด่ ีถามใีครไปถามนกัจรยิศาสตรในส ํานกันี้
วาทํ าไมจึงเรียกการกระทํ าที่เกิดจากเจตนาดีวาดี ก็จะไดรับคํ าตอบวา เพราะมันเปนความดีนะสิ 
สํ าหรับพระพุทธศาสนาและคานท คาทางจริยศาสตรเปนขอเท็จจริงที่มีอยูในสิ่งอันเปนที่มา       
ของการกระท ําตางๆ ของมนษุย พระพทุธศาสนาเชือ่วากศุลมลูและอกศุลมลู คอื แหลงทีม่าของการกระท ํา
สวนคานทเชื่อวาเจตนาดีกับเจตนาที่ไมดี คือ แหลงที่มาของการกระทํ า แหลงที่มาของการกระทํ า
เหลานี้มีคา คือ ความดีความชั่วในตัวมันเอง สํ าหรับพระพุทธศาสนากุศลมูลดี เพราะเปนสิ่งดี 
อกุศลมูลช่ัว เพราะเปนสิ่งชั่ว สํ าหรับคานท เจตนาดีเพราะเปนความดี เจตนาไมดีเปนสิ่งไมดีเพราะ
เปนความชั่ว

2. วินิจฉัยโดยดูท่ีผล วิธีที่สองคอนขางซับซอนกวาวิธีที่หนึ่ง แตก็สามารถ   
เขาใจไดไมยากนกั วธีิการทีส่องนีม้เีนือ้หาวา หากเราตองการตรวจสอบวาการกระท ํานัน้หรือสภาวธรรมนัน้
ดหีรือช่ัว ใหตั้งคํ าถามวา การกระทํ านั้นหรือสภาวธรรมนั้นใหผลที่เปนคุณหรือเปนโทษ ถาเปนคุณ 
การกระทํ านั้นหรือสภาวธรรมนั้นก็เปนความดี ถาเปนโทษ ก็เปนความชั่ว

ดกูอนชาวกาลามะ! เมือ่ใดกต็ามทีท่านทัง้หลายทราบชดัดวยตวัเองวา ธรรมเหลานี้
เปนอกุศล ธรรมเหลานี้มีโทษ ธรรมเหลานี้ผูรูติเตียน ธรรมเหลานี้เมื่อยึดถือแลว ยอมกอใหเกิดทุกข 
ดกูอนชาวกาลามะ! เมือ่นัน้ทานทั้งหลายก็ควรละเวนธรรมเหลานั้นเสีย

เด็กนักเรียนที่ขยันขันแข็งอานตํ าราอาจเปนทุกขในชวงที่ตองครํ่ าเครง   
อานต ํารานั้น แตการกระทํ าดังกลาวนี้พระพุทธศาสนาถือวาเปนความดี เพราะเมื่อมองในระยะยาว
ความขยนัขันแข็งนั้นจะสงผลใหชีวิตเด็กคนนั้นเจริญขึ้น สูงขึ้น

การที่ความขยันสงผลใหเกิดสุขแกเด็กคนนั้นในระยะยาว เราอาจเรียกได
อีกอยางหนึ่งวาเปนการใหประโยชนของความขยัน ดวยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงถือวาสุขและ
ประโยชนมคีวามหมายเทากนั การกระท ําทีใ่หผลเปนสขุและเปนประโยชน กค็อื การกระท ําทีส่งเสรมิ
ใหชีวิตของเราดีขึ้น สูงขึ้น

เมือ่กลาวถึงเรือ่งการใหผลทีเ่ปนทกุขโทษและประโยชนสุขของการกระท ํานี้
พระพทุธศาสนาไดแยกแยะลงไปอกีวา ผลของการกระท ํานัน้สามารถเกดิขึน้ไดสามลกัษณะดวยกนั
กลาวคือ

1. เกิดกับตนเอง
2. เกิดกับคนอื่น
3. เกดิทั้งกับตนเองและคนอื่น
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การกระทํ าที่เปนทุกขและเปนโทษอาจเกิดผลแกผูกระทํ าก็ได แกคนอื่นก็ได 
ไมวาจะเกิดในลักษณะใดพระพุทธศาสนาถือวาความชั่วทั้งส้ินการกระทํ าที่ใหผลเปนสุข และ
ประโยชนกเ็ชนเดยีวกนั เมือ่น ําเอาลกัษณะการใหผลของการกระท ําสามลกัษณะขางตนมาพจิารณารวม
จะชวยใหเราวินิจฉัยความดีความชั่วไดชัดเจนยิ่งขึ้น

นายแดงขโมยเงินนายดํ าแลวนํ าเงินที่ขโมยมาไดนั้นไปจับจายแสวงหา
ความสุขใสตน การกระทํ าของนายแดงนี้เปนความชั่ว เพราะสงผลใหเกิดโทษแกตัวนายแดงเอง 
เพราะ มจิฉาชพีเชนนั้น ยอมดึงชีวิตของเขาใหตกตํ่ าลง ในตัวอยางนี้ เราจะเห็นวาการขโมยเงินนี้
เหน็ชดัเจนวากอทกุขแกคนอื่น ลักษณะดังกลาวนี้อาจใชเปนประเด็นหลักในการอภิปรายใหเห็นวา  
การกระทํ านี้ผิดสวนการที่มิจฉาชีพกอทุกขแกนายแดงเองไมชัดเจนเทาเรื่องแรก ลักษณะที่สองนี้  
จงึอาจเปนประเด็นรองหรือประเด็นสนับสนุน

นายมดีืม่สุราเปนประจํ า แตดื่มแลวไมกอความรํ าคาญแกใคร เขาดื่มในบาน
ตนเอง ดืม่เมากน็อน เขาไมมคีรอบครวั อยูตวัคนเดยีว ในกรณนีีก้ารกระท ําของนายมี พระพทุธศาสนา
ถือวาผิด เพราะท ํารายตนเอง การดืม่สุราใหผลทีเ่ปนโทษแกตวันายม ีแมวาการดืม่สุรานีจ้ะเปนเรือ่งสวนตวั
และไมกอทุกขแกคนอื่นก็ตาม พระพุทธศาสนาก็ถือวาผิด ผิดเพราะการกระทํ านี้เปนการเบียดเบียน
ตัวเอง

จากตวัอยางขางตนนีเ้ราจะเหน็วา การกระท ําของนายมสีงผลกระทบแกตวัเขา
เพยีงคนเดยีว ประเดน็หลักทีเ่ราสามารถหยบิยกขึน้มาอภปิรายสนบัสนนุใหเหน็วา การกระท ําของเขา
ผิดเพยีงประเด็นเดียวเทานั้น คือ การทํ ารายตนเองใหตกตํ่ า

การกระทํ าบางอยางไมกอใหเกิดโทษแกตนเอง แตกอทุกขแกคนอื่น       
การกระทํ านั้นพระพุทธศาสนาก็ถือวาผิด ยกตัวอยางเชน นายเขียวปวดหัวตอนกลางคืนมาเคาะ
ประตหูองนายขาวขอยาแกปวด นายขาวหยบิยาใหผิด นายเขยีวกนิยานัน้แลวตาย การกระท ําของนายขาว
ปราศจากความคิดมุงราย ตรงกันขาม เขาหยิบยาใหเพราะความเอื้ออารี กระนั้นก็ตาม การกระทํ า
ของเขาครัง้นีพ้ระพทุธศาสนากถื็อวาผิด (สวนจะผดิมากหรอืนอยเปนอกีเรือ่งหนึง่) ผิดเพราะเบยีดเบยีน
ผูอ่ืน ตัวของนายขาวเองไมไดรับผลของการกระทํ านี้ ประเด็นหลักที่จะขอใชอภิปรายใหเห็นวา   
เขาท ําผิด จึงมีเพียงประเด็นการกอทุกขแกคนอื่นเทานั้น

สรุปความวา ในการวนิจิฉยัวาการกระท ําใดผดิหรือถูกโดยดทูีผ่ลนี ้ เราอาจพจิารณา
ไดเปนสามลักษณะดวยกัน คือ

1. พจิารณาวาการกระทํ านั้นสงผลเปนทุกขหรือวาสุขแกตนเอง
2. พจิารณาวาการกระทํ านั้นสงผลเปนทุกขหรือสุขแกคนอื่น
3. พจิารณาวาการกระทํ าอันหนึ่งสงผลเปนสุขหรือเปนทุกขทั้งแกตนและผูอ่ืน
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การพจิารณาวาการกระท ําอนัหนึง่สงผลเปนสขุหรือทกุขนี ้บางครัง้เปนเรือ่งซบัซอน
ละเอียดออน เราไมสามารถตัดสินไดงายๆ หยาบๆ วา นีค้อื การกระทํ าที่กอทุกข นัน่คือ การกระทํ า
ทีก่อสุข จะอยางไรก็ตามพระพุทธศาสนาก็เชื่อวาเมื่อใชปญญาไตรตรองอยางรอบคอบถึงที่สุดแลว 
เราจะสามารถวินิจฉัยไดทุกกรณี เพียงแตวาอาจจะยากหรืองายตางกันเทานั้นเอง45

4.4.2 การปรับใชแนวคิด (Themes) และหลกัการสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวคดิตามหลกัพทุธปรชัญา “มนษุย” ประกอบดวย “รูปกบันาม” รูป คอื รางกาย

สวนนาม คอื จิตใจ ซ่ึงประกอบดวย ลักษณะสีป่ระการ คอื เวทนา หมายถงึ การรูสึก สญัญา หมายถงึ
การจํ า สงัขาร หมายถึง การคิดหรือการปรุงคิด และวิญญาณ หมายถึง การรู ทานพุทธทาสภิกขุ
ทานสอนวาจิตหรือใจของมนุษยทํ าหนาที่แตกตางกันเมื่อใด ท ําหนาที่คิด คิดนึกได สรางเรื่องราว
ขึน้มาไดทุกเรื่อง เรยีกวา “จิต” เมื่อทํ าหนาที่รูเปนความรู หรือความรูสึกผิดชอบชั่วดี ก็เรียกวา 
“มโน” หรือ “มโนธรรมสํ านึก” เมื่อทํ าหนาที่รูแจงทางอายตนะ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ จะเรียกวา 
“วญิญาณ” ทานสอนใหรูจักตัวจิต ตัวมโน ตัววิญญาณจริงๆ ตรงๆ ลงไปในสิ่งที่มันรูสึกอยูในใจ
ของเราเอง จิตตภาวนา ในสวนปญญาความรูมนุษยตองอบรมจิตใหรอบรู ส่ิงที่ควรจะรอบรู ซ่ึงมี
ความแตกตางเปน 3 ระดับ คือ

1. ระดับศีล พึงอบรมจิตใหถือศีลใหได
2. ระดบัจิต พึงอบรมจิตใหเปนสมาธิมั่นคง ใหมีสมรรถภาพถึงที่สุดใหจงได
3. ระดับปญญา พึงอบรมจิตใหรูส่ิงที่ควรรู
จิตตภาวนา  จะตองมีทั้งสวน  ศีล  สมาธิ  และปญญา
แนวคิดตามนัยของ “ปรัชญาพิสูจนนิยม” (Experimentalism) การคิดของมนุษย

ประกอบดวย ลักษณะสามประการ ไดแก SIM-MIND กลาวคือ
S-Sensation หมายถึง ความรูสึก
I-Imagination หมายถึง การจินตนาการ
M-Memory หมายถึง การจํ าได

                                                       
45 ทองพูล บุณยมาลิก อุทิศ เชาวลิต วนิดา ธนศุภานุเวช นฤมล นิตยจินต และสรรเสริญ อินทรัตน.

(2544). ความจริงของชีวิต. หนา 200-205.
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มนษุยมีแนวคิดหลัก 2 แบบ คือ
1. คิดแบบสนองตัณหา คิดดวยความอยาก คิดไปตามความอยาก คิดแบบ

สนองตัณหา สอดคลองกับหลักปรัชญา “อัตถิภาวนยิม” หรือ “ชีวิตนิยม”  (Existentialism)
2. คดิตามแนวของเหตผุล เปนแนวคดิเพือ่เสรมิสรางปญญา เปนการสรางนสัิยใหม

ใหแกจิตใจ ซ่ึงเคยชินอยูกับการคิด
การพัฒนาทักษะชีวิตของมนุษย ตองรูจักดํ าเนินชีวิตอยางถูกตอง หมายถึง     

การรูจกัคดิเปน พดูเปน และท ําเปน กระบวนการคดิเปน เปนสิง่ทีพ่ฒันาได ฝกฝนได โดยการพฒันา 
“สัมมาทฐิ”ิ ใหมีความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น คานิยมที่ถูกตองดีงาม ซ่ึงมีปจจัยที่ทํ าใหเกิด
สัมมาทิฐิได 2 ประการ คือ

1. ปจจัยภายนอก หรือเรียกวา “ปรโตโฆสะ” ไดแก ส่ิงแวดลอมตางๆ เชน   
พอแม ครูบาอาจารย เพื่อน กัลยาณมิตร ส่ือมวลชน ฯลฯ และ

2. ปจจยัภายใน หรือเรียกวา “โยนิโสมนสิการ” ไดแก การคิดเปน ซ่ึงแยกได
เปน 2 ประเภท คือ

2.1 ประเภทพัฒนาปญญา มีความรู ความเขาใจ วาอะไรเปนสัจธรรมและ
อะไรเปนสมมุติธรรม และ

2.2 ประเภทสรางเสริมคุณภาพจิต เปนการปลุกเราใหเกิดคุณธรรม หรือ
โยนิโสมนสิการระดับจรยิธรรม ทํ าใหมนุษยมีความคิดที่ดีไดแนวคิดที่ดี

“โยนิโสมนสิการ” มอีงคประกอบ 4 สวน คือ
ก. อุบายมนสิการ คือ การคิดอยางเขาถึงความจริง
ข. ปถมนสิการ คือ การคิดอยางมีลํ าดับขั้นตอน ไมสับสน
ค. การณมนสิการ คือ การคิดอยางมีเหตุผล
ง. อุปปาทกมนสิการ คือ การคิดอยางมีเปาหมาย
โยนโิสมนสิการและปรโตโฆสะมคีวามสมัพนัธกนั กลาวคอื โยนโิสมนสกิาร

สามารถรับรูอารมณ หรือประสบการณจากภายนอกอยางถูกตอง มีการคิดคนพิจารณาอารมณ หรือ
เรือ่งราวที่เก็บเขามาเปนการพิจารณาขอมูลดวยสติ ซ่ึงสามารถนํ าไปใชประโยชนในการดํ าเนินชีวิต   
และการทํ ากิจกรรมตางๆ ตอไปได ดังพุทธสุภาษิตที่กลาววา “จิตตัง ทันตัง สุขาวหงั” หมายความวา  
จติที่ฝกดีแลวนํ าสุขมาให
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วธีิคดิแบบโยนโิสมนสกิาร เปนหลักคดิเปน ตามนยัแหงพทุธธรรม 10 วธีิ คอื
1. วธีิคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย
2. วธีิคดิแบบแยกแยะสวนประกอบ
3. วธีิคิดแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทันธรรมดา
4. วธีิคิดแบบอริสัจ หรือคิดแบบแกปญหา
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดแบบเชื่อมโยงหลักการ และ

ความมุงหมายใหสัมพันธกัน
6. วธีิคิดแบบคุณโทษและทางออก
7. วธีิคดิแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม
8. วธีิคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
9. วธีิคดิแบบเปนอยูในขณะปจจุบัน
10. วธีิคดิแลวแสดงออกเปนวิภัชชวาท เปนการพูดจํ าแนก
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการมีความมุงหมายที่จะสกัดหรือกํ าจัดอวิชชา และ

บรรเทาตณัหาโดยตรง กลาวคือ ผูที่มีวิธีคิดแบบนี้ยอมเกิดความรู ความเขาใจ ตามความเปนจริง
และสามารถพัฒนาตนเองไปสูความพนทุกขแกปญหาไดดวยปญญา มีอิสรภาพไดอยางแทจริง     
ดงัพุทธสุภาษิตที่กลาววา “ปญญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฐงั” หมายความวา “ชีวิตที่เปนอยูดวยปญญา 
ประเสรฐิทีสุ่ด” กระบวนการคดิเปนความสามารถทีม่นษุยพงึฝกฝนใหบงัเกดินอกเหนอืจากความสามารถ
ทางกาย คือ สามารถกระทํ ากิจกรรมใดๆ ไดดวยกาย ความสามารถทางวาจา คือ สามารถพูดได
อยางถกูตองเหมาะสมกบักาลเทศะ ความสามารถทางใจ คอื สามารถคดิ ซ่ึงมนษุยคดิได ท ําได คดิคน
คดิเหตุ คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดนิรนัย คิดอุปนัย คิดเปรียบเทียบ และคิดสรางสรรคได    
หลากหลายรปูแบบเปนกระบวนการคดิของมนษุยทีต่องมกีารพฒันาระบบความรู เสรมิสรางภมูปิญญา
และมีสติรูตนมีปญญารูคิด ซ่ึงจะประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เปนสุจริต 3       
ทีม่นษุยนกัฝกฝนและปฏิบัติใหไดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงาน
ไดอยางดีและมีความสุข

4.5  สัปปุริสธรรม 7 และกุศลกรรมบถ 10 ประการ

ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมีมาก แตในวิทยานิพนธนี้
จะขอกลาวเฉพาะหลกัธรรมทีเ่กีย่วของในการออกกฎหมายและใชกบักฎหมายเปนหลัก ซ่ึงนอกจาก
หลักธรรมเรือ่ง ทศพศิราชธรรม หลักอนิทภาษ และกศุลกรรมบถ 10 แลว ยงัจะตองกลาวถึงหลักธรรม
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อีกประเภทหนึ่ง คือ สัปปุริสธรรม 7 อันเปนหลักธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ทํ าใหเกิดสัตบุรุษ  
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ธรรมของผูดี นั่นเอง ซ่ึงจะทํ าใหหลักธรรมมีความครอบคลุมและ
สมบูรณยิ่งขึ้นวา โดยหลักแลวทั้งทศพิศราชธรรมและหลักอินทภาษนั้นเปนหลักธรรมที่ควบคุม  
กายและวาจาเปนเบือ้งตน คอื ใหมศีลี 5 และศลี 8 หากใครปฏบิตัไิดกถื็อวาเปนบคุคลชัน้ด ีมคีณุธรรม
แตยงัมหีลักธรรมอีกประเภทหนึ่งสามารถควบคุมไดทั้งกาย วาจา และใจ คือ “กุศลกรรมบถ 10”
ซ่ึงหมายถึง หนทางแหงความดีงาม ทางแหงกุศลอันเปนหนทางนํ าไปสูความสุข ความเจริญ     
แบงออกเปน 3 ทาง คือ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 ดงัจะขอกลาวอยางกวางๆ          
พอเปนสังเขปดังนี้ คือ

