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ผศ.ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

นิติปรัชญาและสงัคมวิทยาทาง

กฎหมาย

ความรู้และศาสตร์

 วิวฒันาการของวิชาความรู้ 
 ความรู้แบบสามญัสาํนึก

 ความรู้แบบศาสตร์ แบง่เป็นศาสตร์ประยุกต์ กบัศาสตร์ทฤษฎี

 จากความรู้รูปธรรมไปเป็นนามธรรม 

 ค้นหาข้อมูล

 ค้นหากฏเกณฑ์

 ลกัษณะของศาสตร์

 1) มีลักษณะทวัไปเป็นนามธรรม (Abstract)
 2) มีลักษณะเป็นระบบ (Systematic)
 3)มีเหตุผล (Rational)
 4) มีวิธีการค้นหาและพิสูจนยื์นยนัความถูกต้อง (Methodological)

.
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การศึกษานิติศาสตร์

 1)วิชานิติศาสตร์ในแงแ่บบแผน(Legal Science of Norms) 
 (1)การศึกษาในสว่นทีเป็นเนือหา(Content Law)  เชน่ กม.ลายลกัษณ์อกัษร กม.คอมมอนลอว์

 (2)ศึกษาในสว่นทีเป็นนิติวธีิ(Juristic Method) คือ กระบวนการทางกฎหมาย ตงัแตค่วามคิด หลกัการ วธีิการใช ้การตีความ 
การอุดชอ่งวา่ง วธีิบญัญติั เป็นตน้

 วชิานิติศาสตร์โดยแท ้ (Legal Science Proper) แบง่ตามขอบเขตการศึกษา

 ก.นิติศาสตร์ทวัไป ศึกษากฎหมายเพือคน้หาลกัษณะสามญัของกฎหมาย

 ข.นิติศาสตร์เฉพาะ ศึกษากฎหมายเฉพาะเรืองทีใชบ้งัคบัอยู ่

 2)วิชานิติศาสตร์ทางขอ้เท็จจริง(Legal Science of fact) การศึกษากฎหมายในแงที่กฎหมายเป็น
ขอ้เท็จจริงทางสังคม
 1)วชิาประวติัศาสตร์กฎหมาย (History of Law) แบง่เป็นประวติัศาสตร์กฎหมาย  กบัประวติัศาสตร์กฎหมายสากล

 2) วชิาสังคมวทิยากฎหมาย (Sociology of Law)  แบง่เป็นกฎหมายทีใชบ้งัคบัในสังคม กบัผลกระทบของกฎหมายตอ่สังคม

 3) วิชานิติศาสตร์ทางคุณคา่(Legal Science of Value) เพือวดัคุณคา่ของกฎหมาย หรืออุดมคติแห่ง
กฎหมาย
 (1) วชิากฎหมายเปรียบเทียบ

 (2) วชิานิติบญัญติั แบง่เป็น ภาคทวัไป กบัภาคเฉพาะ

 * การมองกฎหมายอยา่งสมบูรณ ์ จึงตอ้งศึกษาทัง 3 ดา้น คือ มาตรฐาน ขอ้เท็จจริง และคุณคา่ (Norms-
Facts - Values) 

สภุาษิตกฎหมายเป็นกฎหมายหรือไม่

 นักกฎหมายตอ้งพาเหตุผลมาดว้ยเสมอ

 ถอ้ยคาํของเธอเสมอดว้ยกฎหมาย

 เมือคุณกา้วออกจากบา้น กฎหมายก็จะเขา้มาเกียวขอ้ง

 แบบแผนทีเป็นทางการคือกฎหมาย

 กฎหมายเป็นเครืองมือในการจดัความสัมพนัธ์ในสังคม

 กฎหมายเป็นกลไกควบคุมความสมดุลของสังคม

 กฎหมายสถิตอยู่ ณ ใจกลางของทุกๆ สังคม เพือหนดขอบเขต สิทธิ หน้าทีของบุคคล

 กฎหมายตอ้งชดัเจน แน่นอน ไม่ขึนต่อกระแสแห่งการเปลียนแปลง

 กฎหมายแตกต่างจากความถูกตอ้งหรือความชอบธรรม

กฎหมาย?

พระเจ้าหลยุ 14 แห่งฝรังเศส พดูไว้

ว่า "I am the state" (l'etat c'est moi) 

“ข้าพเจ้าคือรัฐ” รัฐคือข้าพเจ้า 

คําพูดของข้าพเจ้าคือกฎหมาย”
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กฎหมาย ?

 คานธี กฎหมาย ?.

.กฎหมาย ?
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นิติ หรือนีติ หมายถึง การนาํ หรือการปกครอง

นักกฎหมายเปรียบเหมือนวศิวกรทางสังคม

.
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.

ปรัชญาเมธี
 มหามะ คานธี                         

ปรัชญาเมธี
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ปรัชญาเมธี
 .

ปรัชญา (Philosophy ) 

 Philos(หมายถึง ความรัก ความสุขใจ ความเลือมใส) 

 Sophia (หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความฉลาด ปัญญา) 

 ปรัชญาจึงเป็นวิชาของผูรั้กในความรู้ ผูรั้กในความฉลาด(Love of Wisdom)

 ปรัชญา คือ เหตุแห่งความรู้และความจริง หรือความรักในความรู้หรือรักในความเป็น

ปราชญ์หรือการคน้หาสิงสุดทา้ย หรือสาเหตุของสิงทงัมวล กล่าวโดยสรุปคือความรู้ หรือ

ความรอบรู้ หรือความจริง

 วิชาปรัชญาเป็นการศึกษาศาสตร์ทวัไป เป็นการหาความรู้โดยมองโลกอยา่งเป็นระบบทงั

มวล(As a Whole)

ปรัชญา

ปรัชญา

ความหมายตาม

ตัวอกัษร

ความรู้อนัประเสริฐ

(Philosophy)

ผูรั้กในความรู้(Love 
of wisdom)

ความหมายในลักษณะ

การนําไปใช้

แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี คติความเชือ

วิชาปรัชญา((As a 
Whole) 
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สาขาของปรัชญา

อภิปรัชญา(Metaphysic) คือ ทฤษฏีความจริงอนั

สูงสุด(Theory of Being)

ญาณวิทยา(Epistemology) คือ ทฤษฎีความรู้ 

(Theory of  Knowledge)

ตรรกวิทยา(Logic) คือ การ

ใชเ้หตุผลโต้แยง้ความ

ถูกผิด

จริยศาสตร์(Ethics) คือ 

ทฤษฎีความดี (Theory
of goodness) เป็น

คณุคา่ภายใน

สุนทรียศาสตร์(Aesthetics) คือ 

ทฤษฎีความงาม (Theory of 
Beauty) เป็นคณุคา่ภายนอก

ปรัชญา(Philosophy)

ปรัชญาบริสุทธิ (Pure 
Philosophy )

ปรัชญาประยุกต(์Applied 

Philosophy)

.ประเภทของปรัชญา

.ปรัชญาทวัไป(Pure Philosophy )

อภิปรัชญาหรือภว

วิทยา(ความเป็น)

เรืองธรรมชาติ

เรืองพระเจา้

เรืองจิต วิญญาณ

ญาณวิทยา หรือ

ทฤษฏีความรู้

ธรรมชาติของ

ความรู้

กาํเนิดความรู้

ขอบเขตของ

ความรู้

ความถกูต้องของ

ความรู้

คุณวิทยา

(มาตรฐาน)

ตรรกวิทยา

จริยศาสตร์

สุนทรียศาสตร์
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ปรัชญาประยกุต์(Applied

Philosophy)

ปรัชญา

กฎหมาย

ปรัชญา

การเมือง

ปรัชญา

การศึกษา

ปรัชญา

ประวติัศาสตร์

ฯลฯ

.

การศึกษาปรัชญา

 การศึกษาไปตามลกัษณะของสาขาวิชา

 การศึกษาตามยคุตามสมยัของปรัชญา

 การศึกษาตามประเภทของปรัชญา

 การศึกษาตามพืนทีการเกิดปรัชญา

 การศึกษาไปตามประวติัของปรัชญาเมธี

ประโยชน์ของการศึกษาปรัชญา

 1) ผูศึ้กษาคิดอยา่งมีเหตุผล 

 “พวกเธอจะไมไ่ด้ศึกษาปรัชญาจากฉันหรอก นอกจากให้รู้จกัคิด ปรัชญามิใช่การจดจาํความคิด แต่เป็น
วิธีการคิด จงคิดด้วยตนเอง แสวงหาปรัชญาให้แกต่นเอง และยืนอยูบ่นขาของตนเอง” อิมมานูเอล คานต์ 

 2) การตรวจสอบความรู้และความเชือ การตรวจสอบความถูกตอ้งและความเชือตามหลกั
ปรัชญาจึงเป็นเรืองของหลกัการจนกว่าจะไดคิ้ดวิเคราะห์ไตร่ตรองดว้ยปัญญา ตามหลกั
กาลามสูตร 

 3) การรู้จกัคุณค่าและแสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิต การตดัสินวินิจฉยัเรืองใดๆ จะตอ้งใช้
ปัญญาคิดอยา่งมีเหตุผล ตอ้งพิจารณาใหถี้ถว้นรอบดา้นก่อนทีจะตดัสินใจอยา่งใดอยา่ง
หนึง แทนทีจะรับเอาคาํตอบสําเร็จรูปจากศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทียึดปฏิบติั
สืบต่อกนัมา

 4) ความอิสระในการแสดงพฤติกรรม  
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นิติปรัชญา        

Philosophy  of law

นิติ

การนํา/การ

ปกครอง

กฎหมาย

ธรรม/ธรรมศาสตร์

ธรรมชาติ,กฎ

ธรรมชาติขนบธรรมเนีย

มประเพณี

ปรัชญา(Philosophy  )

Philo หมายถึง ความรัก

Sophia หมายถึง ความฉลาด

ความรักในความรู้/

ความรู้อน้ประเสริฐ

.