1. กายกรรม 3 หมายถงึ ความประพฤติดีที่แสดงออกทางกาย 3 ประการ ไดแก
(1) เวนจากการฆาสัตว คือ การละเวนจากการฆาสัตว การเบียดเบียนกัน เปนผูมี

เมตตากรุณา
(2) เวนจากการลกัทรพัย คอื ละเวนจากการลกัขโมย เคารพในสทิธิของผูอ่ืน ไมหยบิฉวย  

เอาของคนอื่นมาเปนของตน
(3) เวนจากการประพฤติผิดในกาม คือ การไมลวงละเมิดสามีหรือภรรยาผูอ่ืน     

ไมลวงละเมิดประเวณีทางเพศ
2. วจีกรรม 4 หมายถึง การเปนผูมีความประพฤติซ่ึงแสดงออกทางวาจา 4 ประการ 

ไดแก
(1) เวนจากการพูดเท็จ คือ พูดแตความจริง ไมพูดโกหก หลอกลวง
(2) เวนจากการพูดสอเสียด คือ พูดแตในสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสามัคคี กลมเกลียว  

ไมพดูจาในสิ่งที่กอใหเกิดความแตกแยก แตกราว
(3) เวนจากการพูดคํ าหยาบ คือ พูดแตคํ าสุภาพ ออนหวาน ออนโยนกับบุคคลอื่น

ทัง้ตอหนาและลับหลัง
(4) เวนจากการพดูเพอเจอ คอื พดูแตความจรงิ มเีหตมุผีลเนนเนือ้หาสาระทีเ่ปนจรงิ

3. มโนกรรม 3 หมายถึง ความประพฤติที่เกิดขึ้นในใจ 3 ประการ ไดแก
(1) ไมอยากไดของของเขา คือ ไมคิดจะโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน
(2) ไมพยาบาทปองรายผูอ่ืน คอื มจีติใจด ีมคีวามปรารถนาด ีอยากใหผูอ่ืนมคีวามสขุ

ความเจริญ
(3) มีความเห็นที่ถูกตอง คือ มีความเชื่อในเรื่องการทํ าความดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว  

และมคีวามเชื่อวา ความพยายามเปนหนทางแหงความสํ าเร็จ
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ความจรงิเรือ่ง “ดแีละชัว่” นี้ ทางธรรมะ หมายถงึ นามธรรม เชน คนประพฤตดิมีศีลีธรรม
แมจะไมร่ํ ารวยดวยขาวของเงนิทอง แตบณัฑติกส็รรเสรญิวาเปนคนด ี จติใจของคนผูนัน้มคีวามปลืม้ปติ
อ่ิมอกอิ่มใจ

สวนคนที่ประพฤติช่ัว เชน ฆา ปลน หลอกลวงเขามา แมจะรํ่ ารวยดวยทรัพยสมบัติ    
จติใจของเขาก็เศราหมองไมผองใส ผูรูทั้งหลายก็ติเตียนวาเปนคนชั่ว คนเลว

ฉะนั้น ผูที่ประสงคจะดํ ารงความเปนมนุษยใหมั่นคงถาวร จงพิจารณาใหเขาใจชัดเจน
ในเรือ่ง “ทํ าดีไดดี ทํ าชั่วไดช่ัว” นี้ อยามีความเห็นผิดเปนอันขาด เพราะการรํ่ ารวย หรือยากจน   
ทางวตัถุนั้น เปนผลพลอยไดเทานั้น สวนความดีและความชั่วนั้น ผูทํ ายอมไดรับผลตั้งแตขณะลงมือ
ทํ านั้นแลว

สัปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง คุณสมบัติของคนดี หรือธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของผูดี   

มีอยู 7 ประการ คือ
1. ความรูจักธรรม รูหลัก หรือรูเหตุ (ธัมมัญุตา) คอื รูหลักความจริง รูหลักการ       

รูหลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทํ าใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลักธรรมขอนัน้ๆ คอือะไร มอีะไรบาง พระมหากษตัริยทรงทราบวาหลักการปกครองตามราชประเพณี
เปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทํ าเหตุอันนี้ๆ หรือกระทํ าตามหลักการขอนี้ จึงจะใหเกิดผล
ทีต่องการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เปนตน

2. ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือรูจักผล (อัตถัญุตา) คือ รูความหมาย          
รูความมุงหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํ า หรือความเปนไป
ตามหลกั เชน รูวาหลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมาย
อยางไร กํ าหนดไวหรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทํ าอยูมีความมุงหมาย
อยางไร เมื่อทํ าไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้เปนตน

3. ความรูจักตน (อัตตญัตุา) คือ รูวาเรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กํ าลัง ความรู 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสมและ
รูที่จะแกไขปรับปรุงตอไป

4. ความรูจักประมาณ (มตัตญัตุา) คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับ
และบริโภคปจจัยส่ี คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณ  
ในการลงทณัฑอาชญาและในการเก็บภาษี เปนตน
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5. ความรูจักกาล (กาลัญตุา) คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่ควรหรือ
จะตองใชในการประกอบกิจ ทํ าหนาที่การงาน หรือปฏิบัติการตางๆ เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา 
ใหทนัเวลาใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน

6. ความรูจักบรษิทั (ปริสัญตุา) คอื รูจกัชมุชนและรูจกัทีป่ระชุม รูกริิยาทีจ่ะประพฤติ
ตอชุมชนนัน้ๆ วา ชุมชนนีเ้มือ่เขาไปหา จะตองท ํากริิยาอยางนี ้จะตองพดูอยางนี ้ชุมชนนีค้วรสงเคราะห
อยางนี้ เปนตน

7. ความรูจักบคุคล (ปคุคลญัตุา หรือปคุคลปโรปรญัตุา) คอื ความแตกตางแหงบคุคล
วาโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เปนตน ใครๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูจักปฏิบัติ  
ตอบคุคลนัน้ๆ ดวยดีวาควรจะคบหรือไมคบ จะใช จะตํ าหนิ ยกยอง และแนะนํ าส่ังสอนอยางไร 
เปนตน46

“สัตบรุุษ” หมายถงึ ผูรู ผูมปีญญา ผูหลุดพน ดงันัน้ กลาวโดยสรปุวา หากบคุคลทัง้หลาย
มีหลักธรรมที่เรียกวา สัปปุริสธรรม 7 แลว การกระทํ าของบุคคลเหลานั้นจะออกมาในทางที่ดี      
ในทางทีถู่กตองและเหมาะสมกบังาน เพราะสตับรุุษนัน้เปนผูมปีญญา (ทางธรรมะ) ท ําการงานสิง่ใด
กเ็ปนแกนสารทัง้ส้ิน โดยเฉพาะนกักฎหมาย ผูออกกฎหมาย และผูใชกฎหมาย ควรมหีลักธรรมขอนี้ 
กลาวโดยรวม สัปปริุสธรรม 7 และกศุลกรรมบถ 10 ประการดงักลาวมานี ้เปนหลักธรรมทีค่อยควบคมุ
ใหบุคคลเปนคนดี ไมเพียงแตนักกฎหมายเทานั้น บุคคลโดยทั่วไปก็สามารถประพฤติปฏิบัติได  
อยางนอยก็เพียงกุศลกรรมบถ 10 ประการ ก็เพียงพอที่จะทํ าใหกฎหมายที่บัญญัติออกมาใชหรือ   
แมแตผูเอากฎหมายไปบังคับใช จะทํ าใหกฎหมายมีความเปนธรรมมากขึ้น และหากน ําไปปรับใช
สนับสนับนุนในการวินิจฉัยคดีแลวจะทํ าใหมีความยุติธรรม โดยการนํ าหลักธรรมดังกลาวมาใช
ปรับกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การนํ ามาใชดังกลาวก็นํ ามาใชตามหลักกฎหมายทั่วไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณมากยิ่งขึ้น

4.6 วิเคราะหจุดรวมของแนวคิดความสัมพันธระหวางหลักกฎหมายท่ัวไปและหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา

จากการศึกษาในเรื่องภูมิหลังวาดวยการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ศึกษาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป ทํ าใหไดขอสังเกตเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป 
ดังนี้คือ

                                                       
46 พระธรรมปฎก. (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. หนา 210-219.
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1. ในชวงกอนมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ฉบับป พ.ศ. 2466 
หรือเปนชวงที่ยังใชคัมภีรพระธรรมศาสตร โดยผานกฎหมายตราสามดวงอยู ถาไดพิจารณาในทาง
เนื้อหาแลว คํ าวาหลักกฎหมายทั่วไปที่เปนกฎหมายธรรมชาติไดมีมาในระบบกฎหมายไทย        
เปนเวลานานแลว โดยอยูภายใตขอความคิดวาดวย “ธรรมะ”

2. ในชวง 10 ป ทีผ่านมา ถึงแมวาศาลจะมแีนวค ําพพิากษาไปในลกัษณะทีใ่ชหลักกฎหมาย
ทั่วไปมากขึ้น แตศาลยังนํ ามาใชนอยอยู ซ่ึงเหตุผลที่ผูพิพากษาศาลฎีกาของไทยในยุคหลังๆ มา    
ไมคอยที่จะนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมากลาวอางหรือปรับใช คงเปนเพราะเหตุผลทางดานทัศนคติ
ของผูพพิากษา และเหตผุลทางดานต ําแหนงหนาทีก่ารงานเปนส ําคญั และอาจเปนเพราะหลกักฎหมาย
ทัว่ไปเปนปญหาขอกฎหมาย และเปนหนาทีข่องศาลทีจ่ะตองวนิจิฉยัดวยความรูของศาล ถาวนิจิฉยัผิด
ศาลสูงก็ตองพิพากษากลับแกใหถูกตอง

3. กรณีการศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องหนึ่งที่ไมควรมองขาม คือ หลักสุจริต    
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย  เพราะเปนหลักกฎหมายทัว่ไปทีส่ะทอนมาตรฐานความเปนธรรม
ในสงัคม ซ่ึงในชวง 10 ป ทีผ่านมา ปรากฏวาศาลยตุธิรรมไดน ําหลักสจุริตมาใชมากขึน้และกวางขึน้
จงึสรปุไดวา “ความสจุริต คอื นโยบายทีด่ทีีสุ่ด สอดคลองกนัทัง้หลักกฎหมาย หลักปฏบิตั ิหลักศลีธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคม”47

ฉะนัน้ จงึสรปุวาปญหาในเรือ่งหลักกฎหมายทัว่ไป เร่ิมเกดิขึน้ตัง้แตการรางประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซ่ึงสมควรจะปรับความเขาใจของนักกฎหมายไทยในเรื่องนี้ใหตรงกันเสียที      
เพือ่ใหเหน็ไปตามแนวทางทางทฤษฎีที่ควรจะเปน ซ่ึงหลักกฎหมายทั่วไป ก็คือ

1) เปนแงมุมทางดานบอเกิดของกฎหมาย คอื หลักกฎหมายทัว่ไปเปนกฎหมายอยางหนึง่
ในบอเกิดของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแทที่ไมปรากฏรูปลักษณเปนลายลักษณอักษรหรือ  
การประพฤติปฏิบัติ โดยเปนกฎหมายที่มาจากความสามารถของมนุษยในสวนที่เปนเหตุผล

2) เปนแงมุมทางดานนิติวิธี คือ หลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายที่นํ ามาเสริมหรือ
อุดชองวางของกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเปนแหลงสุดทายที่จะหากฎหมายมาใชบังคับได

3) เปนแงมุมทางดานประวตัศิาสตร คอื หลักกฎหมายทัว่ไปเปนการปรบัเปลีย่นถอยคํ า
ภายหลังจากคํ าวากฎหมายธรรมชาติไดถูกปฏิเสธ และหลักกฎหมายทั่วไปเปนการแสดงถึงอิทธิพล
ของสํ านักความคิดกฎหมายธรรมชาติที่มีตอประมวลกฎหมาย และกฎหมาย ก็คือ ส่ิงที่เกิดขึ้น    
จากกระบวนการนิติบัญญัติ คือ การตรากฎหมายเปนลายลักษณอักษร แตในสังคมไทยเดิม

                                                       
47 จรัญ ภักดีธนากุล ง เลมเดิม. หนา 5.
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กฎหมายก็คือ “ธรรมะ” โดยถือหลักวา กฎหมายกับธรรมเปนเรื่องเดียวกัน แยกจากกันไมได        
ซ่ึงเปนความคิดทํ านองเดียวกับความคิดของสํ านักกฎหมายธรรมชาติ48

ดังนั้น ผูวิจัยขอวิเคราะหจุดรวมของแนวคิดความสัมพันธระหวางหลักกฎหมายทั่วไป
และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ดังตอไปนี้

4.6.1 หลกักฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร (unwritten law)
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกัน กลาวคือ คํ าวา พระพุทธศาสนา 

เมือ่แปลโดยพยญัชนะแลวแปลวา “ค ําสัง่สอนของพระพทุธจา” นี ้ คอืตวัแทจริงของพระพทุธศาสนา
ส่ิงอืน่นอกจากนีเ้ปนสวนขยายออก หรืองอกขึน้มาจากค ําสอนของพระพทุธเจานัน้ เมือ่จบัความหมาย
ที่เปนตัวแทไดแลว ก็จะมองเห็นวา ความดํ ารงอยูแหงคํ าสอนของพระพุทธเจาหากคํ าสั่งสอน     
ของพระพทุธเจาเลอืนรางหายไป แมจะมบีคุคล กจิการ ศาสนสถาน และศาสนวตัถุใหญโตมโหฬาร
มากมายเทาใดนกั กไ็มอาจถือวามพีระพทุธศาสนา แตในทางตรงขาม แมวาสิง่ทีเ่ปนรูปธรรมภายนอก
ดงักลาวจะสญูหาย ถาค ําสัง่สอนของพระพทุธเจายงัด ํารงอยู คนกย็งัรูจกัพระพทุธศาสนาได ดวยเหตนุี้
การดํ ารงรักษาพระพุทธศาสนาที่แทจริงจึงหมายถึง การดํ ารงรักษาคํ าสั่งสอนของพระพุทธเจา  
กลาวใหเฉพาะลงไปอกี ค ําส่ังสอนของพระพทุธเจานัน้ กไ็ดแก พทุธพจนหรือพระด ํารสัของพระพทุธเจา
นัน่เอง ดงันัน้วาโดยสาระการด ํารงรกัษาพระพทุธศาสนา จงึหมายถงึ การด ํารงรกัษาพระพทุธพจน49

ดังนั้น จะเห็นไดวา หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ 
(practice) เชนเดยีวกบัหลักกฎหมายทั่วไปที่เปนกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร (unwritten law) 
เพราะความมุงหมายที่แทจริงก็การปฏิบัติใหเกิดความยุติธรรมแกคดีนั่นเอง

4.6.2 เปนแนวคดิหรอืทฤษฎทีางนติศิาสตรเพือ่ความเปนธรรมหรอืเพือ่ใหเกิดความยตุธิรรม
หลักกฎหมายทัว่ไปอาจมาจากหลกักฎหมายตางประเทศ หรือคํ าสอนของนกันติศิาสตร

หรือสุภาษิตกฎหมาย เชน ภาษิตกฎหมายโรมันวา “ผูพิพากษาที่ดียอมวินิจฉัยตามความยุติธรรม 
ตามทางที่ชอบ และถือความเปนธรรมสํ าคัญยิ่งกวากฎหมายอันเครงครัด” (bonus judex secondum 
aepuum et bonum judicat, et aequitatem stricto juri praefert: A good judge decides according to 
justice and right, and prefers equity to strict law) ดงัเชนคํ าพิพากษาตอไปนี้

                                                       
48 ปรีดี เกษมทรัพย. เลมเดิม. หนา 179-241.
49 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2547). พระไตรปฏก สิ่งที่ชาวพุทธตองรู. หนา 4.
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ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 820/2501 วนิจิฉยัวา เดก็ยอมเปนบตุรของมารดาตามกฎหมาย
และตามธรรมชาติ การที่บิดามาฟองใหรับรองบุตรเชนนี้เปนกรณีพิเศษ เคยมีแตมารดาฟอง ขอให
บดิารบัรองบตุร หรือถาบดิาวายชนมแลวกฟ็องขอใหศาลแสดงวาเปนบตุรเพือ่การรบัมรดกดงัทีศ่าลฎกีา
เคยพพิากษาไปแลวหลายเรื่อง แตเร่ืองนี้ตรงขาม บิดามาฟองวาเด็กเปนบุตร ซ่ึงตนเองก็รับวามิได
จดทะเบียนกับมารดาเด็ก และฝายจํ าเลยซึ่งเปนมารดาก็คัดคานไมยอมใหจดทะเบียนกับมารดาเด็ก   
และฝายจํ าเลยซึ่งเปนมารดาก็คัดคานไมยอมใหจดทะเบียนเด็กเปนบุตรของโจทก นับวามารดา  
ยอมมีสิทธิที่จะคัดคานได เพราะโดยปกติบิดามารดายอมมีความรักบุตร และอยากใหบุตรไดรับ
ความสขุ ไมมบีดิามารดาคนไหนทีอ่ยากใหบตุรไดรับทกุข ฉะนัน้ ถาบตุรจะไดทีพ่ึง่ทีด่เีปนความสขุ
แกบุตร บิดาหรือมารดาก็นาจะมีความพึงพอใจ ไมควรที่จะขัดขืนหรือคัดคาน ซ่ึงจะเปนทางตัด
ความสุขของบุตร

จงึมมีตใินที่ประชุมใหญวา การที่จํ าเลย (มารดา) รับวา เดก็เกิดจากโจทก (บิดา) 
เพยีงเทานี ้ยงัไมเปนเหตพุอทีจ่ะชีข้าดใหจดทะเบยีนวาเปนบตุรโจทกทเีดยีว  เพราะฝายจ ําเลยยงัคดัคานอยู
จึงจํ าตองพิจารณาตอไปวา มีเหตุผลอยางใดที่จะใหศาลมีคํ าพิพากษาใหจดทะเบียนตามความ       
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1527

ขอสังเกต คดีนี้ศาลชั้นตนส่ังงดสืบพยานแลววินิจฉัยวาเด็กเปนบุตรของโจทก 
พพิากษาใหนายทะเบียนอํ าเภอรับจดทะเบียนวาเด็กเปนบุตรของโจทก หามมิใหจํ าเลยขัดขวางและ
ศาลอทุธรณพิพากษายืน ศาลฎีกาพิพากษายกคํ าพิพากษาของศาลอุทธรณ ใหศาลชั้นตนดํ าเนินการ
พจิารณาสบืพยานโจทกจํ าเลย แลวพิพากษาใหม ดังเหตุผลที่ยกมาขางตน ซ่ึงจะเห็นไดวาศาลฎีกา
วินิจฉัยคดีนี้ โดยอาศัยความเปนธรรมยิ่งกวากฎหมายอันเครงครัด เพราะตามกฎหมายนั้น   
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1526 บัญญัติไวชัดเจนแลววา เด็กเกิดกอนสมรส          
จะเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตอเมื่อบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตร ฉะนั้นบิดาจดทะเบียนเมื่อใด     
กเ็ปนบุตรชอบดวยกฎหมายขึ้นทันที หาใชวาจะตองมีขอตกลงยินยอมอะไรกับใครอีกไม เด็กหรือ
มารดาอาจคดัคานไดวา ผูรองไมใชบิดา มไิดบญัญตัใิหคดัคานวาแมเปนบดิากม็เีหตอัุนสมควรอยางใด
ที่จะไมใหจดทะเบียน โดยหลักกฎหมายแลวก็ไมมีเหตุผลอยางใดที่จะไมยอมใหจดทะเบียน        
ในเมื่อมารดาก็รับอยูแลววาใครเปนบิดาของเด็กจริง อยางไรก็ดี ศาลฎีกาไดตั้งขอสังเกตไววา     
โดยปกติบิดามารดายอมมีความรักบุตร และอยากใหบุตรไดรับความสุข ไมมีบิดามารดาคนไหน    
ที่อยากใหบุตรไดรับความทุกข การที่มารดาคัดคานจึงนาจะมีเหตุผลพิเศษที่ศาลพึงรับไวพิจารณา   
ทัง้นีก้เ็พือ่ความเปนธรรมแกตวัเดก็นัน่เอง ซ่ึงเปนการวนิจิฉยัโดยอาศยั “ความเปนธรรมตามธรรมชาต”ิ  
มิใชความเปนธรรมตามกฎหมาย ปญหานาคิดจึงมีวา เมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวโดยชัดแจงแลว    
ศาลจะตดัสินคดีฝาฝนกฎหมายนั้นโดยอาศัยความเปนธรรมตามธรรมชาติดังเชนคดีนี้ไดหรือไม
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ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 341/2502 บตุรนอกกฎหมายที่บิดารับรองตามความหมาย
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1627 นัน้ หมายความตลอดถงึทารกซึง่อยูในครรภดวย
ถาหากภายหลังไดเกิดมารอดอยู ทารกที่อยูในครรภมารดาขณะที่บิดาตายมีสิทธิเปนทายาทได      
ถาหากภายหลังไดเกิดมารอดอยู และโดยมีพฤติการณที่บิดารับรองทารกในครรภวาเปนบุตรตน

ขอสังเกต ศาลฎีกาไดวินิจฉัยคดีนี้โดยอาศัยความเปนธรรมเพื่อใหสิทธิ           
แกบตุรนอกกฎหมาย ซ่ึงยงัอยูในครรภมารดาในขณะทีบ่ดิาตาย ทัง้นีเ้ปนการแปลขยายความประมวล
กฎหมายแพงและพาณชิย มาตรา 1627 ซ่ึงเปนไปตามภาษติกฎหมายโรมนัทีว่า “หากกฎหมายบทใด
มขีอความเปนทีส่งสยัหรือเคลอืบคลมุ พงึตคีวามไปในทางทีท่ ําใหกฎหมายนัน้เปนธรรม หรือเปนผล
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองตีความตามเจตนารมณแหงกฎหมายบทนั้น” (in ambigua voce legis 
ea  potus accipienda  est signification, quae vitio caret, praesertim cum etian voluntas legis ex hoc 
colligi poss : Where the meaning of a law is doubtful or ambiguous, the interpretation is preferred  
which makes it equitable or valid ; particularly where it agrees with the purpose of the law)

ดงัไดกลาวแลววากฎหมายบางฉบบั ผูบญัญตักิฎหมายไดบญัญตัขิึน้โดยเฉยีบขาด
ปราศจากความเปนธรรม กรณีเชนนี้ผูใชกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งศาลจักตองวินิจฉัยกฎหมายนั้น  
โดยมุงที่จะใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนและสังคม ทั้งนี้เพราะ “การใชกฎหมายอันเฉียบขาด
ปราศจากความเปนธรรม คือ ความอยุติธรรม” (summum jus, summa  injuria : The rigour of the 
law, untempered by equity , is not justice but the denial of it) เชน

ค ําพพิากษาศาลฎกีาท่ี 105/2506 ศาลฎกีาตดัสินโดยทีป่ระชุมใหญวา ผูวาราชการจงัหวดั
อาศยัอํ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 43 ขอ 1 สงตัวจํ าเลยซึ่งประพฤติตนเปนอันธพาล
ไปยงัสถานอบรมและฝกอาชพีตอไป กเ็ปนอ ํานาจของคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามขอ 2 แหงประกาศ
ดงักลาว ที่จะตองมีคํ าส่ังทุกๆ 3 เดือน วาจะคงใหควบคุมจํ าเลยไว หรือปลอยตัวไป การที่ควบคุม
ตวัจ ําเลยไวเมือ่พน 3 เดอืนแลว โดยคณะกรรมการมไิดมคี ําสัง่ใหควบคมุ จงึเปนการควบคมุทีไ่มชอบ
จ ําเลยหลบหนี ไมมีความผิด (ซ่ึงตอมาไดมีคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 423/2512 พิพากษาตาม)

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 213/2508 ศาลฎกีาโดยที่ประชุมใหญตัดสินวา ประกาศ
ของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 21 นั้น มุงหมายใหอํ านาจไดมากขึ้น โดยใหอํ านาจควบคุมบุคคลอันธพาล  
ผูกระท ําการละเมดิกฎหมายขยายอ ํานาจการควบคมุครัง้แรกถงึ 30 วนั กลาวคอื เปนการขยายอ ํานาจ
การควบคมุครั้งแรกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 นั่นเอง แตหาไดมุงหมาย
ใหอํ านาจที่จะควบคุมบุคคลอันธพาลไวเฉยๆ โดยไมมีขอหาวาละเมิดกฎหมายและโดยไมมี       
การสอบสวนไม เจาพนักงานจึงไมอาจที่จะควบคุมผูใด โดยอางวาเปนบุคคลอันธพาล แตปราศจาก
ขอกลาวหาวาผูนั้นไดกระทํ าการละเมิดตอกฎหมาย
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มขีอสังเกตวา การทีผู่พพิากษาจะน ําหลักกฎหมายทัว่ไปมาประกอบการตดัสินคดี
จะตองใชความรอบคอบอยางยิ่ง เพราะหลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายไมเปนลายลักษณ ผูใช    
จงึตองพจิารณาใหแนชัดวาหลักทัว่ไปทีจ่ะน ํามาใชนัน้ตองเขาหลักเกณฑและองคประกอบทีไ่ดกลาว
มาแลว และสามารถอางไดวาเปนหลักกฎหมายทัว่ไป เพราะหลกักฎหมายทัว่ไปมลัีกษณะกวางขวาง
และบางเรื่องก็ยังเปนที่โตเถียงในหมูนักกฎหมาย

แตถึงอยางไรก็ตาม ในการพิจารณาถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา       
เปนทีท่ราบวาในฐานะผูพพิากษาโดยสามญัสํ านกึวา ผูพพิากษาตองประกอบไปดวยความรูทางธรรม
ซ่ึงเปนพื้นฐานของความยุติธรรม คือ จะตองแตกฉานในทางธรรมพอสมควรจนแสดงออกใหสังคม
เหน็ประจกัษไมทางใดกท็างหนึง่วาเปนผูอยูดวยธรรม คอื มคีวามรูในทางธรรมและมกีารปฏบิตัธิรรม
ดวยสตปิญญา ตามหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนา “สต”ิ แปลวา ระลึกได “ปญญา” แปลวา รูทัว่ถึง
และไมใชเร่ืองของความรูอยางเดียว เชนเดียวกับการมีความรูในกฎหมายเชี่ยวชาญในการปรับใช
กฎหมายเปนอยางดี แตถาเราพิจารณาถึงเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น ในการแกปญหา ถาความรู
พืน้ฐานนัน้มอียูแลว แตมาไมทนัทีจ่ะแกไขเหตกุารณเฉพาะหนานัน้ ความรูนัน้กเ็ปนหมนั สายเกนิไป
เพราะขาดตัวสติ และโดยเนื้อแทก็คือ ปญญาที่มาทันตอเหตุการณ

สวนนี้นี่เองที่ผู วิจัยขอกลาววา การศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในทาง     
พระพุทธศาสนาสํ าหรับผูพิพากษามีความสํ าคัญมาก ประดุจวา “หลกักฎหมายทั่วไปเปรียบไดกับ
ภาชนะในรูปทรงตางๆ และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปรียบไดกับนํ้ าท่ีบริสุทธ์ิฉันใด คุณคา
และคณุประโยชนของนํ ้าไมวาจะอยูในภาชนะรปูทรงใด นํ ้ากมี็สภาวะคงรปูเปนนํ ้า และแมวาภาชนะนัน้
จะสะอาดหรือสกปรก นํ้ าจะชํ าระลางใหภาชนะนั้นสะอาดทุกคราวฉันนั้น”

4.6.3 เปนหลักกฎหมายที่เกิดจากรากเหงาของสังคมมนุษยและมหาชนไดยอมรับและ
น ํามาใชบังคับเปนเวลาชานาน

เชนเดียวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่อยู ในสังคมไทยมาชานาน    
เห็นไดจากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกวา “ทุกวันนี้ตั้งพระทัย      
ที่จะทํ านุบํ ารุงวรพระพุทธศาสนาไพรฟาประชากรใหอยูเย็นเปนสุขใหตั้งอยูในคติธรรมทั้ง 4    
ด ํารงจติจตัรัุสบ ําเพญ็ศลี ทาน จะไดสุคตภิมูมินษุย สวรรคสมบตั ินพิพานสมบตัเิปนประโยชนแกตน”
และสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู หัว เมื่อทรงตราประกาศสงกรานตก็ทรงเตือนวา        
“ถาบคุคลผูใดมไิดรักษาศลีหาประการแลวทํ าบาปสบิสีต่วั อกุศลกรรมบถ 10 ประการ ผูนัน้ครัน้ตาย
กจ็ะไปตกอบายภูมิเปนเทียวแล” และแมกระทั่งองคสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจา พระองคยังตรัส
พระคาถาที่ถือวาเปนหัวใจแหงพระพุทธศาสนาที่วา
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“เย  ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ  เหตํ  ตถาคโต
  เตสฺจ โย นิโรโธจ เอวํ วาที มหาสมโณ”
พระคาถาขางตนนี้ ถือวาเปนหัวใจแหงพระพุทธศาสนา ความหมายแหงคาถานี้

คอื “ธรรมเหลาใดเกดิแตเหต ุ พระตถาคตตรสัเหตแุหงธรรมเหลานัน้และความดบัแหงธรรมเหลานัน้
พรามหาสมณะมีปกติตรัสสอนอยางนี้”50 ซ่ึงค ําสอนนี้นักปรัชญาชาวตะวันตก นับตั้งแตสมัยกรีก 
เชน เพลโต ไดยอมรับและเรยีกค ําสอนในลกัษณะนีว้าเปน “แกนแท” (eidos หรือ form) ของธรรมชาติ
จติมนุษยก็เหมือนกัน คือ มีเหตุผล (reason) เปนสวนประกอบที่สํ าคัญที่สุด เปนสิ่งที่ทํ าใหมนุษย
เปน “มนุษย” เนื่องจากจิตและธรรมชาติมีโครงสรางเชนนี้ จิตจึงสามารถหยั่งรูความจริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติไดตามหลักที่วา “ส่ิงที่เหมือนกันยอมสังเกตสิ่งที่เหมือนกัน”51

4.6.4 หลกักฎหมายทั่วไปสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดของมหาชน  และกลมกลืนกับ
สภาพสังคมมนุษยโดยทั่วไป

เชนเดียวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่สอดคลองกับความรูสึกนึกคิด
ของมหาชน เพราะแตละคนตองการไปสูจุดหมายในชีวิตที่ดี การปรับใชหลักกฎหมายทั่วไปในคดี
กเ็พือ่ผลของคดีที่มีความเปนธรรมสอดคลองตามความรูสึกนึกคิดของมหาชนดวย

เมือ่กลาวถึง “ธรรมะ” คอือะไร กจ็ะไดค ําตอบวา คอื แนวทางด ําเนนิชวีติของมนษุย
ซ่ึงจะน ําชีวิตมนุษยไปสูจุดหมายที่มนุษยแตละคนตองการ ธรรมดาของชาวโลกถือกันวาแกวแหวน
เงินทองนั้นเปนวัตถุที่มีคามากที่สุด ใครก็ตามมีรัตนะอันทรงคามหาศาลเหลานั้นไวในครอบครอง  
ชีวติของผูนัน้ยอมจะประสพความสขุในปจจบุนัเปนสวนใหญ เหตทุีใ่ชค ําวาเปนสวนใหญกเ็พราะวา
คนที่มีรัตนะอันมีคาเชนเงินทองเพชรเหลานั้นมิไดมีความสุขไปเสียทุกคน บางคนอาจไดรับ
อันตรายเพราะของอนัมคีาทีโ่ลกนยิมกนั หรือบางคนอาจเสยีชีวติเพราะวตัถุอันมคีาเหลานัน้ ตรงกนัขาม
กบัคนที่มีรัตนะทั้งสาม คือ พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ ไวในครอบครอง ยอมจะมีความสุข
ทัง้ในปจจบุันและในอนาคต ซ่ึงมีประโยชนกวารัตนะของชาวโลกเปนอันมาก52

                                                       
50 สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปาทาน 32/286/45
51 พินิจ รัตนกุล. (2514). เพลโตและปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม. หนา xIvii.
52 ชัยวัฒน อัตพัฒน และทวี ผลสมภพ. (2547). หลักพุทธศาสนา. หนา 3.
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ทัง้นี้ ผูวจิยัขอยกตวัอยางของการกระท ําทีผิ่ดกฎหมายแมจะน ําทรพัยนัน้มาท ําทาน
สรางโบสถวิหารก็ไมไดบุญ เพราะการไดทรัพยมาในลักษณะไมชอบธรรม หรือโดยเจาของเดิม  
ไมเต็มใจให ทรัพยนั้นยอมเปนของไมบริสุทธิ์ เปนของรอน แมจะผลิดอกออกผลมาเพิ่มเติม      
ดอกผลนัน้กย็อมเปนของไมบรสุิทธิด์วยน ําเอาไปกนิไปใชยอมเกดิโทษ เรียกวา บริโภคโดยความเปนหนี้
แมจะนํ าเอาไปทํ าบุญ ใหทาน สรางโบสถวิหาร กไ็มท ําใหไดบุญแตอยางใด เร่ืองมีวาสมัยหนึ่ง    
ในรชักาลที ่5  มหีวัหนาส ํานกันางโลมชือ่วา ยายแฟง ไดเรียกเกบ็เงนิจากหญงิโสเภณใีนส ํานกัของตน
จากอตัราที่ไดมาครั้งหนึ่ง 25 สตางค แกจะชักเอาไว 5 สตางค สะสมเอาไวเชนนี้ จนไดประมาณ  
2,000 บาท แลวจึงจัดสรางวัดขึ้นวัดหนึ่งดวยเงินนั้นทั้งหมด เมื่อสรางเสร็จแลว แกกป็ล้ืมปตินํ าไป
นมัสการถามหลวงพอโตวัดระฆังวาการที่แกสรางวัดทั้งวัดดวยเงินของแกทั้งหมดจะไดบุญบารมี
อยางไร หลวงพอโตตอบวา ไดแค 1 สลึง แกกเ็สียใจ เหตทุีไ่ดบญุนอยกเ็พราะทรพัยอันเปนวตัถุทาน
ทีต่นน ํามาสรางวัดอันเปนวิหารทานนั้น เปนของที่แสวงหาไดมาโดยไมบริสุทธิ์ เพราะเบียดเบียน
มาจากเจาของที่ไมเต็มใจจะใหวัตถุทานที่บริสุทธิ์ เพราะการแสวงหาไดมาโดยชอบธรรมดังกลาว 
ไมไดจํ ากัดวาจะตองเปนของดีหรือเลว ไมจํ ากัดวาเปนของมากหรือนอย นอยคาหรือมีคามาก       
จะเปนของดี เลว ประณีต มากหรอืนอยไมสํ าคัญ ความสํ าคัญขึ้นอยูกับเจตนาในการใหทานนั้น
ตามกํ าลังทรัพยและกํ าลังศรัทธาที่ตนมีอยู53

สวนเรื่องของผลการใหทานที่บริสุทธิ์นั้น มีเรื่องเลาดังนี้
เมื่อคร้ังทานพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปดาวดึงสเทวโลก เทพธิดาองคหนึ่ง   

มรัีศมงีดงามไดเขามาไหวทานพระเถระ ทานไดถามถึงบุรพกรรมที่ทํ าใหนางไดสวรรคสมบัติดังนี้
“ดูกอนเทพธิดาผูงาม มีรัศมีผุดผองยิ่งนัก...ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู อนึ่ง

ทานนัง่บนบลัลังกใดยอมไพโรจนดงัทาวสกักเทวราชในนนัทวโนทยาน บลัลังกของทานนัน้มคีามาก
งามวิจิตรดวยรัตนะตางๆ ดูกอนเทพธิดาผูเจริญ เมื่อชาติกอนทานไดสรางสมสุจริตอะไรไดเสวย
วบิากแหงกรรมอะไรในเทวโลก อาตมาถามแลวขอทานโปรดบอก นีเ้ปนผลแหงกรรมอะไร” เทพธดิา
ตอบวา “ขาแตทานผูเจริญ ดีฉันไดถวายพวงมาลัยและนํ้ าออยแดพระคุณเจาผูเที่ยวบิณฑบาตอยู 
ดีฉันจึงไดเสวยผลแหงกรรมในเทวโลก ขาแตทานผูเจริญ แตดีฉันยังมีความเดือดรอน ผิดพลาด 
เปนทกุข เพราะดฉีนัไมไดฟงธรรมอนัพระพทุธเจาผูเปนธรรมราชาทรงแสดงดแีลวขาแตทานผูเจรญิ
เพราะเหตุนั้น ดีฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจาซ่ึงเปนผูควรอนุเคราะหดีฉัน โปรดชักชวนผูที่ควร
อนุเคราะหนั้นดวยธรรมที่พระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว ทวยเทพที่มีศรัทธา

                                                       
53 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. (2549). วิธีสรางบุญบารมี.

หนา 3-4.