นิติปรัชญา

การแสวงหาความรู้ทาง

กฎหมาย

การศึกษากฎหมายในลกัษณะ

ทงัมวล(As a Whole)

.

คําถามทางอภิปรัชญา

  โลกเกิดจากอะไร 

 ปฐมธาตขุองโลกคืออะไร

 กฎหมายกับความถูกต้องหรือความชอบธรรมเป็นคนละเรืองกัน 

 กฎหมายกับความถูกต้องหรือความชอบธรรมเป็นสิงทีอยู่ควบคู่กันไป

 กฎหมายกับศีลธรรม เป็นคนละเรืองกัน กฎหมายกับศีลธรรม เป็นเรืองเดียวกัน 

 วิชานิติศาสตร์ เป็นวิชาเกียวกับอะไร
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แก่นแท ้หรือกฎหมายทีแทจ้ริงคืออะไร  ?

จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย 
คือ ?

หลกัการแห่งกฎหมาย หรือเหตุผลทีถูกตอ้งคืออะไร ?

คุณคา่ของกฎหมายคืออะไร ?

มาตรฐานตวัชีวดัคุณคา่แห่งกฎหมายคืออะไร?

กฎหมายคืออะไร อยูที่ไหน ทาํหนา้ทีอะไรในสังคม 
เกียวขอ้งกบัสิงอืนๆ ในสังคมอยา่งไร 

นิติปรัชญา

ปรัชญากฎหมาย

อภิปรัชญาทาง

กฎหมาย

ศึกษาแกน่แท้หรือสารัตถะของกฎหมาย

ทฤษฎีกฎหมาย (Theory of Law) 

ญาณวิทยา/

ตรรกวิทยาทาง

กฎหมาย

การค้นหาความรู้ /ความถกูผิด ของกฎหมาย

ทฤษฎีความรู้ของนิติศาสตร์ (Theory of 
Legal Science)

จริยศาสตร์และ

สุนทรียศาสตร์ทาง

กฎหมาย

การวดัคุณค่า/มาตรฐานทางกฎหมาย/

ทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of
Jutice)

จริยศาสตร์ทางกฎหมาย คุณค่าภายใน/กฎหมายทีดี

เป็นอยา่งไร?

สุนทรียศาสตร์ทางกฎหมาย/คุณค่าภายนอก

.

ปัญหาวา่กฎหมายคืออะไร

(อภิปรัชญากฎหมาย)

คาํสัง(สํานกับ้านเมือง)
สารัตถะของกฎหมายเป็น

เจตจาํนงของผูส้ั ง

แบบแผนทีไมขึ่นกบับุคคล

(สํานกัธรรมชาติ)

สารัตถะของกฎหมายเป็น

เรืองเหตุผล

จิตวิญญาณประชาชาติ

(สํานกัประวติัศาสตร์)
รากเงา้ของสังคม

.
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ทฤษฎีความรู้ กฎหมายอยู่

ตรงไหน ใครเป็นผูก้าํหนด

ขีนอยูก่บัการรับรู้ของแต่

ละบุคคล
สาํนักโซฟิสต์

เป็นแบบแผนทีมีอยูแ่ลว้

ตามธรรมชาติ
สาํนักธรรมชาติ

ผูป้กครองหรือพระเจ้า

กาํหนด
สาํนักบ้านเมือง

เกิดขึนและวิวฒันาการตาม

สังคม

สาํนักประวติัศาสตร์

กฎหมาย

.

คุณค่าหรือมาตรฐาน

ทางกฎหมาย

ขึนอยูก่บัแหตผุล
ตรรกวทิยาทาง

กฎหมาย

อุดมคติหรือคุณธรรม

ของกฎหมาย

จริยศาสตร์ทาง

กฎหมาย

ประโยชน์ของคน

ส่วนใหญ่
สุนทรีศาสตร์

ขอบเขตของ

นิติปรัชญา

นิติปรัชญา

ทวัไป แบ่ง 3 

กรณี

ปัญหาวา่กฎหมายทีแทจ้ริงคือ

อะไร?(อภิปรัชญาทางกฎหมาย)

ปัญหาวา่จะรู้กฎหมายได้อยา่งไร/(ญาณ

วิทยา/ตรรกวิทยาทางกฎหมาย)

คุณค่าทางกฎหมายวา่ดีหรือเลว ความยุติธรรม 

(จริยศาสตร์/สุนทรียศาสตร์ทางกฎหมาย)

นิติปรัชญา

เฉพาะ

กฎหมายกบัความยุติธรรม

กฎหมายกบัอาํนาจ

กฎหมายกบัศีลธรรม 

วชิานิติปรัชญา .
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วตัถุประสงค์

ของวิชานิติ

ปรัชญา

เพือให้รู้และเขา้ใจแนวคิดทางปรัชญาทีอยูเ่บืองหลงั

กฎหมาย

เพือให้รู้และเขา้ใจถึงเจตนารมณ์อนัแท้จริงของ

กฎหมาย

เพือให้การใช้ดุลยพินิจหรือการหาเหตุผลประกอบ

ดุลยพินิจเป็นไปตามกฎหมาย

เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหรือ

ความสาํคญัของกฎหมายในสังคม

เพือจดัระเบียบความคิดทางกฎหมายหรือสร้างองค์

ความรู้ทางกฎหมาย

.

สาํนักคิดปรัชญา

ทางกฎหมาย

สาํนักกฎหมายธรรมชาติ (Natural law school)

สาํนักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism)

สาํนักประวตัิศาสตร์กฎหมาย (Historical 

School of Law)

สาํนักสังคมวิทยา(Sociological Jurisprudence)

สาํนักมาร์กซิสต ์(Marxist Jurisprudence)

นิติศาสตร์แนวพุทธ

.

ปัญหาทางปรัชญา

 ถา้พอ่แม่ตอ้งการใหลู้กกินยาเพือใหห้ายจากการเจ็บป่วย แต่ลูกไม่ยอมกินยาเนืองจากเป็น

ยาขม พอ่แม่จึงใชวิ้ธีทีแตกต่างกนั

 ลูกคนแรกใช้วิธีพูดจาด้วยเหตุผล

 ลูกคนทีสอง พ่อแมใ่ช้วิธีการโดยการหลอกล่อโดยวิธีการต่างๆ

 ลูกคนทีสาม พ่อแมใ่ช้กาํลังบงัคับเพือใหลู้กกนิยา

 ผลของการกระทาํ

 ลกูหายป่วย

 ลกูเสียชีวิต เพราะการให้ยาผิด หรือการสาํลกัยา

 ดงันี วิธีการและผลของการกระทาํมีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งไร
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ปัญหาทางปรัชญา

 กฎหมายคือขอ้เท็จจริงทางสังคม หรือกฎหมายเป็นเรืองของเหตุผลของแต่ละสงัคม

 สํานกัคิดทางกฎหมายตงัขึนมาเพือสร้างความชอบธรรมใหก้บัแนวคิดของตนใช่หรือไม่

 กฎหมายกบักฎเกณฑ์ทางสังคมควรเป็นเรืองเดียวกนัหรือไม่

 อะไรคือเงือนไขความสมบูรณ์ของกฎหมาย

 กฎหมายดีหรือกฎหมายเลวพิจารณาจากอะไร

 กฎหมายขดัแยง้กบัความยติุธรรมไดห้รือไม่ เช่น ปพพ. มาตรา 1382

 กฎหมายขดัแยง้กบัศีลธรรมไดห้รือไม่ เช่น การการุณฆาต /การกาํจดัสุนขัจรจดั

 หากกฎหมายไม่ยติุธรรม ประชาชนมีสิทธิดือแพง่ไดห้รือไม่

 การปกครองโดยกฎหมาย(นิติรัฐ) กบัการปกครองโดยคนต่างกนัอยา่งไร

ปัญหาทางปรัชญา

 กฎเกณฑ์ปัจจุบนัและหลกัการในอนาคต ซึงกฎหมายมีแนวโนม้ขยายตวัเขา้สู่ดินแดน

อิสระส่วนบุคคล เพือสร้างความยติุธรรมและเครืองมือในการบรรลุบุเป้าหมายต่าง ๆ

 กฎหมายเปลียนจากสถานะไปสู่สภาพสัญญา?