DPU



173

ความเชื่อในพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ก็รุงโรจนล้ํ า ดฉีัน โดยอายุ ยศ สิริ 
ทวยเทพอืน่ๆ ก็ยิ่งยวดกวา โดยอํ านาจและวรรณะมีฤทธิ์มากกวาดีฉัน”54

4.6.5 หลักกฎหมายทั่วไปสอดคลองกับความยุติธรรมตามธรรมชาติ เพราะมนุษย   
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติและอยูรวมกับธรรมชาติ

หลักกฎหมายทั่วไปมีขึ้นเพื่อความยุติธรรม ปญหาจึงมีวา ท ําอยางไรจึงจะเปน
ความยุติธรรม  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดพยายามใหคํ านิยามกวางๆ วา
“ความยตุธิรรม” หมายถึง ความเทีย่งธรรม ความชอบธรรม ความชอบดวยเหตผุล ค ําวา “เทีย่งธรรม”
มนียิามวา “ตั้งตรงดวยความเปนธรรม” ซ่ึงก็ยังกวางอยูนั่นเอง นักเขียนผูหนึ่งเคยสรุปวา

ขอใหเริ่มดวยการพิจารณาคํ านิยามดังตอไปนี้กอนวาความยุติธรรม คือ
(1) ทกุคนไดตามที่ตนมีคุณงามความดีอยูเพียงไร
(2) ทกุคนไดตามความจํ าเปนของตน
(3) ทกุคนไดเทาที่ตนมีสิทธิอันชอบธรรม
(4) ทกุคนไดเทาที่กฎหมายบัญญัติไว55

คํ าวา “ทุกคน” แสดงอยูในตัววา ความยุติธรรมเกี่ยวของกับความเสมอภาค   
การใหทุกคนไดรับส่ิงหนึ่งส่ิงใด ก็จะตองปราศจากอคติหรือความไมลํ าเอียง ความเปนกลาง       
นกัเขยีนผูนัน้กลาววา “สํ าหรับผูพพิากษาและนกักฎหมายโดยทัว่ไป ความยตุธิรรมดจูะมคีวามหมาย
จ ําเพาะในขอ (4) เทานั้น เพราะถาถือตามนี้แลว บุคคลเหลานี้ยอมสามารถ “ใหความยุติธรรม” ได
ตาม “กระบวนการยุติธรรมของรัฐ”56 ผูวจิยัเห็นวา ความยุติธรรมทุกคนไดเทาที่กฎหมายบัญญัติไว 
ดงันัน้ ตัวกฎหมายเองก็ตองมีความยุติธรรมดวย

                                                       
54 พระสูตร พระอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เลมที่ 2 ภาคที่ 1 มหามกุฏราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ สรางนอมเกลาฯ ถวายเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบพระนักษัตร
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 หนา 336-337.

55 ส. ศิวรักษ. (2520). อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝร่ัง. หนา 80.
56 แหลงเดิม. หนา 81.
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มคี ําพิพากษาที่นาสนใจเรื่องหนึ่ง เก่ียวกับความยุติธรรมและกฎหมาย คือ
ค ําพิพากษาฎีกาท่ี 455/121 ขอเทจ็จริงเปนเรื่องฟองเรียกทรัพยมรดกจากจํ าเลย 

ในขณะนัน้ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัทรงไวซ่ึงพระราชอ ํานาจทีจ่ะวนิจิฉยัอรรถคดตีาง  ๆได
เพราะพระบรมราชวนิจิฉยันัน้ คอื กฎหมาย เมือ่ศาลฎกีาพจิารณาขอเทจ็จรงิไดความแลวกไ็ดน ําความ
กราบบงัคมทลูพระกรณุาเพือ่ใหมพีระราชวนิจิฉยั57 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัไมทรง
เหน็พองดวยความเห็นของศาลฎีกา โดยทรงเห็นวาการแบงทรัพยมรดกเชนนั้นเปนการไมยุติธรรม 
จึงทรงวินิจฉัยใหมวา “ความเรื่องนี้ความเห็นศาลทั้งปวงแปลกเปลี่ยนกันมามาก..... ใหจํ าเลย        
ไดสวนหนึ่ง หนูกิมลิบ หนูกิมซีไดสวนหนึ่ง ก็ดูพอสมควรแกทางยุติธรรม จะผิดดวยกฎหมาย  
หรือทางความอยางไรไมรู เพราะไมไดตรวจเรื่องความละเอียดตลอดไป พูดแตความรูสึกในใจ   
เมื่อไดเห็นคํ าพิพากษาอันมีขอความยอๆ” เชนเดียวกันถาจะมีคํ าถามวา ถากฎหมายไมยุติธรรม   
ควรทํ าอยางไร

ค ําตอบในขอนี้จะขอกลาวถึง พระราชปรารถเรื่องความไมยุติธรรมของกฎหมาย
กจ็ะทรงแนะนํ าดวยเสมอ เชน “ตองมีการวิจัยหรือมีการแกไขกฎหมายบางสวน” “ชวยทางสภานิติ
บัญญัติช้ีทางใหสภานิติบัญญัติวาควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหน” “เสนอใหประชาชนทราบ 
ใหทางผูใหญทราบ ใหทางสภานติบิญัญตัหิรือทางกรมกฤษฎกีา.... แลวกด็ดัแปลงกฎเกณฑในกฎหมาย
ใหเปนผลสํ าเร็จ...มีความยุติธรรมมากขึ้น”

4.6.6 หลักกฎหมายทัว่ไปจะตองมวีตัถปุระสงคเพือ่ความยุตธิรรม มีเหตผุล มีความชอบธรรม
ถูกตอง

ความคิดในทางยุติธรรมนี้เองที่กอใหเกิดการคนควาหาเหตุผลของกฎหมาย
อยางกวางขวาง และมุงประสงคทีจ่ะวางหลกัเกณฑใหเกดิความเปนธรรมในสงัคม ดงันัน้ ความมเีหตผุล
ของกฎหมาย และความมีเหตุผลในหลักธรรมพระพุทธศาสนา

สุภาษิตกฎหมายกลาวไววา
“เหตผุล” คอื วญิญาณแหงกฎหมาย เมือ่เหตผุลแหงกฎหมายบทใดเปลีย่นแปลงไป

กฎหมายบทนั้นยอมแปรเปลี่ยนตามไปดวย (ratio est legis anima, mutatas legis ratione mutatur et 
lex : Reason is the soul of law ; the reason of law being changed, the law is also changed)

                                                       
57 อุทัย ศุภนิตย. “ความยุติธรรมของศาล.” บทบัณฑิตย, 26. หนา 32-48.
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พระพทุธศาสนาเปนศาสนาทีส่อนใหคนรูจกัเหตแุละผล เปนศาสนาเดยีวในโลก
ที่องคศาสดาไมไดสอนใหเชื่ออยางงมงาย พระพุทธเจาทรงตรัสอยูเสมอวา ใหคิดนึกตรึกตรอง   
เสยีใหดกีอนแลว จึงเชื่อใหเชื่อภายหลังที่เขาใจเหตุผลดีแลว มิใชเชื่อเสียกอนแลวจึงเขาใจภายหลัง

เหตทุีถื่อวาเหตผุลเปนหวัใจหรอืวญิญาณของกฎหมาย กเ็พราะเหตผุลเปนกฎสากล
ตายตัวและผูกพันกับมนุษยทุกรูปทุกนาม กฎหมายที่บัญญัติขึ้นอยางมีเหตุผลยอมเปนกฎหมาย      
ทีเ่ปนสากล ใชบังคับไดกันทุกๆ คน มิใชกฎหมายที่ขึ้นกับอํ าเภอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น ฉะนั้น กฎหมายที่มีเหตุผลจึงเปนกฎหมายที่เปนธรรม การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายขึ้นอยูกับเหตุผลที่แปรเปลี่ยน มิใชขึ้นอยูกับอารมณของมนุษย

4.6.7 หลกักฎหมายทั่วไปจะตองไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม และความสงบเรียบรอย
ของประชาชน

เชนเดียวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มิไดขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม
และความสงบเรยีบรอยของประชาชน อนึง่ หลักธรรมในทางพระพทุธศาสนาไดมสีวนชวยทัง้ในดานจติใจ
ความประพฤตขิองคนใหมีพื้นฐานความเปนคนดี ซ่ึงพิจารณาไดในกรณีที่ไมมีบทกฎหมายโดยตรง
ในการวนิจิฉัยคดี ศาลจะปฏิเสธไมตัดสินคดีไมได แตเมื่อตองตัดสินคดีนั้น ศาลจํ าตองใชเหตุผล
และความเปนธรรมมาตดัสนิคด ี จงึนาทีจ่ะพจิารณาค ําพพิากษาฎกีาทีจ่ะกลาวตอไปนีป้ระกอบดวยวา
ในกรณทีีไ่มมบีทกฎหมายโดยตรง แตศาลวนิจิฉยัคดโีดยอาศยัหลักกฎหมายทัว่ไป ศาลอาจใหเหตผุลวา
เหตใุดหลักกฎหมายทั่วไปจึงเปนเชนนั้น

อุทาหรณทีเ่ดนเรือ่งหนึง่ในขอนี้ คอื เหตใุดหลกักฎหมายจงึมวีา “ความไมรูกฎหมาย
ไมเปนขอแกตัว”

เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงกลาวไวในหมายเหตุทายคํ าพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 209/ ร.ศ. 129 วา “ฯลฯ .....ในเรื่องเขาใจกฎหมายผิดนั้น มีวาจะยกการเขาใจกฎหมาย   
ผิดมาแกตัวไมได ดวยเหตุวาถายอมใหแกตัวไดดวยขอนี้แลว ผูทํ าผิดทุกคนคงรองวาตนเขาใจ
กฎหมายผดิไป หลุดโทษไดทกุคน กฎหมายเปนอนัไมตองมกีนั ตางคนตางท ําอะไรไดตามใจชอบ ฯลฯ
จะยกการเขาใจกฎหมายผิดมาแกตัวไมได เปนสุภาษิตช้ันพวกโรมันแลว”

ซ่ึงตอมาคํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 678/2508 ไดวินิจฉัยโดยถือหลักเดียวกันวา                
“....แมศาลจะเหน็ใจในความเขาใจผดิ ศาลกไ็มมอํี านาจทีจ่ะสัง่เปนอยางอืน่ใหเปนการฝาฝนกฎหมายได
อนึ่ง การที่มิไดปฏิบัติตามกฎหมายเพราะไมรูกฎหมายในสวนแพงก็ไมอาจอางเปนขอแกตัวได   
เพราะถายอมใหอางไดก็จะบังเกิดผลวา กฎหมายใชบังคับได เฉพาะผูรูกฎหมาย”
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ในบางกรณศีาลอางหลักการ “ตคีวามกฎหมาย” เปนเหตผุลในการปรบับทกฎหมาย
เขากับรูปคดี

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 844/2511 ซ้ือทรัพยจากผูที่มิใชเจาของทรัพยยอมไมได
กรรมสิทธิ์ เพราะผูรับโอนไมมีสิทธิดีกวาผูโอน

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1531/2512 จ ําเลยใชขวานขนาด 2 นิ้วคร่ึง ยาว 3 นิ้วคร่ึง 
ดานยาว 17 นิ้ว นับวาเปนขวานขนาดใหญ ฟนขางหลังผูเสียหายที่คออันเปนอวัยวะสํ าคัญโดยแรง
เปนบาดแผลฉกรรจ ถาไมรักษาพยาบาลทันทวงทีก็อาจถึงแกความตาย เนื่องจากโลหิตออกมากได 
กรรมยอมเปนเครื่องชี้เจตนาจํ าเลยตองมีความผิดฐานพยายามฆา

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 048/2492 มีขอเท็จจริงวา โจทกซ่ึงเปนมารดาของเด็ก  
เกิดจากจํ าเลยซึ่งเปนชายชู ฟองศาลขอใหจํ าเลยรับรองวาเด็กนั้นเปนบุตรของจํ าเลย จํ าเลยตอสูวา
โจทกไมมีอํ านาจฟอง เพราะเรื่องนี้ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน    
ศาลฎกีาวนิจิฉัยวา “การประพฤติผิดศีลธรรม หากจะมีก็เปนเรื่องของหญิงกับชายชู เด็กมิไดมีสวน
ในการกระทํ าอันเปนผิดดวย การพิพากษาใหเด็กเปนบุตรอันแทจริงของบิดา ไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีประการใด กลับกันเปนการแกไขใหชอบดวยศีลธรรมเสียอีก   
เพราะเปนการถูกตองและสมควรที่จะใหเด็กเปนบุตรของบิดาที่แทจริงยิ่งกวาใหเปนบุตรของผูอ่ืน”

คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 353/2503 การที่เจาของที่ดินลงลายมือช่ือมอบอํ านาจ    
ใหเขาเอาโฉนดของตนไปท ําการอยางหนึง่ โดยไมกรอกขอความลงในใบมอบอ ํานาจ เขากลบัยกัยอก
ลายมือช่ือนั้นไปทํ าการขายฝากที่ดินเสีย ดังนี้เมื่อผูซ้ือฝากไวโดนสุจริต เจาของที่ดินจะอาง      
ความประมาทเลนิเลอของตนมาเพกิถอนนติกิรรมการขายฝากหาไดไม สุจริตดวยกนัผูประมาทเลนิเลอ
ยอมเสียเปรียบ58 หลักกฎหมายทั่วไปที่กฎหมายบัญญัติไวใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณา   
ตามรูปคดีที่มาสูศาล ที่นาพิจารณาในที่นี้อีกเรื่องหนึ่ง คอื เร่ืองใดเปนเรื่องขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และศาลวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุผลอะไร

                                                       
58 คํ าพิพากษาฎีกาที่ 7906/2544 ทานใหใชหลักกฎหมายทั่วไป คือ “สุจริตดวยกัน ผูประมาทเลินเลอ

ยอมเสียเปรียบ” ซึ่งเปนเหตุผลที่ไมสมบูรณในตัวเอง ตองใชเหตุผลตามคํ าพิพากษาฎีกาที่ 6403/2540 ที่บอกวา 
ประมาทเลินเลออยางรายแรง ทํ าใหคนสุจริตตองเสียหายจึงจะเทากับไมสุจริต ตามมาตรา 5 เพราะถาใชเหตุผลวา
สุจริตดวยกันผูประมาทเลินเลอตองเสียเปรียบ จะขาดองคประกอบไปขอหนึ่ง คือ (1) นอกจากจะประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงแลวยังตองมีองคประกอบตอไปดวยวา (2) ตองเปนเหตุทํ าใหผูสุจริตเสียหาย คือ ถาไมมีผูเสียหาย    
กไ็มตองหามตามมาตรา 5 ไมเขาหลกัสจุรติ ด ูจรญั ภักดธีนากลุ ง เลมเดมิ. หนา 54-62.
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คํ าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 690/2492 ทํ าสัญญากันวาโจทกจายเงินใหจํ าเลยเพื่อหา
ทนายความฟองความเรือ่งทีด่นิ ถาจ ําเลยแพคด ี เงนินัน้เปนพบั ถาชนะคดจี ําเลยยอมโอนทีด่นิทีช่นะความ
ใหโจทก โดยโจทกตองเลี้ยงดูจํ าเลยตลอดชีวิต ดังนี้ เปนสัญญาใหไดรับประโยชนตอบแทน      
จากการเปนความซึ่งตนไมมีสวนในมูลคดี เปนการแสวงหาประโยชนจากการที่ผูอ่ืนเปนความกัน 
ยอมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงเปนโมฆะ
โจทกจะมาฟองขอใหบังคับตามสัญญา หรือฟองเรียกเงินคืนไมได

ไดมีหมายเหตุทายคํ าพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วา “การทํ าสัญญาใหเขายืมเงินไป
เปนความกัน ไมนาจะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แตถาผูใด
ออกเงินไปใหแกคูความฝายหนึ่งฝายใดเปนความกัน โดยตนไมมีสวนไดสวนเสียในคดีนั้น และ
สัญญาวาตนจะตองไดรับประโยชนจากทรพัยสินทีพ่พิาทกนัแลว ตามกฎหมายองักฤษวา เปนความผดิ
ทางอาญาฐานยุยงสงเสริมใหเขาเปนความกันซึ่งเรียกวา Maintenance หรือ Champerty…….... ฯลฯ   
แมจะไมมีตัวบทกฎหมายในทางอาญาเอาความผิดแกบุคคลผูประพฤติดังนี้ในประเทศไทยก็ดี      
แตเมื่อพิเคราะหถึงความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว การประพฤติดังนี้   
ยอมทํ าใหเกิดความสงบสุขแกบานเมือง คดีความที่มีมูลหรือไมมีมูล แตอาจจะระงับกันดวยวิธีใด
วธีิหนึง่กจ็ะขึน้มาสูศาลมากขึน้ และการทีก่ฎหมายองักฤษยอมยกเวนไวใหผูอ่ืนชวยเหลือออกเงนิทอง
ฟองรองกันในทางอาญาแลว ไมเอาเปนผิดนั้น ก็นาจะเปนเพราะเหตุที่คดีอาญาเปนเรื่องที่บานเมือง
ตองการกํ าราบปราบปรามและใหความยุติธรรม....”59

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 975/2543 แมขอสัญญาไมขัดตอกฎหมายและใชบังคับได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 151 แตศาลก็ตองตีความสัญญาใหเปนไปตาม   
ความประสงคของคูสัญญาในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณี ดังนั้นหากในสัญญาระบุให
จํ าเลยบังคับใหโจทกตองจายเงินเพิ่มจํ านวนมาก เพื่อรับเนื้อที่ล้ํ าอาคารหองชุดที่ไรประโยชน      
ซ่ึงหากโจทกทราบกอนแลวคงจะมิไดทํ าสัญญานั้นอยางแนนอน เมื่อคํ านึงถึงมาตรา 11 ที่วา       
เมือ่สัญญามขีอสงสยัวา โจทกตองผูกพนัตามสญัญาดงักลาวหรอืไม ศาลตองตคีวามใหเปนคณุแกโจทก
ผูตองเสียในมูลหนี้ โจทกจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได เมื่อล้ํ าจํ านวนถึงขนาดที่หากโจทกไดทราบ
กอนแลว คงมไิดทํ าสัญญาตามมาตรา 466 วรรคสอง เปนผลใหคูความตองกลับคืนสูฐานะเดิมตาม
มาตรา 39160

                                                       
59 ทวี เจริญพิทักษ. (2492). คํ าพิพากษาฎีกาประจํ าพุทธศักราช 2496. หนา 468.
60 วิชา มหาคุณ. (2549). การใชเหตุผลทางกฎหมาย. หนา 233-237.
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จากคํ าพิพากษาที่ศาลไดวินิจฉัยมาขางตนจะเห็นวา การที่ศาลจะตัดสินคดีนั้น
ตองใชเหตผุลความถกูตองและความเปนธรรม ตามขอเทจ็จรงิทีไ่ดจากการพจิารณาโดยไมขดัตอกฎหมาย
และค ํานงึถึงศลีธรรมและความสงบเรยีบรอยของประชาชนเปนหลักในการวนิจิฉยัคด ีซ่ึงหลักเหลานี้
เรยีกวา “หลักกฎหมายทั่วไป”