 การกระทาํผิดในรูปแบบใหม่ปรากฏอยูเ่สมอ เช่น การสกิมเมอร์ การลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

การก่อกวนดว้ยการปล่อยไวรัส หรือการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นโดยเทคโนโลยี 

เป็นตน้

คําถามทางนิติปรัชญา

 อะไรคือเงือนไขความสมบูรณ์ของกฎหมาย

 กฎหมายกบัความยติุธรรมสมัพนัธ์กนัอยา่งไร

 กฎหมายขดัแยง้กบัความยติุธรรมไดห้รือไม่

 กฎหมายขดัแยง้กบัศีลธรรมไดห้รือไม่

หากกฎหมายไม่ยติุธรรม ประชาชนมีสิทธิดือแพ่งไดห้รือไม่

 การปกครองโดยกฎหมาย(นิติรัฐ) กบัการปกครองโดยธรรม

(นิติธรรม)
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การเกิดขึนของกฎหมาย

 1.เกดิขึนเองตามธรรมชาติ เช่น พ่อแม่กบัลูก สามีภรรยาตอ้งอุปการะซึงกนั

และกนั ความสัมพนัธ์ในเครือญาติ หรือสัญชาตญาณการดาํรงชีวิต

 2.เกดิขึนโดยพระเจา้หรือดลบัลดานของสิงเหนือธรรมชาติ โดยมีความเชือ

เรืองพระเจา้สร้างโลก พระเจา้จึงเป็นการวางกฎเกณฑส์าํหรับมนุษย์

 3.เกดิจากผูป้กครองหรือผูมี้อาํนาจเป็นผูก้าํหนด เกดิจากสัญญาประชาคม

(ตรงกบัอคัคญัญสูตร ตามความเชือของตะวนัออก)  เช่น กฎ ระเบียบ ขอ้ห้าม 

สั งให้กระทาํ/ห้ามกระทาํ

 4.เกดิจากเหตุผลและสติปัญญาของมนุษย ์ เช่น การเคารพสิทธิส่วนบุคคล

 5. กอ่ตวัขึนภายในสังคม และวิวฒันาการเป็นกฎเกณฑ์

กฎหมายคอือะไร(Theory of Law)

 กฎหมายเป็นคาํสั งของผูม้ีอาํนาจสูงสุดในรัฐซึงสั งให้ทกุคนปฏิบตัิ หากไม่

ปฏิบตัิย่อมไดร้ับโทษ(สํานกักฎหมายบา้นเมือง)

 กฎหมาย คือ กฎเกณฑธ์รรมชาติและมีอาํนาจบงัคบัตามธรรมชาติ เป็นสิง
สากลอยู่เหนือกฎเกณฑข์องมนุษย ์แกน่/สารัตถะของ กม. เป็นเรืองของ 

“เหตุผลตามธรรมชาติ”(สํานกักฎหมายธรรมชาติ)

 กฎหมาย คือ ระเบียบแบบแผน วถิีชีวติ กฎเกณฑค์วามประพฤติปฏิบตัิของ

สมาชิกในสังคมซึงเกดิขึนและววิฒันาการไปตามสภาพของสังคมนนัๆ 

แกน่/สารัตถะของ กม. เป็นเรืองของ “จิตวญิญาณประชาชาต”ิ (สํานกั

ประวตัิศาสตร์)

 กฎหมาย คือ แนวทางหรือระเบียบแบบแผนความประพฤติทวัๆไปของ

ประชาชนพลเมือง หรือระบอบการดาํเนินชีวติทีดีงาม(นิติศาสตร์แนวพุทธ)

ความหมายของกฎหมายสําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน

 ประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลของปรัชญากฎหมายฝ่ายบา้นเมือง  เนืองจากนักกฎหมาย

ชนันําในอดีตหลายท่านไดไ้ปศึกษามาจากประเทศองักฤษ ดงันันนักกฎหมายไทยที

มีชือเสียงหลายท่านจึงไดใ้ห้นิยามของคาํวา่กฎหมายโดยยึดหลกัของปรัชญา

กฎหมายฝ่ายบา้นเมืองทีวา่ “กฎหมาย คือ  คําสังของรัฏฐาธิปัตย์ หรือ  กฎหมาย

เป็นคําบัญชาของผู้มีอํานาจสูงสุดในบ้านเมือง”

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ  ผู้ทรง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงกล่าวว่า

“กฎมายคือคําสังทังหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรทังมวล  เมือไม่ทํา

ตามแล้วย่อมต้องได้รับโทษ”
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    ศาตราจารยห์ลวงจาํรูญเนติศาสตร์  อดีตประธานศาลฎีกา  อธิบายว่า  “กฎหมาย
เป็นคาํสั งหรือขอ้ห้ามซึงมนุษยต์อ้งเคารพในความประพฤติต่อเพือมนุษยด์้วยกนั

อนัมาจากรัฎฐาธิปัตยห์รือหมู่มวลมนุษย ์  มีลกัษณะทั วไปใช้บงัคบัได้เสมอไป
แลว้จาํตอ้งปฏิบัติตาม

   ศาตราจารยห์ยดุ  แสงอุทัย  ได้อธิบายไวว้่า  “กฎหมายคือขอ้บังคบัของรัฐ  ซึง
กาํหนดความประพฤติของมนุษย ์  ถา้ฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายถูกลงโทษ” จากคาํ
จาํกดัความของผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมายทังหลายนาํมาสรุปความหมายได้ว่า 
“กฎหมาย คือ คาํสั งหรือขอ้บังคบัของรัฎฐาธิปัตย ์ ซึงได้บัญญตัิขึนเพือกาํหนด
ความประพฤติของพลเมืองซึงอยูใ่นรัฐ  หากผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ยอมประพฤติปฏิบัติ

ตาม  กจ็ะมีความผดิและถูกลงโทษ”

 อิทธิพลทางความคิด

 1.ความคิดทางศิลปวิทยาขอกรีก

 2.ความคิดทางกฎหมายและการปกครองของจกัรวรรดิโรมนั

 3.ความคิดทางศาสนาของยิงและคริสต์เตียน

 กฎหมายและความยติุธรรมยคุกรีก

 1.ความเชือในเทพเจ้าและขนบธรรมเนียม

 2.ความเชือในธรรมชาติของมนุษย์

 กฎหมายและความยติุธรรมยคุโรมนั

 1.ความเชือในอาํนาจของผู้ปกครอง

 2.ความเชือในเสรีภาพของบุคคล

 กฎหมายและความยติุธรรมของศาสนา

 1.ความเชือเรืองพระเจา้สร้างโลกและมนุษย์

 2.ความเชือในกฎพรเจ้าและกฎธรรมชาติทีอยูเ่หนือกฎของมนุษย์

กฎหมายและความยตุิธรรมในยโุรป

 1 กฎหมายและความยุติธรรมผา่นเทพเจา้หรือตวัแทน

 เทพซีอสุและเทพเตมีส

 นิทานปรัมปราเรือง เอนติโกเน

 2.กฎหมายและความยุติธรรมผา่นผูป้กครอง

 กฎหมายดราโกและกฎหมายโซลอน

 การปกครองในสมยั โซลอน ซึงเชือเรืองการปกครองโดยกฎความสมดุล

 3.กฎหมายและความยุติธรรมผา่นการใชเ้หตุผล

 สํานักปิกาโธเรียน 

 สํานักโซฟิส

 สํานักสมยัใหม่

แนวคิดกฎหมายและความยตุิธรรมยคุกรีก
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 ซีอสุ(Zeus) เทพเจา้แห่งสวรรค์เป็นประมุขของเทพเจา้กรีก สถิตอยู่บนเขาโอลิมปัส

 เตมีส(Themis) ธิดาแห่งฟ้าและดิน  เป็นเทพเจา้แห่งสติปัญญาและเทพีแห่งความ
ยุติธรรม ผูห้ยงัรู้ดินฟ้ามหาสมุทร เป็นชายาของเทพซีอสุ(Zeus) จึงมีหน้าทีให้คาํแนะนํา
แก่เทพซีอสุ(Zeus) ในการตดัสินเรืองราวต่างๆ ตามลิขิตชะตากรรมขอแต่ละคน

 คาํแนะนําของเตมีส(Themis) จึงมีฐานะเป็นกฎหมาย ชาวกรีกเรียกวา่  Themistes

 เทพี Dike  เป็นธิดาของเทพ เตมีส(Themis)  และขอพรจากซีอสุ(Zeus) มาประทาน
ให้แก่มนุษย์ เป็นพรทีทาํให้มนุษย์ต่างจากสัตวเ์ดียรรัจฉาน

ความมีหิริโอตปัปะ(ความรู้จกัละอายและเกรงกลวัต่อบาป) กบัความใฝ่ยุติธรรม

พร 2 ประการนี ทาํให้มนุษยมี์สติปัญญาและมีคุณธรรมทีจะสามารถตดัสินปัญหาต่างๆ ได้

 เทพี Dike มีศตัรู 3 คน คือ Eris(มารแห่งความขดัแยง้) Bia(มารแห่งการใชค้วามรุนแรง) 
Hybris(มารแห่งความไม่ไดส้ัดส่วน)

ความเชือนิทานปรัมปรา

 จากตาํนานชาวกรีกโบราณจึงเชือวา่ 
 กฎหมายและความยติุธรรมเป็นเรืองของปัญญาและเหตุผลของเตมีส(Themis)และเป็น

เรืองพลงัอาํนาจของเซอสุ(Zeus) 

 มนุษยใ์ชส้ติปัญญาและเหตุผลเขา้ถึงกฎหมายได ้

  ความยติุธรรมมีลกัษณ์เป็นความขดัแยง้(Eris) ความรุนแรง (Bia)และความไมไ่ด้
สัดส่วน ไมมี่ขอบเขต(Hybris)

 กฎหมายจึงเป็นกฎเกณฑ์อนัศกัดิสิทธิ เปลียนแปลงไม่ได ้และดาํรงอยู่ตราบชวั
กลัปาวสาน 

 กฎหมายเป็นเรืองหลกัการทีเทพเจา้ประทานแก่มวลมนุษย์ การทาํหน้าทีของ
ผูป้กครองจึงเป็นการรักษาไวซึ้งกฎหมายดงักลา่ว กษตัริยท์รงอยูใ่นฐานะผูท้รง
อาํนาจสูงสุดในดา้นการวนิิจฉัยคดี และทรงมีฐานะเป็นอวตารแห่งซูส

 กฎหมายเป็นสิงทีถือกาํเนิดขึนจากทวยเทพ มนุษยชาติต่างไดรั้บรู้ถึงกฎเกณฑ์เหล่านีก็
ดว้ยแพราะเป็นเทวประสงค์... สรรพสัตว์ในพฤกพงษ์ เหล่าปลาและนกทงัหลายต่าง
กลืนกินซึงกนัและกนั เพราะพวกมนัหาไดรู้้ถึงกฎหมายไม.่.. แต่ซูส(Zeus)เทพบดีแห่ง
โอลิมปัสไดป้ระทานกฎหมายใหเ้ป็นของขวญัอนัลาํค่าทีสุดของพระองค์แก่มนุษยชาติ

.