4.6.8 หลกักฎหมายทัว่ไปมีลักษณะเปนสากลไมอาจโตแยงหรือคัดคานใหเปล่ียนแปลง
เปนอยางอื่น (ความเห็นของสํ านักกฎหมายธรรมชาติ)

ค ําวา “กฎหมายธรรมชาติ” (Natural Law) ไดมนีักนิติศาสตรใหความหมายไว
หลายทาน แตความหมายตางๆ ทีใ่หไวกล็วนแตแสดงใหเหน็วากฎหมายธรรมชาตเิปนสิง่ทีเ่ล่ือนลอย
เชน “กฎหมายธรรมชาติ” หมายถึง กฎหมายซึ่งบุคคลอางวามีอยูตามธรรมชาติ คือ เกิดมีมาเอง   
โดยมนษุยไมไดทํ าขึ้น เปนกฎหมายอยูเหนือรัฐ และใชไดโดยไมจํ ากัดกาลเทศะ”61 ยิง่ไปกวานั้น 
นักนิติศาสตรบางทานก็เนนวากฎหมายธรรมชาติอยูนอกเหนือความเขาใจของมนุษยไปเลยก็มี 
โดยสรุปวากฎหมายธรรมชาตินั้น คอื กฎหมายของเทพเจา (The Divine law) หรือกฎหมายของ
พระผูเปนเจา (The Law of God)62

แทที่จริงแลวสาระสํ าคัญของกฎหมายธรรมชาติหาไดอยูที่วากฎหมายธรรมชาติ   
คอื กฎหมายของพระผูเปนเจาไม จริงอยูแนวความคดิของนกันติศิาสตรแหงส ํานกักฎหมายธรรมชาติ
ในยุคแรกๆ จะเชื่อวากฎหมายธรรมชาติมีที่มาจากพระผูเปนเจาก็ตาม แตคํ าวา “พระผูเปนเจา”       
กเ็ปนเพยีงสญัลักษณทีใ่ชแทน “ธรรมะ” หรือคุณงามความด ีและคณุงามความดนีัน้ กค็อื ความมเีหตผุล
ที่ไดพัฒนาแลวอยางสมบูรณ ความมีเหตุมีผลที่วานี้แหละที่สรางความยุติธรรมใหแกมวลมนุษย   
กฎหมายจึงมิใชอะไรอื่น นอกไปจาก คอื ความมีเหตุมีผลอันสูงสุดซึ่งเติบโตขึ้นในธรรมชาติส่ังให
ประพฤติการอันควรประพฤติและหามในสิ่งที่ตรงกันขาม ความมีเหตุผลนี้เองเมื่อไดกอตัวขึ้น  
อยางมัน่คงและพฒันาอยางเตม็ทีใ่นจติใจมนษุยแลวไซรกก็ลายเปนกฎหมาย ดวยเหตนุีเ้องจงึเชือ่กนัวา
กฎหมาย คอื ส่ิงทีอั่นทรงภูมิปญญาซึ่งมีหนาที่ตามธรรมชาติในอันที่จะสั่งใหกระทํ าในสิ่งที่ถูกและ
หามกระทํ าในสิ่งที่ผิด63

                                                       
61 หยุด แสงอุทัย. (2520). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 127.
62 John Austin. (1963). The Great Legal Philosophers. p. 337.
63 Cicero. Laws. (1963). The Great Legal Philosophers. p. 44.

DPU



179

ดังนั้น ปรัชญากฎหมายธรรมชาติจึงหมายถึง แนวความคิดที่เชื่อวากฎหมาย    
ไมควรจะถกูสรางขึน้เพือ่ผลประโยชนสวนตนเทานัน้ หากแตควรทีจ่ะบญัญตัขิึน้เพือ่คณุความดสีามญั
ของพลเมืองทุกคน (law should be framed, not for any private benefit, but for the common good 
of all the citizens)64 คุณความดีสามัญนี้ กค็อื ความมีเหตุมีผลอันมีอยูในธรรมชาติของมนุษย        
ในทศันะของนกันติศิาสตรสํ านกักฎหมายธรรมชาตกิฎหมายจงึมใิชส่ิงอืน่ใดนอกจากคอืหลักแหงเหตผุล  
ซ่ึงมสีวนสรางความยุติธรรมใหแกมวลมนุษยและสังคม

 4.7  ขอสรปุในการนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนตามหลักกฎหมายทั่วไป

ในกรณมีปีญหาวาถาหาหลกักฎหมายทัว่ไปในตวับทกฎหมายลายลกัษณอักษรมาปรบัคดี
ไมได ศาลจะหากฎหมายจากทีไ่หนมาตดัสิน เพราะมหีลักอยูวาศาลจะปฏเิสธไมพจิารณาคดโีดยอางวา
ไมมีกฎหมายหรือกฎหมายไมสมบูรณไมได ในกรณีเชนนี้ตองคนหาหลักกฎหมายทั่วไปจาก 
“หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ” (Natural Justice) ซ่ึงไดแก “ความเปนธรรม” หรือความรูสึก
ชอบชัว่ดีที่มีอยูในจิตใจของมนุษย (reason of man) จากหลักเหตุผลของเรื่อง (Nature of things)

ซ่ึงคํ ากลาวขางตน สามารถแยกพิจารณาคํ าที่มีความหมายอยางยิ่งในการวิเคราะห  
ความสมัพนัธระหวางหลักกฎหมายทั่วไป และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได 3 ประการ คือ

ประการที่ 1 หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice)
ประการที่ 2 ความเปนธรรมหรอืความรูสึกชอบชัว่ดทีีม่อียูในจติใจของมนษุย (reason of man)
ประการที่ 3 หลักเหตุผลของเรื่อง (Nature of things)

ประการที่ 1 หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ (Natural Justice)
เมือ่พจิารณาจากคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ 820/2501 ศาลฎีกาไดตั้งขอสังเกต

ไววา โดยปกตบิดิามารดายอมมคีวามรกับตุร และอยากใหบตุรไดรับความสขุ ไมมบีดิามารดาคนไหน
ที่อยากใหบุตรไดรับความทุกข การที่มารดาคัดคานจึงนาจะมีเหตุผลพิเศษที่ศาลพึงรับไวพิจารณา   
ทัง้นีก้เ็พือ่ความเปนธรรมแกตวัเดก็นัน่เอง ซ่ึงเปนการวนิจิฉยัโดยอาศยัความเปนธรรมตามธรรมชาติ
มใิชความเปนธรรมตามกฎหมาย และขอสังเกตทีน่าคดิอกีประหนึง่ ในกรณมีปีญหาวา เมือ่มกีฎหมาย
บญัญตัไิวโดยแจงชดัแลว ศาลจะตดัสนิคดฝีาฝนกฎหมายนัน้โดยอาศยัความเปนธรรมตามธรรมชาติ
ดงัเชนคดนีีไ้ดหรือไม ดวยความเคารพอยางสงูในกรณนีีผู้วจิยัขอใหขอความคดิเหน็สวนตวัเปนกรณวีา    

                                                       
64 Thomas Aquinas. (1963). The Great Legal Philosophers. p. 73.
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“ความยุติธรรมมากอนกฎหมายและอยูเหนือกฎหมาย” โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี  
พระบรมราโชวาทในขอนี้วา

“โดยทีก่ฎหมายเปนแตเครือ่งมอืในการรกัษาความยตุธิรรมดงักลาว จงึไมควร
จะถือวามีความสํ าคัญยิ่งไปกวาความยุติธรรม หากควรจะตองถือวาความยุติธรรมมากอนกฎหมาย  
และอยูเหนอืกฎหมาย การพจิารณาพพิากษาอรรถคดใีดๆ โดยคํ านงึแตความถกูผิดตามกฎหมายเทานัน้
ดจูะไมเปนการเพียงพอ จํ าตองคํ านึงถึงความยุติธรรมซึ่งเปนจุดประสงคดวยเสมอ การใชกฎหมาย
จงึจะมคีวามหมายและไดผลที่ควรจะได”65 และถาเกิดปญหาวา ความยุติธรรมอยูที่ไหน ก็มีกระแส
พระราชดํ ารัสอีกวโรกาสหนึ่งวา

“ความยุติธรรมนี้บางทีก็หายาก เพราะวาพวกเราอยูในจํ าพวกที่ยอมตอง
ค ํานงึถึงผลประโยชน ผลประโยชนจะตองอยูในขอบเขต มิฉะนั้นจะมีการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
กฎหมายก็มีไวสํ าหรับชวยบรรเทาเทานั้นเอง”66

ดังนั้นจึงเห็นวา ความเปนจริงในสวนตัวของบุคคล และความเปนจริง   
ในสงัคมนัน้ตราบใดทีม่นษุยอยูบนพืน้ฐานของอกศุล คอื โลภะ โทสะ โมหะ และอวชิา (ความไมรู)       
ยอมประจกัษไดวา ความเหน็แกตวัจะบงัเกดิขึน้ในจติใจมนษุยผูนัน้เปนอยางมาก และยากทีจ่ะถามหา
ความยุติธรรมในมนุษยกลุมนี้ แตในทางตรงกันขามการศึกษาธรรมะ และมีธรรมะประจํ าใจ   
มนษุยยอมขึ้นชื่อวา มีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว เพราะ ความมี   
(1) หิริ (Moral Shame) ความละอายใจตอการทํ าชั่ว (2) โอตตัปปะ (Moral Dread) ความเกรงกลัว
ตอผลของความชัว่ ทัง้  2 ประการนี ้เปน “ธรรมคุมครองโลก” และม ีสติ (Mindfulness) ความระลกึได
กอนลงมอืกระท ํา สํ านกึอยูไมเผลอตวั ม ีสมัปชญัญะ (Clear Comprehension) ความรูตวัในขณะกระท ํา
ตระหนักชัด ธรรมทัง้ 2 ประการนี้ มีอุปการะมากตอจิตใจ และสามารถแสดงออกไดอยางสงางาม
ในการเหน็แกประโยชนสวนรวมมาเปนอนัดบัหนึง่และท ําคณุประโยชนแกผูทีค่วรไดรับความเปนธรรม
กอนตนเอง ในขณะที่ตนเองก็จะไมไดรับความเดือดรอน เพราะความยุติธรรมจะอยูในขอบเขต
ของผลประโยชนที่ทุกฝายควรไดรับตามสมควรแก “สภาวธรรม” นัน้ๆ ดังนั้นสรุปไดวาหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาไดสอนใหเรารูจักการเตือนตนเอง ดั่งวา “อตฺตนา โจทยตฺตานํ” จงเตือนตน
ดวยตนเอง

                                                       
65 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกนักศึกษา ผูสํ าเร็จการศึกษาเปนเนติบัณฑิต

ณ เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2515.
66 พระราชดํ ารัสพระราชทานแกคณะกรรมการเนติบัณฑิต รุนที่ 22 ณ พระตํ าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2516.
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ประการที่ 2 ความเปนธรรมหรือความรูสึกชอบชั่วดีท่ีมีอยูในจิตใจของมนุษย (reason 
of man)

ความชัว่ของคนเราสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คอื ความชัว่อยางหยาบ
ความชัว่อยางกลาง และความชัว่อยางละเอยีด ความชัว่แตละประเภทนัน้น ําความทกุขมาใหคนเราได
ในระดับตางๆ กัน คือ ความชั่วอยางหยาบนํ าความทุกขมาใหทั้งกายและใจ ความชั่วอยางกลาง    
น ําความทกุขเฉพาะทางใจมาให สวนความชัว่อยางละเอยีด แมจะไมเหน็ความทกุขชัดเจน แตกส็ามารถ
ช้ีไดวาเปนตนเหตใุหเกดิความทกุขทัง้มวล คนเราเกดิมากต็องการความสขุ เพือ่ตอบสนองความตองการ
ของคน พระพุทธเจาจึงประทานทางแหงความสุขมาให หนทางที่ทรงประทานนั้น ก็คือ การละเวน
ความชั่ว ทรงบัญญัติ “ศลี” เพื่อกํ าจัดความชั่วอยางหยาบ ทรงบัญญัติ “สมาธิ” เพือ่กํ าจัดความชั่ว
อยางกลาง และทรงคนพบความจริงแลวเปดเผยความจริงนั้นเพื่อกํ าจัดความชั่วอยางละเอียด คือ 
“ปญญา” ดังนั้น หลักคํ าสอนของพระพุทธเจาโดยยอจึงมีเพียง 3 คือ ศีล สมาธิ และปญญา ซ่ึงเปน
หลักในการปราบปรามความชัว่นัน่เอง และจดุหมายของกศุลกรรมบถ 10 กเ็พือ่ความสงบสขุภายนอก
และความสงบสุขของจิตใจของตนเองดวย เพราะแคศีล 5 และศีล 8 มีจุดหมายเพื่อความสงบสุข
ภายนอกหรือความสงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม และฝกหัดใหตัดสิ่งที่ไมจํ าเปนของชีวิตออก
แตไมไดสรางความสขุของจติใจ ดงันัน้ “กุศลกรรมบถ 10 ประการ จึงมคีวามส ําคญัมากกวาแคมีศลี”

ใน “คัมภีรอินทภาษ” อันเปนบทกฎหมายโบราณนับพันๆ ป ก็ไดกลาวถึง   
หนาทีอั่นส ําคญัยิง่ของผูพพิากษาวาจะตองตัง้อยูในความเปนธรรมปราศจากความล ําเอยีง ดงัมขีอความ
ตอไปนี้คือ

“จกักลาวบัดนี้ คณฺฐํ ซ่ึงคัมภีรอินทฺภาสํ อันมีนามชื่อวา อินทภาษเสฏฐํ 
อันประเสริฐ ปรมฺปราภตฺตกถาพุสารํ อันระลึกตามถอยคํ าอันอาจารยนํ าสืบๆ มา วรํ อันกระทํ าให
เปนคุณแกบุคคลผูพิพากษา ฯลฯ จะประดิษฐานซึ่งคลองธรรมอันบริสุทธิ์ใหเปนหลักไวสํ าหรับ    
ผูพพิากษาคดีการแหงหมูมนุษยทั้งหลาย ฯลฯ วาผูพิพากษาตัดสินคดีการแหงฝูงมนุษยนิกรทั้งหลาย  
ตองบมลิวงเสยีซ่ึงสจุริตธรรมอนัเปนของสบัปุรุส คอื ฉนทฺา โทสา ภยา โมหา อันเปนเหตแุหงธรรม
โลภ โกรธ กลัว และหลง ฯลฯ”67

                                                       
67 พระยานิติศาสตรไพศาลย. (2510). องคธรรมสี่ประการของผูพิพากษาและตุลาการ.

อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยานิติศาสตรไพศาลย. หนา 35.
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ทศพธิราชธรรม ประกอบดวย ทาน (ให) ศีล (ความประพฤติดี) ปริจจาค  
(เสยีสละเพื่อสวนรวม) อาชชว (ซ่ือตรง) มทว (สุภาพออนโยน) ตป (เพยีรพยายาม) อกโกรธ       
(ไมลุแกโทสะ) อวหิสิญจ (ไมเบยีดเบยีน) ขนตญิจ (อดทน) และอวโิรธน (ไมประพฤตผิิดคลองธรรม
ตัง้อยูในความยุติธรรม)

มผูีเขาใจวาทศพธิราชธรรมเปนคณุธรรมส ําหรับราชาหรอืกษตัริย แตทีจ่ริงแลว
ธรรมทุกขอเปนของกลางๆ ที่ใครก็สามารถนํ ามาประพฤติปฏิบัติได โดยที่คํ าสอนหมวดนี้ใชแสดง
แกราชาหรือผูปกครอง จงึมีช่ือวา ราชธรรม ซ่ึงมีมากอนพุทธกาลเมื่อพระพุทธองคเสด็จอุบัติขึ้น    
กไ็ดน ํามาสัง่สอนสบืมา เพราะทรงเหน็วาเปนคณุธรรมทีจ่ะกอใหเกดิประโยชนแกผูปฏิบตัไิดอยางแทจริง
และเนือ่งจากคณุธรรมดงักลาวม ี10 ประการ จงึนยิมเรยีกกนัวา ทศพธิราชธรรม หากพจิารณาใหดแีลว
ทศพธิราชธรรมเปนคณุธรรมของทัง้ผูปกครอง และประชาชนแตทีเ่นนยงัผูปกครอง เพราะผูปกครอง
เปนแบบอยางของผูใตปกครองในอันที่จะปฏิบัติตาม ซ่ึงถาผูนํ าตั้งในธรรมแลว ประชาชน             
กจ็ะประพฤติธรรมตาม ยอมทํ าใหสังคมเปนสุข

ประการที่ 3 หลักเหตุผลของเรื่อง (Nature of things)
พระพทุธศาสนาเปนศาสนาที่สอนใหคนรูจักเหตุและผล เปนศาสนาเดียว

ในโลกทีอ่งคศาสดาไมไดสอนใหเชือ่อยางงมงาย พระพทุธเจาทรงตรสัอยูเสมอวา ใหคดินกึตรกึตรอง
เสยีใหดกีอนแลว จึงเชื่อใหเชื่อภายหลังที่เขาใจเหตุผลดีแลว มิใชเชื่อเสียกอนแลวจึงเขาใจภายหลัง
คํ าสอนของพระพุทธเจาอันวาดวยเรื่องเหตุและผลนี้ ตรงกับหลักปรัชญาของนักปราชญตะวันตก   
นบัตั้งแตสมัยกรีกเปนตนมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ แมความคิดของนักปรัชญาเหลานั้นจะแตกตางกัน
ออกไปตามยุคสมัย แตความคิดอันเปนรากฐานยิ่งใหญของปรัชญาทั้งมวลก็คือความรูมาจากการใช
เหตแุละผล ทัง้นีเ้ปนเพราะทัง้จติและธรรมชาตมิโีครงสรางทีป่ระกอบดวยความมเีหตผุล (rationality)
หมายความวาสภาพแทจริงของธรรมชาตทิีซ่อนเรนอยูภายใตการเปลีย่นแปลง คอื ความเปนระเบยีบ
หรือการด ําเนนิไปตามกฎเกณฑ ไมใชความยุงเหยิงหรือความบังเอิญ เพลโตเรียกลักษณะนี้วาเปน 
“แกนแท” (eidos หรือ form) ของธรรมชาติ จิตมนุษยก็เหมือนกัน คือ มีเหตุผล (reason) เปน     
สวนประกอบทีสํ่ าคญัทีสุ่ด เปนสิง่ทีท่ ําใหมนษุยเปน “มนษุย” เนือ่งจากจติและธรรมชาตมิโีครงสราง
เชนนี ้ จติจึงสามารถหยั่งรูความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติไดตามหลักที่วา “ส่ิงที่เหมือนกันยอมสังเกต
ส่ิงที่เหมือนกัน”68

                                                       
68 พินิจ รัตนกุล. (2514). เพลโตและปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม. หนา xIvii.