ให้ท่านวิเคราะห์เทพเจ้าเตมีสกบัมโนสาราจารย์
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 กฎหมายและความยุติธรรมในยุคเริมแรก กฎหมายกบัศาสนายงัคงเป็นส่งซึงไม่สามารถ

แยกกออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน การร่างกฎหมายหรือการวินิจฉัยตดัสินคดีทีเกิดขึนลว้น

จะตอ้งกระทาํผา่นพิธีกรรมทางศาสนาทงัสิ น นักบวชจึงเป็นบุคคลทีมีบทบาทสําคญัใน

กระบวนการยุติธรรม ผูป้กครองหรือกษตัริย์จึงเป็นร่างอวตารของเทพ ส่วนความเชือ

ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัตาํนานการเกิดคมัภีร์ธรรมศาสตร์ ซึงมโนสาราจารย์เป็นผูค้น้พบที

กาํแพงจกัรวาล และมอบให้พระเจา้สมมติราชใชใ้นการปกครองอาณาประชาราษฎร์  เมือ

เชือวา่กฎหมายมาจากพระเจา้ จึงไม่ปรากฎวา่กฎหมายขดัแยง้กบัความยุติธรรมแต่อย่างใด

บทวิเคราะห์

 โตรโพครีส  (490-405  ก่อน ค.ศ.) แต่งหนังสือเรือง  “ แอนทีโกนี ”  
 เป็นการต่อสู้ระหว่างความเชือตามจารีตประเพณีกบัคาํสั งของผูมี้อาํนาจ

(กษตัริย)์

 “ขา้พเจา้จดัฝังศพตามกฎหมายซึงมิได้มีอยูใ่นวนันี หรือวนักอ่นนีเท่านัน 
แต่เป็นกฎหมายทีมีมาแต่โบราณและมีอยูช่ัวนิรันดรน์ ไม่มีใครรู้ว่า

กฎเกณฑนี์มีมาแต่เมือใด และขา้พเจา้กไ็ม่เกรงกลวัต่อความพิโรจโกรธา
ของมนุษยห์น้าไหนทังสิน ในการทีจะยนืหยดัเชิดชูกฏเกณฑอ์นั
ศกัดิสิทธินี”

 ท่านในฐานะนักนิติศาสตร์ ท่านเห็นว่ากฎจารีตประเพณีกบักฎหมาย
บ้านเมือง ประชาชนควรจะเคารพกฎเกณฑใ์ด?

ละครเรืองแอนติโกนี(Antigone)

.
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ยคุก่อนประวตัิศาสตร์(3000 B.E)

 กษตัริย์ฮมับูราบี (1792 ก่อนคริสตกาล)

 กฎหมายบาลิโลนไดชื้อวา่เป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของโลก

 กฎหมายสมยับาบิโลเนียน

 เป็นการนาํกฎหมายเก่าของชาวสุเมเรียนและชาวอียิปต์ มาปรับปรุงแกไ้ขใหมใ่หถู้กตอ้ง

 หลกัการลงโทษทางอาญาใชห้ลกัตาต่อตา ฟันต่อฟัน

 การถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธิไวก่้อนจนกวา่จะไดรั้บการพิสูจน์วา่ผิด

 ความยุติธรรม คือ สิงทีไดรั้บจากการกระทาํของตน

 1) ประมวลกฎหมายดราโค (Draconic:600 ปีก่อนคริสตกาล) 

 ดราโกเป็นขุนนาง

 ประมวลกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรฉบบัแรกของกรีก

 กฎหมายดราโก(Draconian Law) เป็นกฎหมายทีเข้มงวดมาก แมจ้ะให้ความยุติธรรมแต่กมี็การลงโทษที

รุนแรง 

 2) กฎหมายโชลอน  (Solon:700 ปีก่อนคริสตกาล)

 การปกครองโดยความสมดุล คือ การควบคุมผูมี้อาํนาจและผลประโยชน์ ไมใ่ห้มีกาํลงักลา้แขง็จนเกินไป 

จนอาจจะทาํให้ฝ่ายตรงกนัข้ามอ่อนแอ

 กฎหมาย คือสิงทีให้ความยุติธรรมแกทุ่กคน 

 หนา้ทีของประชาชนคือต้องเชือฟังและปฏิบติัตามกฎหมาย ไมว่่ากฎหมายฉบบันนัจะชอบธรรมหรือไมก่ต็าม

 มีคาํกลา่ววา่ กฎหมายซาโลนไมไ่ด้เขียนด้วยนาํหมึกแต่เขียนด้วยเลือด

กฎหมายและความยตุิธรรมผ่านผู้ปกครอง

จากนิทานปรัมปราสู่ความคิดสติปัญญาอยา่งมีเหตุผล

กฎหมายแยกตวัออกมาจากศาสนา

กฎหมายถูกสร้างขึนโดยมนุษย์

กฎหมายอาจเปลียนแปลงแกไ้ขได้

กฎหมายและความยตุิธรรมผ่านความมีเหตผุลของมนษุย์
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 1.สํานกัปิธาโกเรียน
 สาํนกัปิธาโกเรียน เสนอแนวคิดเกียวกบัโครงสร้างของโลกซึงประกอบไปด้วยสัดส่วนทางเลขาคณิตและ

สรรพสิงล้วนอธิบายได้ด้วยระบบจาํนวนและตัวเลข 

 ความยุติธรรมยอ่มกอ่ให้เกิดความเสมอภาคดว้ยหลกัแห่งความเทา่เทียม เช่น บุคคลใดทาํร้ายผูอื้น บุคคล
นนัยอ่มต้องได้รับผลร้ายตอบสนองอยา่งเทา่เทียมผลทีตนได้กอ่ขึน

 - มองกฎหมายตามสภาพความเป็นจริงของสิงมีชีวิต เช่น สัตวใ์หญกิ่นสัตวเ์ลก็ ผูมี้อาํนาจยอ่มได้รับ
ประโยชน์

 -กฎหมายเป็นสิงทีมีอยูแ่ลว้ไม่มีผูใ้ดบญัญติัขึน 

 2.ปรัชญาเมธี

1) เฮราไดตสุ(537-470 B.E. )
 สรรพสิงล้วนเปลียนแปลง สิงทีไมเ่ปลียนแปลงหรือสิงทีจีรังยงัยืนกคื็อความเปลียนแปลงหรืออนิจจัง

การดาํรงอยูข่องความขดัแยง้

 แกน่สารของชีวิต  จุดหมายปลายทาง  ระเบียบและเหตุผลอนัแน่นอน

มนุษยทุ์กคนมีเหตุผล คนดีจึงต้องเป็นคนทีปฏิบติัตามเหตุผล โดยไมย่อมอยูภ่ายใต้การนาํของ
กิเลส

กฎหมายมีอยูต่ามธรรมชาติมิได้เกิดจากการแสดงเจตนาของรัฐหรือผูป้กครองรัฐ

กฎหมายและความยุติธรรมผ่านเหตุผลของมนุษย์

 2) ซีโนฟาส (Xenophanes) (570-480B.E.)

 พระเจา้คือทุกสิงและทุกสิงคือพระเจา้

มนุษยม์กัเชือว่าเทพเจา้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเขา คือ เกดิมามีความรู้สึกนึกคิด มี

เนือหนังมงัสาเหมือเขา .... แต่ถา้ววัหรือสิงโตมีมือบ้าง ววักจ็ะสร้างเทพเจา้

เหมือนววั มา้กค็งจะสร้างเทพเจา้คลา้ยมา้...

 3) อนาชาโกรัส (Anaxagoras)(500-428 B.E.)

 โลกและจกัรวาลประกอบดว้ยวตัถซึุงเคลือนไหว การเคลือนไหวของสรรพสิงมีลกัษณะ

เป็นกฎเกณฑ์และระเบียบ  โดยพลงัของเหตุผลและปัญญา  ซึงเป็นสิงบริสุทธิทีไม่เจือดว้ย

สิงใดๆ และเป็นสิงทีให้ชีวิตแก่สิงต่างๆไม่วา่จะเป็นคน สัตว ์หรือพืช และมีคุณสมบติั

เหมือนกนั จิตของจกัรวาลนีมีลกัษณะคลา้ยกนักบัจิตของมนุษย์ 

.

 โซฟิสต์(Sophist) หมายถึง ผูช้าญฉลาด ผูท้รงปัญญา

 สํานกัโซฟีสด์ เป็นผูส้อนความรู้ หรือนกัวชิาการทีเผยแพร่ความรู้แก่ผูส้นใจเพอืรับ

ค่าตอบแทนในนครรัฐกรีก

 พวกโซฟิสต์ใชว้าทะเหตุผลโตแ้ยง้เพอืหาความจริงหรือความถูกตอ้ง โดยไม่ให้

ความสําคญัเกียวกบัความดี ความยติุธรรม หรือศีลธรรม

 ความรู้เป็นเรืองเฉพาะตวั สิงใดก็ตามทีคนคนหนึงเห็นวา่ถูกตอ้งหรือดี สิงนนัก็จะ

ถูกตอ้งและดีสําหรับเขา คนอืนไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ย

 พวกโซฟีสเชือวา่ ความสําเร็จในชีวติเกิดจากความฉลาดไม่ใช่ดว้ยปัญญา หรือความดี

แต่อยา่งใด

 กฎหมายเป็นเครืองมือของผูม้ีอาํนาจ เพอืใชส้ร้างอาํนาจ รักษาอาํนาจและรักษา
ผลประโยชน์ของตวัเอง กฎหมายจึงไม่กอ่ให้เกิดความยตุิธรรมทีแทจ้ริง แก่มนุษย์
ทุกคนทีอยู่ภายใตข้องกฎหมายได้

 สํานกัโซฟีส(500 ปีก่อนคริสตกาล)



06/06/62

20

 1. โปรกาโทรัส (485-410B.E.)