DPU



183

เหตผุลนอกจากจะเปนหวัใจของพระพทุธศาสนา และหลกัปรชัญาตะวนัตกแลว
กย็งัถือวาเปนหัวใจของกฎหมายอีกดวย ดังจะเห็นไดจากสุภาษิตกฎหมายที่วา

“ เหตุผลคือวิญญาณแหงกฎหมาย  เมื่อเหตุผลแหงกฎหมายบทใด     
เปลีย่นแปลงไปกฎหมายบทนั้นยอมแปรเปลี่ยนตามไปดวย” (ratio est leges anima, mutata leges 
ratione mutatur et lex. Reason is the soul of law; the reason of law being changed, the law is also 
changed) เหตทุีถื่อวาเหตุผล เปนหัวใจหรือวิญญาณของกฎหมายก็เพราะเหตุผลเปนกฎสากลตายตัว 
และผูกพนักบัมนษุยทกุรูปทกุนาม กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้อยางมเีหตผุล ยอมเปนกฎหมายทีเ่ปนสากล
ใชบงัคบัไดกนัทกุๆ คน มใิชกฎหมายทีข่ึน้กบัอ ําเภอใจของบคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกลุมใดกลุมหนึง่
เทานัน้ ฉะนัน้ กฎหมายทีม่เีหตผุลจงึเปนกฎหมายทีเ่ปนธรรม การเปลีย่นแปลงของกฎหมายขึน้อยูกบั
เหตผุลที่แปรเปลี่ยน มิใชขึ้นอยูกับอารมณของมนุษย

“พระธรรม” คือ คํ าส่ังสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงรูกฎ
ความเปนจริงของธรรมชาติทุกอยาง ไมมีผูใดในโลกจะฝนกฎของธรรมชาติไปได ไมเวนแมแต
พระพทุธเจา เพราะกฎของธรรมชาตนิัน้ไมสามารถเปลีย่นแปลงไดจงึไมเหมอืนกบักฎหมายทีเ่ราใชกนัอยู
ในปจจุบัน ซ่ึงถาคนสวนใหญตองการจะเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได และถาผูใดก็ตาม    
ที่ไมเชื่อในพระธรรมคํ าส่ังสอนของพระพุทธเจา บุคคลผูนั้นถือวามีความเห็นผิด (มิจฉาทิฐิ) คือ     
มคีวามเหน็ผิดไปจากกฎของธรรมชาตทิีแ่ทจริง69 และในเมือ่กฎหมายและหลกักฎหมายทัว่ไปเปนเรือ่ง
ของ “กฎของธรรมชาติ” เชนกัน ดังนั้นในการนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุน
ตามหลกักฎหมายทั่วไปจึงมีความสอดคลองและนํ าไปใชได โดยศึกษาไดตามกรณีดังตอไปนี้

4.7.1 ทศพธิราชธรรม  ในฐานะธรรมของผูปกครอง
ทศพิธราชธรรมหรือธรรม 10 ประการของพระมหากษัตริย เปนไปตาม       

หลักพุทธศาสนา ดังคาถาบาลีวา
ทานํ สีลํ  ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตป
อกฺโกธํ  อวิหึสฺจ ขนฺติฺจ อวิโรธนํ
อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม ฐิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ
ตโต เต ชายเต ปติ โส มนสฺสฺจนปฺปกํ

                                                       
69 ศิริพงษ อัครศรียุกต. (2549). ความสํ าเร็จท่ีมาจากพระพุทธเจา. หนา 209-210.

DPU



184

แปลความวา ขอพระองคผูเปนบรมกษัตริยธิราช จงทรงพระปรีชาสามารถ 
พจิารณาเห็นราชธรรมที่เปนกุศลสวนชอบ 10 ประการ ใหดํ ารงในพระราชสันดานเปนนิตย  ดังนี้ 
ทาน ํการให 1 การตั้งสังวร รักษากาย วาจา ใหสะอาด ปราศจากโทษ 1 ปริจฺจาคํ การบริจาคสละ 1 
อาชฺชวํ ความซื่อตรง 1 มททฺวํ ความออนโยน 1 ตป การจัดความเกียจครานและความชั่ว 1 กอฺโกธํ 
การไมโกรธ 1 อวหิสึจฺ การไมเบียดเบียนผูอ่ืน ตลอดถึงสัตวใหไดทุกขยาก 1 อวิโรธนํ การปฏิบัติ
ไมใหผิดจากการที่ถูกที่ตรง และดํ ารงอาการคงที่ ไมใหวิการดวยอํ านาจยินดียินราย 1 บรรจบ     
เปนกุศลสวนชอบ 10 ประการ ลํ าดับนั้นพระปติ และพระโสมนัสไมนอยจักเกิดมีแตพระองค   
เพราะไดทรงพิจารณาเห็นกุศลธรรมเหลานี้มีในพระองคเปนนิตย70

หรืออีกนยัหนึง่ ทศพธิราชธรรม ประกอบดวย ทาน (ให) ศลี (ความประพฤตดิ)ี
ปริจจาค (เสียสละเพื่อสวนรวม) อาชชว (ซ่ือตรง) มทว (สุภาพออนโยน) ตป (เพยีรพยายาม) อโกรธ 
(ไมลุแกโทสะ) อวหิสิญจ (ไมเบยีดเบยีน) ขนตญิจ (อดทน) และอวโิรธน (ไมประพฤตผิิดคลองธรรม
ตัง้อยูในความยุติธรรม)71

มีผูเขาใจวาทศพธิราชธรรมเปนคุณธรรมสํ าหรับราชาหรือกษัตริย แตที่จริงแลว
ธรรมะทกุขอเปนของกลางๆ ทีใ่ครกส็ามารถน ํามาประพฤตปิฏิบตัไิด โดยทีค่ ําสอนหมวดนีใ้ชแสดง
แกราชาหรือผูปกครอง จึงมีช่ือวา “ราชธรรม” ซ่ึงมีมากอนพุทธกาลเมื่อพระพุทธองคเสด็จอุบัติขึ้น
ก็ไดนํ ามาสั่งสอนสืบมา เพราะทรงเห็นวาเปนคุณธรรมที่จะกอใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติได  
อยางแทจริง และเนื่องจากคุณธรรมดังกลาว ม ี 10 ประการ จึงนิยมเรียกกันวา ทศพิธราชธรรม    
หากพิจารณาใหดีแลว ทศพิธราชธรรมเปนคุณธรรมของทั้งผูปกครองและประชาชน แตที่เนนยํ้ า    
ผูปกครองเพราะผูปกครองเปนแบบอยางของผูใตปกครองในอนัทีจ่ะปฏบิตัติาม ซ่ึงถาผูน ําตัง้ในธรรมแลว
ประชาชนก็จะประพฤติธรรมตาม ยอมทํ าใหสังคมเปนสุข

อนึง่ ตามคตพิระพทุธศาสนาถอืวา ทศพธิราชธรรมเปนคณุธรรม เพือ่ยงัประโยชน
ใหเกดิขึ้นแกประชาชนโดยมีราชาหรือผูปกครองเปนผูนํ าในการประพฤติปฏิบัติ

                                                       
70 สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ. (2516). ทศพิธราชธรรม. หนา 17.
71 ทศพร เพชรอาวุธ. (2534, 12 ธันวาคม). “สมเด็จพระภัทรมหาราชกับพระพุทธศาสนา.”

ชอฟา. 26, 12. หนา 16.
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4.7.2 การปรับใชทศพิศราชธรรมในแงของรัฐประศาสโนบาย ท้ังแกฝายผูปกครอง
และฝายผูถูกปกครอง

ผูทีท่ ําหนาทีป่กครอง แมจะไมเรียกวาพระราชามหากษตัริย กย็งัมคีวามหมายเดยีวกนั
จงึใชคํ าวาผูปกครอง ฝายผูถูกปกครอง รวมไปถึงผูถูกปกครอง

ส่ิงที่เรียกวา ทาน นีส่รางความสวามิภักดิ์ จงรักภักดี ความผูกพันกตัญูกตเวที 
เปนฐานรองรบัใหเกดิการสนองความประสงคได แมจะเอาชวีติเขาแลก คอื ประโยชนแกรัฐประศาสโนบาย

ศีล สรางความเคารพ ความไววางใจ การฝากกายถวายชีวิต นี่เปนประโยชน    
แกรัฐประศาสโนบาย เปนบันไดแหงสวรรค เปนบันไดแหงนพิพตุ ิคือ ความเย็นในปจจุบันกระทั่ง
ถึงพระนิพพาน

บริจาค นั้น สรางความเคารพ ความรัก ความรัก สรางความเลื่อมใสใหนึกอยาก
จะเอาอยาง การดํ ารงอยูไดแหงหมูคณะนั้น ตองอาศัยการบริจาคทุกอยางที่ควรบริจาค

อาชชวะ นั้น มปีระโยชนในการประสานสังคมดิ่งลงสูจุดหมายสรางความเคารพ
บชูา ความไววางใจ ความรักใครสวามิภักดิ์เชนเดียวกัน

มัททวะ คือ ความรักใคร ความสนิทสนมดูดดื่ม กระทั่งวาเปน โสรัจจะ         
เปนความสงางามทํ าใหผูกพันเปนกันเอง เปนสามัคคีอันแนนแฟน จะเล็งถึงความไมกระดาง        
ในการเมอืง มนีโยบายทางการเมอืงทีเ่ปนมทัทวะ คอื ความออนโยนนิม่นวล กจ็ะไมมอีะไรผดิพลาด
ในเมือ่จะตองกระทํ าการเกี่ยวเนื่องกับมหาอํ านาจที่เหนือกวา และไมตองเสียใจในภายหลัง

ตบะ การเผาผลาญ มอํี านาจท ําใหเกรงขามโดยไมตองใชอาชญาการใชอาชญานัน้
ยังไมสํ าเร็จประโยชน เทากับเกรงขามโดยไมตองใชอาชญา ถามีตบะแลวก็ไมตองใชอาชญา        
แตโดยมากไมคอยรูจักใช ซ่ึงคนสวนมากไมรูจักใชก็ได รากฐานของความจงรัก สวามิภักดิ์      
ความพรอมเพรียงแหงความสามัคคีเหลานี้ ขึ้นอยูกับสิ่งที่เรียกวา “ตบะ” หรือ “ตบะเดชะ”

อักโกธะ ความไมโกรธ เปนความผลนุผลัน โดยเฉพาะในทางการเมอืง การเศรษฐกจิ
ไมมีความผลุนผลัน ไมตองเสียใจทีหลัง จะสรางความรักใคร ความไววางใจ ความสมานสามัคคคี 
มีมิตรภาพ

อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน สรางความรัก สรางทั่วไป สรางทั้งภายใน สราง  
ทัง้ภายนอก ทัง้ในประเทศหรอืนอกประเทศ สามารถจะสรางความรกัและมติรภาพ เปนการไมกระทบกระทัง่
ในรอบดานตลอดกาล

ขนัต ิหามกนัความผลนุผลัน ผลุนผลันในทกุอยาง ผลุนผลันทางการเมอืง ไมท ําให
เกดิอคตใิดๆ เพราะอดทนได สรางความเคารพ ความเกรงใจ ความไววางใจ สมัครสมานสามัคคี
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อวิโรธะ ปดกั้นความผิดพลาดโดยประการทั้งปวงดังกลาวแลว ไมมีอะไรพิรุธ 
แลวก็ไมมีความผิดพลาด ปดกั้นรูร่ัวรอบดาน ปดกั้นอุปสรรคทั้งปวง สงเสริมทุกอยางที่จํ าเปน     
แกความกาวหนา

หรือแมที่สุดแตราชยภาวะ………..ความเปนพระราชามหากษัตริยทางการเมือง
กส็นบัสนุนใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีระหวางบุคคลและคณะ

แมในการสรางแผนดินธรรมแผนดินทองนี้ ก็ตองสรางดวยคุณธรรมเหลานี้     
จงึจะแกปญหาไดรอบดาน แผนดนิทอง...ตองสรางดวยแผนดนิธรรม มแีผนดนิธรรมแลว....แผนดนิทอง
ก็มาเอง สามารถจะสรางโลกแหงพระศรีอาริยเมตไตรยหรือธัมมิกสังคมนิยมไดดวยธรรมะเหลานี้ 
สรางภาวะแหงการรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันในโลกเปนฟาและดินที่ถูกฝาถูกตัว ยิ่งกวาฟาดิน
ตามธรรมดา เปนหัวใจของสันติสุขและสันติภาพ72

4.7.3 เจตนาของตุลาการในการตัดสินคดี
“เจตนาเปนตัวกรรม” หรือเปนใหญ เจตนานั้น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือ

ความตองการตามความประสงคในการทีจ่ะท ําสิง่ใดๆ ลงไป ในทีน่ีห้มายถงึ การทีจ่ะพพิากษาอรรถคดี
และสั่งบังคับคดีลงไป เราตองประคองเจตนาของเราใหตั้งอยูในฐานะเปนเจตนาของปูชนียบุคคล
แหงโลกใหเสมอไป ถาเราเปนผูบชูาอุดมคตจิริงๆ แลว เชือ่ไดวาเจตนานัน้ยอมจะบรสุิทธิผุ์ดผองเอง
และจะเปนการทํ าไปดวยการมุงรักษาความเปนธรรม หรือผูคุมครองธรรมอยูในโลกนี้ การที่จํ าเลย
จะตองเปนไปตามธรรม หรือตามบทบญัญตัทิีอ่าศยักฎเกณฑแหงความยตุธิรรมทีไ่ดวางกนัขึน้ไวนัน้
ไมใชส่ิงที่เราจะตองรับผิดชอบ เราจะรับผิดชอบเฉพาะแตเจตนาในการที่จะรักษาความยุติธรรม
โลกแตอยางเดียว73

ดังนั้น แมตามหลักอินทภาษถือเปนคติสํ าหรับผูพิพากษาที่มิไดมีความลาสมัย
ไปตามกาลเวลาแตอยางใด แตเพื่อใหการนํ าหลักธรรมมาใชใหเกิดผลแกการกลาที่จะตัดสินใจ    
นํ าหลักกฎหมายทั่วไปที่เปนหลักแหงความยุติธรรมมาปรับแกคดี ผูพิพากษาจึงควรตั้งอยูในธรรม  
และประคองเจตนาเปนตัวกรรมตามหลักธรรมมาใชแกคดีใหประจักษ มากกวาเกรงกลัวผลกระทบ
ตอตํ าแหนงหนาที่การงาน

                                                       
72 พุทธทาสภิกขุ ก (2549). การตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม. หนา155-157.
73 พุทธทาสภิกขุ ข (2541). คูมือมนุษย ฉบับสมบูรณ. หนา 324-325.
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4.7.4 การกระทํ าท่ีกอใหเกิดขอพิพาทในคดี
ในพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนกิายฉักกนิบาต นิทานสูตร วาดวย “อกุศลมูล” 

กลาววา
“ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (อกศุลกรรม) 3 ประการเปนไฉน คือ 

โลภะ 1 โทสะ 1 โมหะ 1 ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง     
ยอมไมปรากฏ เพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโมหะ โดยที่แท นรกกํ าเนิดสัตวเดรัจฉาน 
ปตตวิสัิย หรือแมทุคติอยางใดอยางหนึ่งยอมปรากฏ เพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโมหะ 
ดกูอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม 3 ประการนี้แล

ดกูอนภกิษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (กุศลกรรม) 3 ประการเปนไฉน คือ 
อโลภะ1 อโทสะ 1 อโมหะ1 ...ดกูอนภกิษทุัง้หลาย นรก ก ําเนดิสตัวเดรจัฉาน ปตตวิสัิย หรือแมทคุติ
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ โดยที่แท 
เทวดามนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ 
แตอโมหะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพตุเพื่อเกิดกรรม 3 ประการนี้แล” 74

พระสัมมาสมัพทุธเจาทรงแสดงเหต ุ6 ประการ ทีเ่ปนตนเหตใุหเกดิการกระท ําตางๆ
กลาวคอื ตนเหตใุหกระท ําความชัว่ (อกศุลกรรม) ทีเ่ปนรากเหงาท ําใหอกศุลเจรญิงอกงาม ม ี3 ประการ
ไดแก โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความไมรู) และตนเหตุใหกระทํ าความดี 
(กศุลกรรม) ที่เปนรากเหงาทํ าใหกุศลเจริญงอกงาม มี 3 ประการ ไดแก อโลภะ (ความไมโลภ 
ความเอื้อเฟอ) อโทสะ (ความไมโกรธ ความเมตตา) อโมหะ (ความเห็นถูกในสภาวธรรม)75

ขออธิบายวากรรมบถ 10 ซ่ึงที่ทั้งฝายกุศลและฝายอกุศลนั้น ใน 9 ขอแรก          
ผูทีก่ระท ํากรรมนัน้สามารถรูไดวาตนเองนัน้กระท ําในสิง่ทีไ่มด ีแตในกรรมขอที ่10 คอื “มิจฉาทิฐ”ิ นัน้
ผูกระท ํากรรมไมสามารถจะรูตวัเองไดเลยวาตนเองนัน้ไดกระท ําในสิง่ทีไ่มด ี ไมถูกตอง และยงัเปนบาป
อีกดวย แตผูทีก่ระท ํากรรมมจิฉาทฐินิัน้กลับมคีวามเหน็วาสิง่ทีต่นเองท ําเปนสิง่ทีด่งีามและไดบญุกศุล
มากดวย76

                                                       
74 พระสูตร และอรรถกถา แปล อังคุตตรนิกาย ปญจกฉักนิบาต เลมที่ 3 มหามกุฏราชวิทยาลัย

ในพระบรมราชปูถมัภ พิมพเนือ่งในวโรกาส ครบ 200 ป แหงพระราชวงศจกัรกีรงุรตันโกสนิทร พุทธศกัราช 2525.
หนา 634.

75 อัญญมณี มัลลิกะมาส. (2547). กรรม...คํ าตอบของชีวิต. หนา 7- 8.
76 ศิริพงษ อัครศรียุกต. เลมเดิม. หนา 227.
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ดงันัน้ในเบือ้งตนในความเปนคนดถีาเรารูเร่ือง กรรม คอื การกระท ํา ไดแก เจตนา
ทีเ่ปนกุศล (บุญ) หรืออกุศล (บาป) เปนเหตุใหกระทํ ากุศลกรรม หรืออกุศลกรรมทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ เมื่อไดกระทํ ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมสํ าเร็จไปแลว กศุลหรืออกุศลกรรมนั้นจะเปน
ปจจัยใหเกิดผลตามสมควรแกกรรมนั้นๆ เชนเดียวกับกรณีที่ประชาชนมีการนํ าขอพิพาทตางๆ    
ขึน้สูศาลเพราะสาเหตุแหงความขัดแยงตางๆ เกิดจากการกระทํ า (กรรม) ของบุคคลทั้งส้ิน เมื่อฝาย
ทีไ่ดกระทํ ากุศลกรรมยอมไดรับผลที่ดี สวนฝายที่กระทํ าอกุศลกรรมยอมไดรับผลที่ไมดี ผลดีหรือ
ไมดใีนความเห็นของผูวิจัยไมใชวาผลดีจะตองชนะคดีเสมอไป ผลดีอาจจะไมชนะคดี สวนผลไมดี
อาจจะชนะคดีก็ได แตส่ิงที่เปนผลดีจริงๆ คือ การชนะอกุศลกรรมที่เปนมูลเหตุใหเกิดบาปนั่นเอง

กลาวโดยสรุป จึงกลาวไดวาการกระทํ าที่เปนเหตุแหงขอพิพาทนั้นมาจาก
อกศุลกรรม คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทัง้สิน้ แมการศกึษาวทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑติ
จะเปนการศกึษาจากผลงานวชิาการทางกฎหมาย โดยเฉพาะหลกักฎหมายทัว่ไปซึง่แกนแทของกฎหมาย
คอื ความยตุธิรรมตามธรรมชาต ิ และความยตุธิรรมกม็ไิดเกดิขึน้จากการศกึษาเรยีนรูแตเพยีงประการเดยีว
หากแตเปนเรือ่งภายในจติใจของแตละบคุคล แตละฝาย จะตองปฏบิตัแิละมกีารน ํามาใชเพือ่ใหคดยีตุิ
ดวยความเปนธรรม และแกนแทของพระพุทธศาสนา คือ “ความหลุดพนแหงใจอันไมกลับกํ าเริบ”  
ซ่ึงใชค ําภาษาบาลวีา “อกปุปฺา เจโตวมิตุตฺ”ิ77 การปรบัใชหลักกฎหมายทัว่ไปจงึเปรยีบเหมอืนการเขา
ใหถึงแกน เมื่อแกนของหลักกฎหมายทั่วไปมาจากใจที่ยุติธรรม เชน การพิจารณาคดีของศาล     
โดยปกตศิาลมกัจะใชบทบญัญตัขิองกฎหมายตามตวัอักษรทีเ่รียกวา ศาลใชความยตุธิรรมตามกฎหมาย
ซ่ึงเปนความยุติธรรมที่เปนไปตามตัวอักษร แตนั่นไมใชความยุติธรรมที่แทจริง แตความยุติธรรม
อันแทจริงนัน้มาจากจติวญิญาณของกฎหมาย หรือความมุงหมายของบทบญัญตันิัน้ๆ ตางหาก ทีเ่รยีกวา
แกนแทของกฎหมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ศาลตองคนหาความยุติธรรมจากขอเท็จจริงที่ไดจาก
การพิจารณาคดีในเรื่องนั้น

4.8  บทสรุปและขอความคิดสงทาย

จากการทีไ่ดศึกษาหลักธรรม ที่จะนํ ามาใชสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยนั้น มีขอเท็จจริงบางประการที่ผูวิจัยขอเสนอวา

                                                       
77 สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2535). พระไตรปฎกสํ าหรับประชาชน. หนา 50.
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4.8.1 หาก “ทีไ่หนมสัีงคม ทีน่ัน่มกีฎหมาย” (ubi societas, ibi jus) เปนถอยค ําทีถู่กหยบิยก
เพือ่ใหเห็นความสํ าคัญของกฎหมายตอสังคม ก็ยอมมีการสรางกฎหมาย หรือกฎเกณฑใปรูปแบบ
อ่ืนใดขึ้นมาใชบังคับเพื่อกํ าหนดความสัมพันธระหวางบุคคล ก็เพื่อใหมีการพัฒนาชีวิตของมนุษย 
ใหรูจักดํ าเนินชีวิตใหถูกตอง หมายถึง การรูจักคิดเปน พูดเปน และทํ าเปน กระบวนการคิดเปน  
เปนสิง่ทีพ่ฒันาได ฝกฝนได โดยการพฒันา “สมัมาทิฏฐ”ิ มวีธีิคดิแบบโยนโิสมนสกิาร เปนกระบวนการคดิ
ของมนษุยทีเ่สรมิสรางภมูปิญญา และมสีตรูิตนมปีญญารูคดิ ซ่ึงประกอบดวย กายสจุริต 3 วจสุีจริต 4
และมโนสจุริต 3 เปนกศุลกรรมบถ 10 ประการ ทีม่นษุยฝกฝนและปฏบิตัใิหไดเพือ่พฒันาทกัษะชวีติ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต และการปฏิบัติงานไดอยางดีและมีความสุขทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาต ิจนกลาวไดวา “ถาบคุคลมีศลีธรรม ก็ไมจํ าเปนตองมบีทกฎหมาย และหากกฎหมายละเลย
ศีลธรรมก็ไมจํ าเปนตองบัญญัติกฎหมาย กฎหมายที่แทจริง” คือ เหตุผลที่ถูกตองและจะตอง
ประกอบดวยศีลธรรม ความยุติธรรม ความเสมอภาค เพราะนั่นคือ รากฐานแหงความยุติธรรม
สํ าหรับมวลมนุษยทั้งหลาย (If  a  man  is  always with moral it is not necessary to have law and if 
the law without the sense of moral it is no need to pass law.  True law is the right reason and must 
be with the sense of moral, justice and equality because  those  are the foundation of justice to all 
men)78 และนี่อาจเปนรูปธรรมอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยพยายามตระหนักถึงคุณคาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา มากกวาการจะบังคับใหกฎหมายตองเปนกฎหมายที่มีอํ านาจเหนือโดยปราศจาก
ความเปนธรรมชาติของกฎหมาย

4.8.2 “นิติศาสตรแนวพุทธ” สํ าหรับผูวิจัยจึงเปนเรื่องของการปฏิบัติที่มุงหมายความ
แทจริงตามกฎธรรมชาต ิใหกฎหมายและการปกครองเปนเครือ่งรองรบัและเชดิชธูรรม ตัง้อยูบนพืน้ฐาน
แหงธรรมและมีจุดหมายเพื่อธรรม พรอมทั้งจัดตั้งวางระบบแบบแผนที่เอื้อโอกาสใหคนพัฒนาตน
ใหสามารถไดรับประโยชนสูงสดุจากความแทจริง คอื ธรรมะ นัน่เอง ดวยปรชีาญาณและปฏบิตักิาร
เชนนี้ นติศิาสตรก็จะชวยชีวิตมนุษย ชวยสังคม และชวยโลกไดมาก โดยรูปธรรม คือ การปฏิบัติ
ตามพระธรรมตามพระพุทธเจาในพระพุทธศาสนา เพื่อใหรูแจงเห็นจริงในกฎของธรรมชาติ และ
น ํามาปรับใชกับกฎหมายเพื่อความเปนธรรมในความเปนอยูของสิ่งนั้น ๆ นั่นเอง

ค ําวา “กฎหมาย” ยอมมคีวามหมายมากยิง่ไปกวาการรวบรวมตวับทหรอืประเพณี
เขาไวดวยกัน กฎหมายตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม ตามหลักธรรมใน      
พระพทุธศาสนา เมือ่พลเมอืงของประเทศนัน้  ๆ ไดปฏิบตัติามหลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาสวนหนึง่

                                                       
78 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. เลมเดิม. หนา 47.
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เพือ่หนทางหลดุพน คอื “พระนพิพาน” แตกวาจะบรรลธุรรมขัน้สงูนัน้ พลเมอืงของประเทศทีน่บัถือ
พระพุทธศาสนา จะมีธรรมอันเปนพื้นฐานความเปนคนดี มีคุณธรรมในจิตใจสูงสงดวยปญญา       
ที่เขาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวง ปญหาความขัดแยงจะไมเกิดขึ้น กฎหมายจะเปนกฎธรรมชาติ       
ทีอ่ยูในจิตใจของพลเมืองในประเทศนั้นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา

4.8.3 คํ าวา หลักกฎหมายทั่วไป กลาวอยางกวางๆ ไววา “หลักแหงความยุติธรรม    
อันเปนที่ยอมรับและนํ ามาใชบังคับได” ซ่ึงปญหาในการปรับใช ก็คือคํ าวา “ความยุติธรรม”         
ซ่ึงจะใหเหน็เปนรูปธรรมในการกลาวถึง “หลักกฎหมายทัว่ไป” ผูวจิยัจะขอกลาวเพิม่เตมิในสวนนีว้า
“หลักแหงความยุติธรรมที่มาจากหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอันเปนความจริงของสิ่งทั้งปวง
ทีย่อมรับและนํ ามาใชบังคับได”

4.8.4 การนํ าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไปใชในฐานะเปนหลักกฎหมายทั่วไป 
คอื การน ําหลักความเปนไปของโลกทีท่กุอยางยอมเกีย่วของกบัธรรมชาติ โดยแกนแทของหลักกฎหมาย
ทั่วไป ก็คือ “กฎธรรมชาติ” พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักเหตุและผล และหลักกฎหมายทั่วไป         
ก็เปนหลักการแหงเหตุผลของกฎหมายที่แฝงอยูในระบบกฎหมาย และพระพุทธศาสนามุงเนน     
ในสวนทีโ่ลกก ําลังด ําเนนิอยูเกีย่วของกบัระบบทัง้มวล พระพทุธเจาสอนใหรูจกัระบบ และอยูบนระบบ
ไดอยางเปนสขุ ไมระแวงกบัระบบ แตสามารถอยูในขณะทีร่ะบบก ําลังกลัน่แกลงเราได อยูกบัธรรมชาติ
ไดอยางเปนสุข รูทางพนจากทุกข หรือพนจากระบบไดในทางที่ถูกตองเหมาะสม เชนเดียวกับ  
การปรบัใชหลักกฎหมายทั่วไปแกคดีขอพิพาท ตองเขาใจระบบและกฎธรรมชาติจึงจะรูทางปรับใช
ใหเกดิความเปนธรรมแกคูกรณทีกุฝายใหยตุลิงไดดวยความชอบธรรม จงึจะเรยีกวา การใชกฎหมาย
เพือ่ใหเกดิความยตุธิรรม นีค่อื การน ําหลักธรรมในพระพทุธศาสนามาใชสนบัสนนุหลักกฎหมายทัว่ไป
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

4.8.5 ในวาระทีง่านวจิยัวทิยานพินธนีไ้ดกลาวจนถงึบทสรปุสงทายของบทที ่ 4 กเ็พราะ
กระแสที่ตอตานและทาทายจากหลายฝายที่กลาวอางวา กฎหมาย คือ กฎหมาย หลักธรรมใน      
พระพทุธศาสนา คือ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ไมนาจะมีความเกี่ยวของ หรือ เปนคนละเรื่อง
คนละสวนกบัความเปนไปของสงัคม และเปนเรือ่งทีย่ากหากจะน ําเสนอเปนผลงานวจิยัทางนติศิาสตร
แตผูวิจัยก็ไมลดละตอกระแสตอตานดังกลาว จึงเพียรพยายามนํ าเสนอผลงานวิจัยทางนิติศาสตร    
ที่กลาวอางถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใหประจักษดวยการมีหลักธรรมอยูในทุกสวน
ของแตละบทแตละหัวขอ เพื่อใหเห็นความสัมพันธของกฎหมายและพระพุทธศาสนา
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ฉะนัน้ ความจรงิทีท่รงตรสัรูนัน้ไมงาย ผูใดทีค่ดิวาพระธรรมเปนของงาย ไมจ ําเปน
ตองศกึษากส็ามารถเขาใจได ผูนัน้ก ําลังเขาใจผดิและก ําลังประมาทในพระปญญาคณุของพระพทุธเจา
พระธรรม ไมสามารถใหลาภ ใหยศ ใหตํ าแหนงที่ทุกคนปรารถนาได แตพระธรรมใหความจริง
ของสิง่ทัง้ปวง และท ําใหสามารถอบรมขดัเกลากเิลสจนเปนบคุคลทีป่ระเสรฐิได พระธรรมใหความสขุ
ทีส่งบประณีตเพราะดับความเรารอน (กิเลส) ในจิตตามลํ าดับความเขาใจ ถาผูปกครองบานเมือง    
ผูพพิากษาตุลาการ นักกฎหมาย มีความเชื่อในพระธรรม และตั้งใจศึกษาปฏิบัติตาม กระบวนการ
ยตุธิรรมกจ็ะประสบกับความยุติธรรมที่แทจริง อันมาจากมโนสํ านึกภายในจิตใจของแตละคน  และ
แสดงออกทางการกระทํ าสงผลดีแกผูกระทํ าและผูไดรับผลของการกระทํ านั้น นี่คือ การไมตั้งมั่น
อยูบนความประมาท แมจะเปนในฐานะสวนตัวหรือโดยตํ าแหนงก็ตาม เพราะเมื่อถึงคราวที่สุด  
ลาภ ยศ สรรเสรญิ กจ็ะหมดวาระลง ต ําแหนงทีม่อียูกจ็ะถกูปลด และวางไวแคเกาอีต้วัเดยีว ทายทีสุ่ด
ทกุคนทกุตํ าแหนงก็ไมอาจหนีความจริงของชีวิต คือ ความตาย

ดงันัน้ เพื่อความไมประมาทในพระธรรม ไมวาอยูในสถานะใด บุคคลทุกคน   
มส่ิีงหนึ่งที่เหมือนกัน คือ กรรม การกระท ําที่ดีและชั่ว และไมวากฎหมายจะเปนอยางไร ส่ิงหนึ่ง   
ทีเ่หมือนกัน คือ ความชอบธรรม

ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยก็ยังไมมีความสามารถเพียงพอที่จะนํ าหลักธรรม   
ในทางพระพทุธศาสนาทีพ่ระสัมมาสมัพทุธเจาไดทรงบ ําเพญ็ความเพยีรอบรมพระบารมถึีง 4 อสงไขยแสนกปั
เพื่อตรัสรู สัจธรรม หรือความจริงของสิ่งทั้งปวง มากลาวอางไดทั้งหมด แตงานวิทยานิพนธนี้
สํ าหรับผูวิจัยเพียงเพื่อเปนการปูพื้นฐานธรรมเบื้องตน ซ่ึงสํ าหรับผูที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถ
ศกึษาพระธรรมเพิ่มเติมไดในพระไตรปฎกก็จะเปนการดีอยางยิ่งตอไป
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

การศกึษาในเรือ่งการน ําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใชสนับสนุนหลักกฎหมาย
ทัว่ไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พอสรุปได ดังนี้

ประการแรก การศึกษากฎหมายและการใชกฎหมายจะตองรูและเขาใจจุดมุงหมาย   
ของกฎหมายวานัน้คอือะไร ซ่ึงสวนมากนกักฎหมายหรอืผูใชกฎหมายจะศกึษาเพยีงแคท ําความเขาใจ
กบัตวับทกฎหมายและตัวอยางของการปรับใชกฎหมายที่เกิดขึ้นในคํ าพิพากษาฎีกา โดยละเลยหรือ
ไมใหความสนใจในความรูดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ความรูดานประวัติศาสตร ปรัชญา และ
ศาสนา เปนตน

การศกึษาประวัติศาสตรกฎหมาย จะทํ าใหรูจักระเบียบตางๆ ของชุมชนในอดีต รูจัก
ความกาวหนาในทางขนบธรรมเนยีมประเพณแีละอารยธรรมของชาต ิ และความรูจากประวตัศิาสตร
กฎหมายจะสามารถเชื่อมโยงหรือเสริมกฎหมายในปจจุบันไดเปนอยางดี

การศกึษาปรชัญากฎหมาย จะท ําใหทราบลกัษณะทีเ่ปนทฤษฎมีใิชหลักหรอืตวับทกฎหมาย
เร่ืองใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ ทัง้นีม้วีตัถุประสงคเพือ่น ําความคดิรวบยอดในทางกฎหมายไปตอบค ําถามวา
ท ําอยางไรจึงจะออกกฎหมาย ใชกฎหมายหรือตีความกฎหมายไดอยางยุติธรรม

การศกึษาศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เพราะเปนหลักธรรมที่เปนกลางๆ และ   
มเีหต ุ มผีล มีความเปนธรรม ดังนั้นควรที่นักกฎหมายจะตองใหความสํ าคัญและเห็นวาหลักธรรม
ในพระพทุธศาสนามีความสํ าคัญและคุณคายิ่งที่จะนํ ามาสนับสนุนในการบัญญัติหรือใชกฎหมาย

การทีจ่ะท ําใหกฎหมายเกดิความเปนธรรม มคีวามยตุธิรรม มใิชพจิารณาเพยีงแตตวัหนงัสอื
หรือตัวบท แตตัวหนังสือเปนเพียงเครื่องแสดงออกของเจตนาในการออกกฎหมายเทานั้นและ    
เปนเพียงความยุติธรรมสวนหนึ่งเทานั้น แตนักกฎหมายควรทํ าความเขาใจเนื้อแทของกฎหมาย     
โดยตองศึกษาความเกี่ยวสัมพันธกันของสิ่งเหลานี้
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1. นติิศาสตรกับธรรมศาสตร
ในความหมายอยางกวาง “ธรรมศาสตร” คือ วิชาวาดวยหลักการ ทั้งหลักความจริง

และหลักการประพฤติปฏิบัติทั่วไป ซ่ึงครอบคลุมหมดทุกอยาง สวนนิติศาสตร หมายถึง ตํ าราและ
วิชาการที่วาดวยระเบียบแบบแผนและขอกํ าหนดความประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปที่ไมจํ ากัดเฉพาะ
อยางธรรมศาสตรในความหมายเฉพาะ ซ่ึงเปนชือ่ของคมัภรีหรือต ําราเกีย่วกบักฎหมายทีว่าดวยขอก ําหนด  
ความประพฤตปิฏิบตัแิละขนบธรรมเนยีมจารตีประเพณอัีนสืบกนัมาในสงัคมชมพทูวปี ตามหลกัค ําสอน
หรืออิทธิพลของศาสนาพราหมณ สวนในความหมายเฉพาะนิติศาสตร คือ วชิากฎหมายโดยเฉพาะ
ในฐานะทีเ่กี่ยวเนื่องกับกิจการของรัฐ หรือบทบัญญัติที่เนื่องดวยการปกครอง ซ่ึงรัฐตราขึ้น หรือ
ตราขึน้ในนามของรัฐเพื่อจัดการและบริหารบานเมืองใหเปนไปดวยดี