  มนุษยไ์ม่อาจรู้ไดเ้ลยวา่ ทวยเทพทงัหลายจะมีอยูจ่ริงหรือไม่

 มนุษยเ์ป็นเครืองวดัสรรพสิง(Homo mansura) หมายความวา่ อตัวสัิยของแต่ละ
บุคคลเป็นเครืองวดัทุกสิงทุกอยา่ง 

 ความเป็นจริงไม่มี ความรู้ทีแทจ้ริงเป็นไปไม่ได ้ความถูกผิดเป็นเรืองของแต่ละ
บุคคล ทุกสิงชีขาดดว้ยอาํนาจตามอาํเภอใจของตนเอง

 ทกุสิงทกุอยา่งเกิดจากผสัสะและประสบการณ์ของแต่ละคน 

 ความดี ความยติุธรรม ความรู้ ความจริงแท้ๆ  จึงไม่มี มีแต่เฉพาะความเห็นของแต่
ละคนเท่านนั ความดีจึงเป็นอตันยั ความดีทีเป็นปรนยัไม่มีในโลก “ไม่มี
มาตรฐานทีแน่นอนตายตวัทีจะตดัสินความจริง ความจริงขึนอยูก่บัความรู้สึกของ
แต่ละบุคคล

 การแสวงหาคาํตอบของสิงต่างๆ จึงยอ่มขึนอยูก่บัเหตุผล“วาทศิลป์จึงมีบทบาทใน
อนัทีจะชีแจงและแสดงตรรกะเพือทาํใหค้วามคิดเห็นทีมีเหตุผลนอ้ยกวา่กลายมาเป็นความ
คิดเห็นทีมีเหตุผลมากกวา่”

ปรัชญาเมธีกลุ่มโซฟีส

 2. จอร์เจียส์(Georgias)

อาํนาจคือความถกูตอ้ง การดาํเนินชีวติทีดีทสุีดของมนุษยค์อื การตกัตวงเอา

ผลประโยชน์และการแสวงหาความสุขให้แกต่วัเองให้มากทสุีด หลีกเลียงการกระทาํ

ทีทาํให้ตวัเองไดรั้บความลาํบากและเป็นทกุข ์ 

ศาสนา จารีตประเพณีและกฎหมายของสังคมมนุษย ์เป็นสิงทีบ่งบอกถงึความ

อ่อนแอของบคุคลผูอ้ยู่อยู่ภายใตอ้าํนาจของสิงเหล่านี 

 3.คอลลิคอล(Callicles) (484 B.E)

 - แยกกฎธรรมชาติ กบั กฎของมนุษย(์กฎหมาย)

 - กฎหมายทีมนุษยบ์ญัญติัขึน เป็นกฎหมายทีพวกอ่อนแอเป็นคนกาํหนดขึน

 กฎหมายจึงเป็นเครืองมือในการปรับความสมดุลทางธรรมชาติระหวา่งผูที้อ่อนแอกบัพวกที

แข็งแรงซึงไมเ่ทา่เทียมกนัใหมี้ความเทา่เทียม

.

 3. ทราซิมาคุส(Thrasymachus)(494-400 B.E.)

อาํนาจ คือ ธรรม
กฎหมายถกูสร้างขึนโดยหมูม่นุษยแ์ละจากกลุม่บุคคลผูท้รงอาํนาจ เพือธาํรงไวซึ้งผลประโยชน์

ของพวกเขาเอง

กฎหมายจาํกดัเฉพาะประโยชน์ของผูมี้อาํนาจ

ความยุติธรรม คือ ประโยชน์ของผูมี้อาํนาจจึงทาํให้กฎหมายไมอ่าจกอ่ให้เกิดความยุติธรรม
ทีแท้จริงแกม่นุษยทุ์กคนได้ 

 4.อนัติฟอน(Antiphon)(470-411 B.E.)
 กฎหมายเกิดจากความจงใจของมนุษย ์โดยเปลียนแปลงไปตามเวลา สังคม สภาพแวดลอ้ม

 ผูล้่วงละเมิดต่อกฎหมายของรัฐหาจาํตอ้งรับโทษทณัฑ์หรือคาํตาํหนิติเตียนแตอ่ยา่งใดไม ่
ทราบเทา่ทีการล่วงละเมิดนนัยงัคงเป็นความลบัและยงัไมมี่ผูใ้ดล่วงรู้เขา้ 

 ความยุติธรรมทีดีทีสุดในสังคมมนุษย ์คือ การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 5.อแนคคาซิส (Anacharsis) 600 B.E 

กฎหมายก็เหมือนกบัใยแมงมุม ทีจะดกัจบัไดเ้ฉพาะคนออ่นแอและยากจน แต่จะ
แหลกสลายไม่เป็นชิ นดเีมือเจอกบัคนรวยและผูม้ีอทิธิพลบารมี

.
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. กฎหมายและความยตุธิรรมกรีกยคุใหม่ 

 การคดัค้านหรือต่อต้านแนวความคิดพวกโซฟิสต์ เกียวกบักฎหมายและความยุติธรรมยอ่มเป็นอนัตราย
แกส่ังคม และกระทบต่อความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในรัฐ

 1. โสกาตีส (469-399 B.E.)

 โสกาตีสไมเ่ห็นด้วยกบัโซฟีสทีเหน็ว่ามนุษยเ์ป็นเครืองวัดสรรพสิง โดยเชือวา่ความรู้และความดีงามมีอยู่
จริง เป็นสิงสากล มนุษยรู้์และทาํความดีได้ด้วยการใช้เหตุผล เหตุผลจะนาํความจริงไปสู่ปรนยั 

 ความจริงคือความรู้ทีได้จากแบบ(Form) มนุษยส์ามารถเข้าถึงแบบด้วยเหตุผล ความรู้จึงเป็นสากลและ
เป็นปรนยัสําหรับทุกคน ความดีจึงมีคุณค่าอยูใ่นตวัเอง มิใช่สิงทีมนุษยส์ร้างขึน

 - เชือวา่ทุกสิงไม่วา่ความรู้หรือความดีมีแบบ(Idea) เช่น ตน้ ตน้ไม ้สัตว ์ฯ

 - มนุษยมี์กิเลสจึงตอ้งใชเ้หตผุลเพือคิดถึงแบบ โดยมุ่งหมายสู่ความเป็นจริง

 - ทุกคนคิดทาํความดี แตที่ทาํผิดเนืองจากเห็นสิงผิดเป็นสิงชอบ “คนทีทาํผิดโดยเจตนา ดีกวา่คนที
ทาํดีโดยไม่รู้ตวั”  เช่น นิทานจีนเรืองเดก็ชิงทรัพยก์ลางตลาดสด โดยมนุษยต์งัใจทาํความดีไม่มี
ใครคิดทาํชวัโดยรู้ตวัและตงัใจ 

 คนมีความรู้จะไม่ทาํผิด และคนทีทาํผิดเพราะเขาไม่รู้วา่อะไรถกู

 คณุธรรม คือ ความรู้ ความชวัคือความมืดมน

กฎหมายและความยตุิธรรม 
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โซกาตีส

- กฎหมายกบัความยุติธรรมอย่างเดียวกนั ทุกคนตอ้งปฏิบตัิตาม

กฎหมาย จะอา้งวา่กฎหมายไม่เป็นธรรมและไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
ไม่ได้

- โสกาตีสเชือและยืนยนัวา่มนุษยต์อ้งเคารพกฎหมาย “ขา้พเจา้เป็นคน

กรีก ขา้พเจา้จึงตอ้งเคารพกฎหมายของชาวกรีก เมือขา้พเจา้จะเห็นวา่

กฎหมายนนัไม่ยุติธรรมกต็าม”

โสกาตีส ถูกจบัในวา่กระทาํผิดใน 3 ขอ้หา คือ ไม่ยอมรับเทพเจา้
ประจาํชาติ สร้างเทพเจา้ขึนมาใหม่ และบ่อนทาํลายจิตใจของคนหนุ่ม 

ซึงเป็นผลให้ถูกประหารชีวติดว้ยการดืมยาพิษ

 2. เพลโต (429-348 B.E.)

 เพลโตคดัคา้นแนวคดิของโซฟิสต ์ทีว่า “มนุษยเ์ป็นเครืองวดัสรรพสิง” 
โดยเห็นว่าความรู้ทีแทจ้ริงคือความถูกตอ้ง เป็นสากล สามารถเขา้ถึงได้
ดว้ยเหตุผลมิใช่ผสัสะหรือความเห็นตามคาํสอนของโซฟิสต ์เหตุผล
นาํไปสู่ความจริงสากลคือแบบ(รูปสมบูรณ์)

 เพลโตแบ่งโลกออกเป็น 2 โลก คือ โลกแห่งทีปรากฏแห่งการสมัผสั กบั
โลกของแบบ

 คุณธรรมคือความรู้ มีอยูจ่ริงและเป็นสิงแน่นอนตายตวั

 บุคคลสามารถบรรลุความดีไดใ้นสงัคม แต่ไม่อาจบรรลุความดีไดด้ว้ย
ตวัเอง รัฐจึงมีหนา้ทีในการส่งเสริมคุณธรรมและความสุขของประชาชน 
 - มนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนทีเป็นรูปธรรมและจิตวิญาณ

 แบบ(idea:eidos) เป็นสากลไมเ่ปลียนแปลง เชือวา่ความดีความถูกตอ้งเป็นสากล

.