ดงันัน้ ถาจะกลาวในความหมายของ “นติศิาสตรแนวพทุธ” ในสวนทีเ่ปนนติศิาสตร
กบัธรรมศาสตรวา วชิากฎหมายทีว่าดวยหลักการ ทัง้หลักความจรงิและหลกัการประพฤตปิฏิบตัทิัว่ไป
ซ่ึงครอบคลมุหมดทกุอยาง โดยเฉพาะในฐานะทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการของรฐั หรือบทบญัญตัทิีเ่นือ่งดวย
การปกครอง ซ่ึงรัฐตราขึน้หรอืตราขึน้ในนามของรฐัเพือ่จดัการและบรหิารบานเมอืงใหเปนไปดวยดี
ตามหลักธรรมหรืออิทธิพลของพระพุทธศาสนา

2. กฎหมายตองมาจากธรรม  ตองชอบธรรม  และตองเพื่อธรรม
ในความหมายของนิติศาสตรแนวพุทธ ในสวนนี้กฎหมายตองมาจากธรรม ตอง

ชอบธรรม และตองเพื่อธรรมนั้น
ประการที่หนึ่ง กฎหมายตองมาจากธรรม คือ ความจริงที่มีอยู หรือธรรมชาติ 

หรือกฎธรรมชาติ
ประการทีส่อง     กฎหมายตองชอบธรรม คอื ธรรมเปนทัง้เบือ้งตนและทีสุ่ดแหงวนิยั

ถาปราศจากธรรม วนิยักไ็มมคีวามหมาย ไรประโยชนเพราะเบือ้งหลังวนิยั กค็อื หลักการแหงธรรมวนิยั
คอื การจัดโครงสรางวางระบบแบบแผนของชุมชนหรือสังคม เพื่อใหหมูมนุษยมาอยูรวมกันโดยมี
ความเปนอยูและความสัมพันธที่ดีงาม เปรียบเหมือนมีกฎหมาย (ธรรม) แตไมมีระบบแบบแผน
(วนิัย) ใหปฏิบัติ ดังนั้น ประการที่สองกฎหมายตองชอบธรรมคือมีวินัย (ระบบแบบแผน) ดวย
 ประการที่สาม กฎหมายตองเพื่อธรรม คือ ถามีธรรมเปนของจริงตามธรรมชาติ 
แมจะมีคนรูธรรมแตไมสามารถมาจัดสรรใหเกิดประโยชนแกคนหมูใหญได ธรรมนั้นก็ไมเกิด
ประโยชนเทาใดนัก ทั้งๆ ที่มีอยูเปนความจริง
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ดงันั้น คํ าวา “กฎหมาย” ยอมมคีวามหมาย มากยิ่งไปกวา การรวบรวมตัวบทหรือ
ประเพณเีขาไวดวยกัน กฎหมายตองมาจากธรรม ตองชอบธรรม และตองเพื่อธรรม ตามหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา เมื่อพลเมืองของประเทศนั้นๆ ไดปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
สวนหนึง่เพื่อหนทางหลุดพน คือ พระนิพพาน แตกวาจะบรรลุธรรมขั้นสูงนั้น พลเมืองของประเทศ
ทีน่บัถือพระพทุธศาสนาจะมธีรรมอนัเปนพืน้ฐานความเปนคนด ี มคีณุธรรมในจติใจสงูสงดวยปญญา
ทีเ่ขาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวง ปญหาความขัดแยงจะไมเกิดขึ้น กฎหมายจะเปนกฎธรรมชาติที่อยู
ในจิตใจของพลเมืองในประเทศนั้นๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาและมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนา
ประจํ าชาติ

ประการที่สอง จากที่สรุปมาในประการแรก ทํ าใหรูวา คํ าวา “หลักกฎหมายทั่วไป”
ตามวทิยานพินธเรือ่งนีค้อือะไร การทีป่ระมวลกฎหมายแพงและพาณชิยไดบญัญตั ิค ําวา “หลักกฎหมาย
ทั่วไป” ไวในมาตรา 4 นั้น เพื่อแสดงใหเห็นวาในการบัญญัติกฎหมายนั้นตองเปดชองใหนํ า      
หลักกฎหมายทั่วไปดังกลาวมาใชไดตามกาลเวลาอยางไมลาสมัยเพื่อความยุติธรรม ในกรณีที่
กฎหมายเกิดความคลุมเครอืหรือไมชัดเจน แตในบางครั้งแมกฎหมายไดบัญญัติไวชดเจนแลวก็ตาม
ผูใชกฎหมายยงัสามารถใชหลักกฎหมายทัว่ไปตามความเปนจรงิทีพ่จิารณาได เพราะหลกักฎหมายทัว่ไป  
คอื หลักการแหงเหตผุลของกฎหมายอนัเปนเหตผุลทีแ่ฝงอยูในระบบกฎหมายโดยมสีถานะในทางบอเกดิ
ของกฎหมายในทางนิติศาสตรโดยแท เปนกฎหมายที่สามารถนํ ามาใชปรับแกคดีได และสถานะ  
ในทางนติวิธีิเปนกฎหมายทีน่ ํามาเสรมิกฎหมายลายลกัษณอักษร หรือเปนการอดุชองวางของกฎหมาย
ลายลักษณอักษร โดยหลักกฎหมายทัว่ไปไมปรากฏรปูลักษณเปนลายลักษณอักษรและการประพฤติ
ปฏิบตัแิละวทิยมติ ในประการแรกทีก่ลาววาวธีิการในการคนหา คอื การคนหาไปทีแ่กนของกฎหมาย
อันไดแก การคนหาหลกัการแหงเหตผุลทีแ่ฝงอยูในระบบกฎหมาย โดยเร่ิมคนหาจากเหตผุลทีแ่ฝงอยู
ในกฎหมายลายลักษณอักษรกอนเปนเบื้องตน ถาไมพบจึงมาหาหลักการแหงเหตุผลที่อยูนอกเหนือ
ไปจากเหตุผลที่แฝงอยูในกฎหมายลายลักษณอักษรที่เปนการคนหาในทางนามธรรมชั้นสูง หรือ
กลาวโดยรวมแกนของหลักกฎหมายทั่วไป ก็คือ “กฎธรรมชาติ” หรือ “กฎมายธรรมชาติ” นั่นเอง

สวน ค ําวา “หลักธรรมในพระพทุธศาสนา” คอื หลักความเปนไปของโลก พระพทุธศาสนา
เนนความจริงที่เกิดขึ้นกับโลก การเกิดดับ ไมมุงเนนความสบาย พระพุทธศาสนาสอนใหมุงเนน  
ในสวนที่โลกกํ าลังดํ าเนินอยูเกี่ยวของกับระบบทั้งมวล เราอยูในจักรวาลก็ยอมดํ าเนินตามระบบ
ของจักรวาล เราอยูในโลกก็ยอมดํ าเนินตามระบบของโลก ทุกอยางลวนเกี่ยวของกับธรรมชาติ 
“ธรรมชาต”ิ ก็คือ ระบบ ทุกอยางพัวพันกับระบบ พระพุทธเจาสอนใหรูจักระบบ และอยูบนระบบ
ไดอยางเปนสขุ ไมระแวงกบัระบบ แตสามารถอยูในขณะทีร่ะบบก ําลังกลัน่แกลงเราได อยูกบัธรรมชาติ
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ไดอยางเปนสุข รูทางพนจากทุกข หรือพนจากระบบได ในทางที่ถูกตองเหมาะสม นี่คือ หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาที่ถูกตองและแทจริง

ดงันัน้ “หลักกฎหมายทัว่ไป” และ “หลักธรรมในทางพระพทุธศาสนา” จงึเปนหลักเดยีวกนั
เพยีงแตหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามีความละเอียดและลึกซึ่งกวาเทานั้น แตมองโดยภาพรวม
แลวเปนความหมายเดียวกัน คือ หลักความถูกตอง หลักความเปนธรรม หลักความยุติธรรม นั่นเอง

ดงันัน้ การน ําหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนามาใชสนบัสนนุตามหลกักฎหมายทัว่ไป
คอื การน ําหลักความเปนไปของโลกทีท่กุอยางยอมเกีย่วของกบัธรรมชาติ โดยแกนแทของหลักกฎหมาย
ทั่วไปก็คือ “กฎธรรมชาติ” พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักเหตุและผล และหลักกฎหมายทั่วไป          
ก็เปนหลักการแหงเหตุผลของกฎหมายที่แฝงอยูในระบบกฎหมาย และพระพุทธศาสนามุงเนน    
ในสวนทีโ่ลกกํ าลังดํ าเนินอยูเกี่ยวของกับระบบทั้งมวล พระพุทธเจาสอนใหรูจักระบบ และอยูบน
ระบบไดอยางเปนสุข ไมระแวงกับระบบ แตสามารถอยูในขณะที่ระบบกํ าลังกล่ันแกลงเราได      
อยูกบัธรรมชาติไดอยางเปนสุข รูทางพนจากทุกข หรือพนจากระบบไดในทางที่ถูกตองเหมาะสม   
เชนเดียวกับการปรับใชหลักกฎหมายทั่วไปแกคดีขอพิพาท ผูใชกฎหมายตองเขาใจระบบและ      
กฎธรรมชาตจิงึจะรูทางปรบัใชใหเกดิความเปนธรรมแกคูกรณทีกุฝาย ใหยตุลิงไดดวยความชอบธรรม  
จงึจะเรยีกวา การใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความยุติธรรม นี่คือ การนํ าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มาใชสนับสนุนหลักกฎหมายทั่วไป
  ประการที่สาม เนือ่งจาก “หลักกฎหมายทั่วไป” เปนกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร  
จึงมีปญหาวาผูใชกฎหมายหรือศาลนํ ากฎหมายดังกลาวไปใชอยางไร และเอาอะไรเปนกฎเกณฑ
หรือบรรทดัฐานในการตัดสินคดี จากการศึกษาพบวา ศาลนํ าเอาหลักความเปนธรรมที่ศาลพิจารณา
ไดตามขอเท็จจริงมาใช ซ่ึงแทที่จริงแลวหลักความยุติธรรมดังกลาวเปนหลักธรรมตามธรรมชาติ 
หรือหลักธรรมนัน่เอง ในการศกึษาดานนติปิรัชญากเ็ปนทีย่อมรับไดวา กฎหมาย หมายถงึ ธรรมชาติ
หรือกฎธรรมชาติ เพราะ กฎหมาย คือ ธรรมะ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ดังนั้น กฎหมาย   
คือ ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ แมปจจุบันกฎหมาย คือ ส่ิงที่เกิดจากกระบวนการนิติบัญญัติ คือ       
การตรากฎหมายเปนลายลักษณอักษร แตในสังคมไทยเดิมกฎหมาย กค็อื “ธรรมะ” โดยถือหลักวา
กฎหมายกับธรรมเปนเรื่องเดียวกัน แยกจากกันไมได

ประการสดุทาย หากจะพจิารณาวาจะน ําหลักธรรมในทางพระพทุธศาสนามาใชสนบัสนนุ
หลักกฎหมายทัว่ไปอยางไรนัน้ ขอใหสังเกตวา กอนทีป่ระเทศไทยจะไดประกาศใชประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเปนกฎหมาย ประเทศไทยใชกฎหมายปกครองประเทศ คือ คํ าภีรพระธรรมศาสตร   
ตัง้แตสมยัสุโขทยัซ่ึงจะใชหลักธรรมในทางศาสนาพรามณและศาสนาพทุธ ครัน้ตอมาเมือ่ประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลวก็ยังไดบัญญัติหลักธรรมเอาไวบางสวน เชน หลักที่เกี่ยวกับ
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ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักยุติธรรม เปนตน และหลักเหลานี้  
สามารถน ํามาใชไดทกุกาลเวลา โดยน ํามาปรบักบัขอเทจ็จรงิเพือ่ใหเกดิความยตุธิรรมในการวนิจิฉยัคดี

การพิจารณาคดีของศาลโดยปกติจะยึดหลักตามตัวบทหรือตามหนังสือ ซ่ึงถือ          
เปนความยุติธรรมตามกฎหมายอยางหนึ่ง โดยจะนํ าหลักกฎหมายทั่วไปเปนบทที่เสริมเพื่อใหเกิด
ความยตุธิรรมมากขึ้น แตเมื่อหลักกฎหมายทั่วไปเปนกฎหมายที่ไมมีลายลักษณอักษร ศาลควรจะทํ า
อยางไร และแนนอนที่สุดเมื่อกฎหมาย คือ ธรรมะ ดังนั้นศาลควรจะนํ าหลักธรรมที่ปรากฏอยูใน
หรือเกี่ยวของกับหลักกฎหมายมาใช คือ หลักทศพิธราชธรรม หลักอินทภาษ สัปปุริสธรรม 7 และ
กุศลกรรมบถ 10 เพราะหลักธรรมเหลานี้เปนหลักธรรมที่จะทํ าใหคนเปนคนที่ดี และในทาง      
พระพุทธศาสนาไดบัญญัติกฎเกณฑไวชัดเจนวา ควรทํ าอยาง และทํ าไปแลวจะเกิดผลอยางไร      
แตในทางตรงขามหลักกฎหมายทั่วไปมิไดบัญญัติไวเหมือนกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา   
จึงควรที่จะตองนํ าหลักธรรมดังกลาวนํ ามาใชสนับสนุนในการปรับใชหลักกฎหมายทั่วไป เพื่อให
เกิดความเปนธรรมมากขึ้น

5.2  ขอเสนอแนะ

5.2.1 ขอเสนอแนะทางวิชาการ
1. การศึกษากฎหมายนั้น หากนักกฎหมายมีความรอบรูความเชี่ยวชาญเรื่อง

กฎหมายแลว จะยังผลประโยชนใหกับประชาชนเปนจํ านวนมาก และจะกอใหเกิดความเปนธรรม
ในการใชกฎหมายมากขึ้น แตในทางกลับกันหากนักกฎหมายไมมีความรูหรือมีความชํ านาญพอ  
จะท ําใหไมเขาใจในเจตนารมณหรือความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ได ทํ าใหความเปนยุติธรรม
ถูกปฏเิสธ เพราะฉะนัน้ในการศกึษากฎหมายโดยเฉพาะเรือ่ง “กฎหมายทัว่ไป” และการน ําหลักธรรม
มาใชสนับสนุน ผูใชกฎหมายควรมีความเขาใจเรื่องดังกลาวดวย

2. กฎหมายทั่วไปเปดกวางใหผูใชกฎหมายหรือศาลในการใชดุลยพินิจใน  
การวินิจฉัยคดีอยางไมจํ ากัด ภายใตเงื่อนไขและกฎเกณฑของกรอบกฎหมาย และเพื่อใหเกิด    
ความเปนยุติธรรมมากขึ้นโดยเอาความถูกตอง ความเปนธรรมเปนที่ตั้งหรือเปนเกณฑในการใช
กฎหมาย ผูใชกฎหมาย หรือศาลสามารถใชหลักกฎหมายทั่วไปในบทนั้นๆ ไดทุกมาตรา เพราะ  
ศาลจะปฏิเสธวาไมมีกฎหมายมาปรับกับคดีไมได ดังนั้นหากขอเท็จจริงฟงได แตขอกฎหมาย        
ทีจ่ะน ํามาปรบัใชไมชัดเจนหรอืมคีวามคลมุเครอื ผูใชกฎหมายหรอืศาลควรหยบิยกเอาหลกักฎหมาย
ทัว่ไปมาปรับใช โดยไมตองคํ านึงวาเปนดาบสุดทายที่จะตองนํ ามาใช
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3. หลักกฎหมายทั่วไป คือ กฎของความเปนธรรม กฎของความถูกตอง        
กฎของความยุติธรรม จึงเปนเรื่องศีลธรรมความดีงาม แมวาหลักกฎหมายดังกลาวจะเปนกฎหมาย  
ทีไ่มมลีายลักษณอักษรก็ตาม และกฎหมายใหอํ านาจในการปรับใชกฎหมายอยางกวางขวาง แตใน
ความเปนจริงนั้น ผูใชกฎหมายหรือศาลไดนํ าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใชกับคดียังนอยอยู

4. มปีญหาวาหลักกฎหมายทัว่ไปเปนกฎหมายทีไ่มไดบญัญตัเิปนลายลักษณอักษร
ผูใชกฎหมายหรอืศาลจะเอาหลกักฎหมายดงักลาวมาปรบัใชอยางไร หรือจะเอาหลกัเกณฑแบบไหน
เขามาปรับกับการวินิจฉัยคดี โดยปกติผูใชกฎหมายจะนํ าเอาสามัญสํ านึก โดยผานความเปนธรรม 
ความยตุธิรรม ทัง้นีต้องภายในขอบเขตของกฎหมายเขามาปรบักบัคด ี แตหากผูใชกฎหมายมใีจสะอาด
บริสุทธิ ์ การใชกฎหมายก็จะเกิดความเปนธรรม แตหากนักกฎหมายมีใจไมบริสุทธิ์ ความยุติธรรม
ก็มีไมได แตหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่เปนกลางๆ ผูคนทุกชาติศาสนา
สามารถใชได มีกฎเกณฑทีไ่ดบัญญัติไวเปนที่แนนอนและสามารถควบคุมกาย วาจา และจิตใจได 
ดงันัน้ผูใชกฎหมายหรือศาลควรที่จะตองศึกษาทํ าความเขาใจในการนํ าหลักธรรมดังกลาวมาใชดวย

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อเปนการวิจัยตอไป
วิทยานิพนธนี้ ถึงแมวาผูวิจัยตองใชเวลาในการหาและรวบรวมขอมูลในการทํ า

คอนขางมาก และยากแกการเขาใจ แตดวยความมุงมั่นและมีความตั้งใจอันแนวแนในการทํ าผลงาน
คร้ังนี ้ซ่ึงก็ยังมีความบกพรองอยูบาง รวมทั้งการที่จะสรรหาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช
ใหถูกตองและเปนรูปธรรมมากไปกวานี้ แตเปนการจุดประกายแสงสวางแหงธรรมเขาไปสูระบบ
กฎหมาย เพือ่นกักฎหมายจะไดน ําไปเปนแนวทางในการท ําการวจิยัในเรือ่งนีใ้หมากขึน้ อยางไรกต็าม
ยงัมปีระเดน็สํ าคญัอีกหลายประเดน็ในทางพระพทุธศาสนาทีไ่มอาจท ําใหละเอยีดในวทิยานพินธนีไ้ด
จงึจะขอไปทํ าวิจัยเฉพาะดานตอไป
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