เพลโต

 - เชือว่ามนุษย์ในสังคมมี 3 ประเภทตามภาคส่วนของจิตใจ

 ภาคเหตุผล  สติปัญญา  ชนชนัปกครอง (บุรุษเจือดว้ยทองคาํ)

 ภาคเสียสละ   ความกลา้หาญ  ชนขนัทหาร (บุรุษเจือดว้ยเงิน)

 ภาคตณัหา   ความพอดี  ชนัชนัชาวนา ช่างฝีมือ(บุรุษเจือดว้ยเหลก็)

 จิตวิญญาณทงั 3 ส่วนย่อมก่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรม ความยุติธรรม

 มนุษยมี์ความไมเ่ท่าเทียมกนัในธรรมชาติ จึงต้องอยูภ่ายใต้รัฐอุดมคติซึงแบ่งชนชนัและหน้าทีการ
ทาํงาน 

 ผู้ปกครองต้องเป็นนักปราชญ์ เพือทีจะให้เข้าถึงกฎหมายธรรมชาติ และนํากฎหมายธรรมชาติมา

บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร

 ความยุติธรรม คือการทาํหน้าทีของตนและไมค่วรยุง่วุน่วาย
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 มนุษย์เมือบรรลถึุงความสมบูรณ์จะเป็นสัตวโ์ลกทีประเสริฐทีสุด แต่ถา้มนุษย์ถกูตดัขาด

จากกฎหมายและความยุติธรรม เขาจะกลายเป็นสัตวโ์ลกทีเลวร้ายมากทีสุด

 กฎหมายเป็นบรรทดัฐานทีกาํหนดความประพฤติตลอดจนสิทธิและหน้าทีของบุคคลใน

ลกัษณะทีเป็นนามธรรม(abstract)ใชบ้งัคบัเป็นการทวัไป(general)การนํากฎหมายมาปรับ

ใชแ้ก่ขอ้เท็จจริงเฉพาะเรืองเฉพาะกรณีอาจส่งผลให้เกิดความไม่ยุติธรรมได ้รวมถึง

กฎหมายอาจไม่ทนัต่อการเปลียนแปลงของสังคม กฎหมายจึงไม่อาจประสาทความ

ยุติธรรมได ้การวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายจึงย่อมขึนอยู่กบัผูป้กครองทีเลิศดว้ยคุณธรรม 

ดงันัน สิงทีดีทีสุดยิงกวา่สิงทงัมวลจึงหาใช่อาํนาจอนัเปียมบริบูรณ์ดว้ยกฎหมายไม่ แต่

ควรเป็นอาํนาจอนัเปียมบริบูรณ์ของบุรุษผูเ้ป็นราชาปราชญ์และเป็นผูท้รงภูมิปัญญา

 ในกรณีทีไม่สามารถหาบุคคลทีมีลกัษณะเป็นราชาปราชญ์มาปกครองได ้ รัฐทีปกครอง

โดยกฎหมาย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึงรองลงมาจากรัฐทีปกครองดว้ยราชาปราชญ์ 

.

- ทรัพย์สมบตัต้ิองเป็นของส่วนรวม 

- เพือให้ผู้ปกครองทําหน้าทีอย่างเตม็ทีควรยกเลิกระบบ

ครอบครัว

-  กฎหมายธรรมชาตเิป็นแบบของกฎหมายบ้านเมอืง กฎหมาย

บ้านเมอืงขดักับกฎหมายธรรมชาต ิไม่ถือเป็นกฎหมาย

-  มนุษยมี์ความไม่เท่าเทียมกนัในธรรมชาติ

- มนุษยเ์มือบรรลุถึงความสมบูรณ์จะเป็นสตัวโ์ลกทีประเสริฐ

ทีสุด แต่ถา้มนุษยถู์กตดัขาดจากกฎหมายและความยติุธรรม เขา

จะกลายเป็นสตัวโ์ลกทีเลวร้ายมากทีสุด

.

 อริสโตเติลเป็นลูกศิษยข์องเพลโต(อยูใ่นสํานกัของเพลโต 20 ปี)

 คุณธรรมหมายถึงความพอดี ทีไมป่ล่อยใหอ้ารมณ์อยูเ่หนือเหตุผล

 อริสโตเติลเป็นบิดาแห่งวิชาตรรกวิทยา คือ วิชาทีเกียวกบัการอา้งเหตุผล การใชเ้หตุผลพิสูจน์

ความจริงและขอ้เทจ็จริง

 การอ้างเหตุผลแบบนิรนยั คือ เอาความเชืออนัหนึงไปสนบัสนุนความเชืออีกอันหนึง เช่น ทุกคนต้องตาย นาย

แดงเป็นคน ดังนนั นายแดงงต้องตาย

 การอ้างเหตุผลแบบอุปนยั คือ การอ้างเหตุผลจากประสบการณ์ การยึดความจริงส่วนยอ่ยไปสู่ส่วนรวม เช่น 

การเห็นต้นมะพร้าวต้นที 1 ,2,3 .... แล้วจึงสรุปลักษณะของต้นมะพร้าวได้ว่าเป็นอยา่งไร

 - ทศันะเกียวกบัคน มนุษยแ์ตกต่างกนัทงันิสัยใจคอ ความรู้สึก ความสามารถ สังคมในอุดมคติจึง

ตอ้งประสานใหแ้ต่ละคนอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข

 - ทศันะเกียวกบัทรัพยส์มบติั คือ ควรใหท้กุคนมีกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นเพือก่อใหเ้กิดมลูค่าทงั

ทางเศรษฐกิจและศีลธรรม

 - ทศันะเกียวกบัครอบครัว เชือวา่ครอบครัวและรัฐเป็นสถาบนัตามธรรมชาติของมนษุยแ์ละยอ่ม

ชกันาํมนุษยไ์ปในทางทีดี

อริสโตเติ ล(384-322 B.E.)
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 อริสโตเติลโตแ้ยง้ความเห็นของเพลโตเกียวกบัจิตนิยมและเหตุผล 
 ทุกคนมีกรรมสิทธิในทรัพยสิ์นเพือกอ่ให้เกิดมูลคา่ทังทางเศรษฐกิจและศีลธรรม 

 ครอบครัวเป็นฐานหรือธรรมชาติของมนุษย์

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องมกีฎหมายปกครองเพือให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์กฎหมายจึงเป็นเครืองมือควบคมุมนุษย์

ไมใ่ห้ตกอยูภ่ายใต้อาํนาจตามธรรมชาติ

 -มนุษยต์า่งจากสตัวเ์นืองจากมนุษยมี์สติปัญญาและเหตุผล

 - มนุษย์จึงต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎตามธรรมชาติ จึงยอมให้มนุษย์ใช้เหตุผลในการยกเว้นความผิดหรือโทษได้

หากเป็นการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ เช่น การป้องกัน การกระทําด้วยความจําเป็น เป็นต้น

 แนวคิดว่าดว้ยแบบ

 เชือวา่มนุษยมี์จุดหมายปลายทาง (Finality)  หรืออุดมคติ(Form)

 มนุษยมี์จุดหมายปลายทาง คือ การพฒันาไปสู่แบบอนัสมบูรณ์ เช่น เมด็มะมว่งยอ่มโน้มเอียงไปยงั

แบบอนัสมบูรณ์ คือ ต้นไมที้เจริญเติบโตเต็มที มนุษยป์ระกอบด้วยส่วนทีเห็นเหตุผล และส่วนที
เป็นธรรมชาติ (กิน ขบัถา่ย นอน สืบพนัธ)์

 สังคมทีเป็นระเบียบและเป็นธรรมยอ่มสอดคล้องกบัธรรมชาติและนํามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์

 สิงทีทาํให้มนุษยไ์มส่ามารถเข้าถึงแบบอนัสมบูรณ์ได้ เพราะมนุษยต์กอยูใ่ตอ้าํนาจของธรรมชาติถา้
มนุษยค์วบคุมความอยาก(กิเลส)ได้กจ็ะเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ แต่ถา้ควบคุมไมไ่ด้มนุษยก์ไ็มต่่างจาก

สัตว์

.

อริสโตเติล

 การกระทาํดี คือการกระทาํทีก่อใหเ้กิดสิงทีพอใจทงัแก่ผูก้ระทาํและสังคม

 การทาํดีเพือความดี มิใช่ทาํดีเพือความพอใจหรือความเพลิดเพลิน

 ความดีสูงสุด คือ การทีสิงใดๆ ไดท้าํหนา้ทีของตนอยา่งเหมาะสมอนันาํไปสู่ความเป็น

มนุษยที์สมบูรณ์

 คุณธรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 คุณธรรมสูงสุด ได้แก ่คุณธรรมทีประกอบด้วยเหตุผลและปัญญา

 คุณธรรมทางจริยศาสตร์ ได้แก ่คุณธรรมทีเกิดจากควบคุมอารมณ์ความอยากดว้ยเหตุผล

 ความสูขคือการผสานคุณธรรมทงัสองอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น ความกลา้หาญเป็น

คุณธรรมท่ามกลางความบา้บินและขาดกลวั ความสงบเสงียมเป็นคุณธรรมท่านกลาง

ความขีอายและหนา้ดา้น

 การปกครองโดยโดยกฎหมาย
 มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม

 -สังคมมนุษยอ์ยูภ่ายใต้หลักเหตุผลและความยุติธรรม คือ ทุกคนต้องอยูภ่ายใต้กฎหมาย

 - เมือมนุษยบ์รรลุถึงความสมบูรณ์จะเป็นสัตว์โลกทีประเสริฐทีสุด แต่ถ้ามนุษยถู์กตดัขาดจากกฎหมายและ
ความยุติธรรม เขาจะกลายเป็นสัตว์โลกทีเลวร้ายทีสุด

 รัฐทีปกครองด้วยกฎหมายเทา่นนัจึงจะเป็นรัฐในอุดมคติ 

 กฎหมายคือเหตุผลทีปราศจากอคติทงัปวงไมว่่าดว้ยประการใดๆ

 มนุษยจึ์งต้องปฏิบติัให้สอดคล้องกบักฎตามธรรมชาติ จึงยอมให้มนุษยใ์ช้เหตุผลในการยกเวน้ความผิดหรือ
โทษได้หากเป็นการปฏิบติัตามกฎธรรมชาติ

 การปกครองโดยหลักนิติธรรม (The Rule of Law) 

 - กฎหมายทีเหมาะสมในการปกครองคือกฎหมายธรรมชาติ หรือความยติุธรรมตามธรรมชาติ 
(เหตผุลตามธรรมชาติ) และศีลธรรม

 - เชือวา่บางครังกฎหมายก็ไม่เป็นธรรมได ้ดงันนัจึงควรนาํเหตผุลและความเป็นธรรมเขา้มาปรุงแตง่
กฎหมายเพือใหก้ฎหมายสอดคลอ้งกบักฎตามธรรมชาติ จึงยอมใหม้นุษยใ์ชเ้หตผุลในการยกเวน้
ความผิดหรือโทษไดห้ากเป็นการปฏิบติัตามกฎธรรมชาติ เช่น การป้องกนั การกระทาํดว้ยความ
จาํเป็น เป็นตน้

 - การมอบอาํนาจสูงสุดแก่กฎหมาย ไม่ควรมอบอาํนาจสูงสุดใหแ้ก่คน หรือเป็นการปกครองโดย
กฎหมายมิใช่การปกครองโดยคน เกิดหลกันิติธรรม (Rule Of Law )

.
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 - กฎหมาย คือ เหตุผลอนัปราศจากกิเลส ดงันนั กฎหมายไม่เป็นธรรมสามารถนาํ

เหตุผลมาปรุงแต่งได ้ เช่น หลกัความเป็นธรรม (Equity

 กฎหมายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) กฎหมายธรรมชาติ (nomos agraphos)เป็นกฎหมายทวัไปทีรัฐไมไ่ด้บญัญติัขึน 

2) กฎหมายของมนุษย ์ (nomos Koinos)หรือกฎหมายบ้านเมือง ซึงเป็นกฎหมายทีรัฐ

บญัญติัขึน

 บางครังกฎหมายกไ็มเ่ป็นธรรมได้ ดงันนัจึงควรนาํเหตุผลและความเป็นธรรมเข้ามาปรุงแต่ง

กฎหมายเพือให้กฎหมายสอดคลอ้งกบักฎตามธรรมชาติ เช่น การป้องกนั การกระทาํด้วย

ความจาํเป็น เป็นต้น

.

 ความยุติธรรม

  ความยุติธรรมคือความเทา่เทียม หรือความได้สัดส่วน

 ความยุติธรรมแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1.ความยุติธรรมทวัไป

 1) ความยุติธรรมตามธรรมชาติ คือ ความยุติธรรมอันเป็นสากลไมขึ่นอยูก่บัการรับรู้หรือการยอมรับของ
มนุษย ์เช่น การฆา่คน การลักทรัพย ์การทาํร้าย ฯ เป็นความผิดโดยกฎธรรมชาติ(Mala in se)

 2) ความยุติธรรมตามสมมติคือ มาตรการทีมนุษยส์มมติขึนเพือชีถกูชีผิดในเรืองทีไม่มีถกูมีผิดใน
ตวัของมนัเอง เช่น การขบัรถดา้นขวา การสวมหมวกกนัน๊อก เมาไม่ขบั เป็นตน้ เป็นความผิด
เพราะกฎหมายบญัญติั (Mala Prohibita) 

 2.ความยุติธรรมเฉพาะเรือง

 1) ความยุติธรรมในการแบง่สรรปันส่วน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกบัเอกชน โดยรัฐต้องให้สิงที
เทา่กนัแกผู่้ทีเทา่เทียมกนั เช่น ตาํแหนง่หนา้ที 

 2) ความยุติธรรมในการแลกเปลียนคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกนั เช่น การซือขาย ทรัพยสิ์น 
การทดแทนความเสียหาย เป็นต้น

 - กฎหมาย คือ เหตุผลอันปราศจากกิเลส ดังนนั กฎหมายไมเ่ป็นธรรมสามารถนาํเหตุผลมาปรุงแตง่ได้ เช่น 
หลักความเป็นธรรม (Equity)

 อิทธิพลของแนวคิดของอริสโตเติลกอ่ใหเ้กิดหลกัการพืนฐานของกฎหมาย 2 ประการ คือ

  1) กฎหมายเป็นกฎเกณฑใ์นการชีถูกชีผิดได้ กบั 

2) กฎหมายต้องสอดคล้องกบัหลักความเป็นธรรม

.

สรุปข้อคิดทีสําคัญของ Aristotle   ทีมีผลมาถึงกฎหมาย

ปัจจุบัน คือ

ความเป็นธรรมในแต่ละกรณีอาจแตกต่างกันได้ จึงต้องนํา

หลักความเป็นธรรมมาปรับใช้ ปรุงแต่ง เพราะกฎหมายเป็น

เรืองเหตผุลในตวัเอง  ความยตุธิรรมต้องสามารถแก้ไข

ตนเองได้เสมอ เกิดเป็นนิตศิาสตร์

การปกครองโดยหลักกฎหมายเป็นใหญ่ ( Rule of Law)  

เนืองจากกฎมายเป็นเรืองของเหตผุล

.
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 เครืองชีวดัความผิดความถกูขึนอยู่กบัสิงนันก่อให้เกิดความสุขทางกายหรือไม่

 ชีวิตแสวงหาความสุขทางกายและหลีกเลียงความทุกข์ยากเจ็บปวด

 คุณธรรมและศีลธรรมไม่ใช่เป้าหมายของชีวิต แต่เป็นปัจจยัก่อให้เกิดความสุขทางกาย
เท่านัน

 ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมทีเราสร้างขึนโดยสืบ ๆ  กนัมาแต่ละสมยั ไม่ใช่คุณธรรมทีมี
อยู่ตามธรรมชาติ 

 ความยุติธรรมนีเกิดขึนมาจากความตอ้งการของสมาชิกผูมี้เหตุผลในสังคมนัน ๆ เพือ
เรียกร้องสิทธิ และหลีกเลียงความขดัแยง้ต่าง ๆ ทางสังคมดงันัน ความยุติธรรมจึงได้
เกิดขึนจากจาํนวนสมาชิกต่าง ๆ ของสังคมนัน ซึงทาํให้ปัจเจกชนแต่ละคนเห็นดว้ยกบั
การไม่ทาํร้ายคนอืน โดยเขา้ใจวา่คนอืนก็ไม่ควรทาํร้ายตนเอง

 สํานักอีพีคิวเรียน ยกย่องสติปัญญา ความกลา้หาญ ความมีเหตุผล และความยุติธรรม

เช่นเดียวกบัเพลโตและอริสโตเติล แต่ดว้ยเหตุผลทีต่างกนั

สํานกัอีพีคิวเรียน(Epicurien:341-240 กอ่นคริสตกาล)

 สํานักสโตอิกเชือวา่ โลกและจกัรภพทงัมวลดาํรงอยู่อย่างมีระเบียบ ประกอบขึน
ดว้ยธาตุอย่างหนึง ธาตุทีวา่นีไดแ้ก่เหตุผลสากล(World Reason)

 -  เชือวา่จกัรวาลมีกฎเกณฑ์แห่งความมีเหตุผลกาํกบัอยู่ และเป็นเหตุผลตามธรรมชาติทีมี
ความแน่นอน

 การดาํรงชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติหรือจกัรวาล คือการดาํรงชีวิตอย่างมีเหตุผล
นันเอง

 - มนุษย์ย่อมถกูควบคุมโดยเหตุผลตามธรรมชาติซึงเป็นพืนฐานของกฎหมายธรรมชาติ

 - มนุษย์มีความเสมอภาคกนัตามธรรมชาติ

 - มนุษย์ประกอบดว้ยร่างกาย  + สติปัญญา

 มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์เดียวกนั มีเหตุผลและศีลธรรมเหมือนกนั รู้ผิดชอบชวัดี 
มนุษย์จึงเสมอภาคกนั การแบ่งมนุษย์เป็นชาวกรีก เป็นคนป่า เป็นทาส จึงขดักบัหลกั
เหตุผลตามธรรมชาติ

 ประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ร่วมของรัฐเป็นสิงทียิงใหญ่เหนือสิงอืนใด

สาํนักสโตอิก(Stoicism,The Stoic School)(334-362 B.E).

 กฎหมายแบ่งกฎหมายเป็น 2 ประเภท คือกฎหมายของนครรัฐ(nomos) กบักฎหมาย

จกัรวาล(logos) 

 มนุษย์มีความเสมอภาคกนัตามธรรมชาติ คือมนุษย์ประกอบดว้ยร่างกาย  + สติปัญญา

 มนุษย์ทงัมวลต่างดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างผสมกลมกลืนภายใตก้ฎแห่งเหตุผลอนั

ศกัดิสิทธิ

 เหตุผลเป็นบ่อเกิดแห่งกฎหมายและความยุติธรรม

 กฎหมายทีไม่สอดคลอ้งกบัเหตุผลอาจสูญเสียความชอบธรรมได้

 นักปรัชญาเมธีคนสําคญัไดแ้ก่ เซโน(Zeno) คีเรโค(Cicero)ไครซิปปุส

(Chrysippus)เอพิคทีทุส(Epictetus)พาเนทิอสุ(Panaetius)โพซิโดนิอสุ

(Posidonius)และคลีอนัธีส(Cleanthes)

.
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 1.แนวคิดกฎหมายโรมนัตอนตน้

 กฎหมายสืบสองโต๊ะ

 กฎหมายจัสติเนียน

 2.แนวความคิดยคุกลาง(ยคุมีด)

 อธิบายคาํสอนทางศาสนาให้สอดคล้องกบัปรัชญากฎหมาย

 การนาํความเชือทางศาสนามาแทนเหตุผลในการบญัญติักฎหมาย

 3.แนวความคิดยคุฟืนฟศิูลปะวิทยา

 การยกยอ่งความมีเหตุผลและการใช้เหตุผลเข้าค้นหาสัจธรรม

 ปรัชญากฎหมายแยกออกจากการครอบงาํของศาสนาคริสต์ มาสู่การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์

 4.แนวความคิดยคุรัฐสมยัใหม่

 รัฐมีคุณค่าในตัวเอง

 อาํนาจอธิปไตยของรัฐใช้โดยผู้ปกครอง

แนวคิดและวิวัฒนาการกฎหมายยุคโรมัน

 1 กฎหมายโรมนัยุคต้น 452 กอ่นคริสตกาล

กฎหมายทีใช้ในอาณาจกัรโรมนันัน แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ

1) Jus Civileอนัเป็นกฎหมายทีใช้บังคบักบัพลเมืองชาวโรมนั และ 

2)Jus Gentium อนัเป็นกฎหมายทีใช้บังคบักบัสามญัชนและคนต่างชาติ

เมอืเกดิข้อพพิาท เจ้าหน้าทรัีบมหีน้าทปีรับใช้กฎหมายแก่คด ีหาก

กฎเกณฑที์มีอยูไ่ม่เพียงพอกจ็ะใช้วิธีการตีความสร้างหลกักฎหมายเพือ

คุม้ครองสิทธิแกบุ่คคลเกดิเป็นกฎเกณฑที์เรียกว่า jus honorarium

แนวคิดและวิวัฒนาการกฎหมายยุคโรมัน

 กฎหมาย 12 โต๊ะ

 บัญญัติขึนเพือแก้ปัญหาระหว่างชนชันพาทริเชียน (ชนชนัปกครอง)กบัชน
ชนั เพลเบียน(ชนชนัถูกปกครอง)

 กฎหมายสิบสองโต๊ะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

1) กฎหมายเอกชน (Jus Privatum)

2) กฎหมายมหาชน (Jus Publicum)

3)กฎหมายศกัดิสิทธิ (Jus Sacrum)

 ใช้บงัคับเฉพาะคนชาตโิรมนั

 กฎหมายสิบสองโต๊ะเป็นกฎหมายของชนชาติโรมนัร่วมพนัปี

 ต่อมาจกัรพรรดิโรมนัให้ถือเอาความเป็นของนักปราชญ์เป็นความเห็นทีถกูตอ้งตาม
กฎหมายชือ The Law of  Citations

.
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 เมือหลกักฎหมายโรมนัทีเกดิจากความเห็นของนักปราชญมี์มากขนึเรือยๆ ทาํ

ให้เกดิความสับสนผูใ้ช้เป็นอนัมาก ทาํให้กฎหมายทีใช้บังคบัไม่มีความ

แน่นอน 

 จกัรพรรดิจสัติเนียนจึงได้แต่งตงัคณะกรรมการชาํระกฎหมายและรวบรวม

หลกักฎหมายต่างๆ ทีใช้อยูเ่พือจดัทาํเป็นประมวลกฎหมาย

 คณะกรรมการจดัทาํกฎหมายเสร็จและประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เมือ 

ค.ศ.529 เรียก Corpus Juris Civilis  หรือซีวิลลล์อว ์ (Civil Law)  หรือประมวล

กฎหมายจสัติเนียน

แนวคดิของจกัรพรรดจิสัตเินียน(ค.ศ.482-565)

 Corpus Juris Civilis เป็นกฎหมายเอกชน ประกอบด้วยบทบัญญตัิสาํคญั 

4 ภาค คือ

ภาคหนึง คาํอธิบายเบืองตน้ (Institutes)

ภาคสอง วรรณกรรมกฎหมาย (Digesta/Pandectae) 

ภาคสาม ตวับทกฎหมายของจกัรพรรดิ(Codex,Code)

ภาคสีประมวลพระราชบัญญตัิ (Novellag)

 คําถาม

การจัดทาํประมวลกฎหมายจัสติเนียนกบัการจัดทาํกฎหมายตราสามดวงเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร

.
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 มาร์เคิส ทัลลิเอิส ซิซีโร (ละติน: MARCUS

TULLIUS CICERO; 3 มกราคม ปีที 106 กอ่น
คริสตกาล - 7 ธันวาคม ปีที 43 กอ่น
คริสตกาล) คือนักปรัชญา รัฐบุรุษ นัก
กฎหมาย นักทฤษฎีการเมือง และนักนิยม
รัฐธรรมนูญชาวโรมันโบราณ เขาเกิดใน
ตระกลูขุนนางอนัมังคงัในตาํแหนง่เคว
สเตอร์แหน่งเป็นทีรู้จักแพร่หลายในฐานะ
นักพดูและกวีทีมีชือเสียงทีสุดของโรมัน

แนวคิดของซิเซโร

.
 ซิเซโรรับแนวคิดปรัชญาของสํานกัสโตอิกในสมยักรีกทีเชือว่าธรรมชาติและเหตุผลนนั

ลว้นเป็นสิงเดียวกนั ทงัเชือว่าเหตุผลก็คือพลงัทีเขา้กาํกบัควบคุมจกัวาลทงัมวล มาใช้

อธิบายปรัชญากฎหมาย 

 แนวความคิดของซิเซโร

  1.เชือความเป็นระเบียบของจักรวาล 

 2.เชือในความมีเหตุผลของมนุษย์ 

 3.เชือว่ามนุษย์มีเหตุผลและสติปัญญาสามารถเข้าถงึเหตุผลและ

 4.เชือในหลกักฎหมายธรรมชาติ(ระเบียบแห่งจกัรวาล)

 กฎหมายประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ

 1)กฎหมายทีแทจ้ริง คือ เหตุผลทีถูกต้องสอดคล้องกบัธรรมชาติ

 2)กฎหมายเป็นสากลไมแ่ละค้นพบได้โดยใช้เหตุผล

 3)ตุลาการเป็นผู้บงัคับใช้กฎหมายตามทีพระเจา้ทรงบญัญติั

 ลาํดบัชนัทางกฎหมายของซิเซโร คือ กฎหมายนิรันดร์(lex aeterna)กฎหมายธรรมชาติ(jus 

naturele) และกฎหมายมนุษย(์lex humanna)

 กฎหมายธรรมชาติประกอบดว้ยหลกัการ 2 ประการ คือ

 1) กฎหมายธรรมชาติยอ่มกาํหนดข้อห้ามมิให้บุคคลกระทาํการใดๆ อันเป็นการรบกวนความสงบสุขและ

ระเบียบแห่งประชาคม

 2) กฎหมายธรรมชาติยอ่มกาํหนดให้บุคคลต้องมีส่วนร่วมในชีวิตของประชาคม

 ซิเซโร เห็นว่าหากผูป้กครองไม่ปกครองใหป้ระชาชนเป็นปกติสุข บุคคลยอ่มกระทาํการ

ต่อตา้นทรราชได ้โดยไม่ถือว่าขดัต่อหนา้ทีตามธรรมชาติแต่อย่างใด

.
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 “กฎหมายทีแท้จริง คือ เหตุผลทีถูกต้อง สอดคล้องกับธรรมชาติ แผ่ซ่านไปทุกสิงทุก

อย่าง สมําเสมอเป็นนิจนิรันดร์ เป็นกฎหมายทีก่อให้เกิดหน้าทีทีจะต้องทําโดยคําสัง

หรือห้ามไม่ให้กระทําความชัวร้าย เป็นหน้าทีอันศักดิสิทธิทีเราจะต้องไม่พยายาม

บัญญัติกฎหมายให้ขัดแย้งกับกฎหมายนี กฎหมายนีไม่อาจทีจะถูกตัดทอนแก้ไข หรือ

เพิกถอนยกเลิกเสียได้ ..... กฎหมายนีไม่เป็นอย่างหนึงทีกรุงโรม และเป็นอีกอย่างหนึง

ทีเอเธนส์... กฎหมายเป็นอันหนึงอันเดียวไม่เปลียนแปลงเป็นนิรันดร และผูกพัน

บังคับทุกชาติทุกภาษาทุกยุคทุกสมัย”

 ลกัษณะของกฎหมายธรรมชาติตามแนวคิดของซิเซโร

 1) กฎหมายเป็นเรืองเหตุผล คือ กฎหมายทีแทจ้ริงคือเหตุผลทีถูกต้อง

 2) กฎหมายธรรมชาติมีลักษณะทวัไป

 3) กฎหมายธรรมชาติผูกพันทุกคนให้ต้องปฏิบติัตาม

 4) กฎหมายธรรมชาติมีคุณค่าเหนือกว่ากฎหมายทีมนุษยบ์ญัญติัขึน

 5) กฎหมายธรรมชาติมีอยูใ่นใจของทุกคน

 6) กฎหมายธรรมชาติเป็นสากลไมเ่ปลียนแปลง

.

.

 จกัรวรรดิโรมนัลม่เมือ ศตวรรษที 5 

 มีการรบพุ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่และแย่งทรัพยากร

 เกิดระบบศกัดินา เพือความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน

 มีการปกครองออกเป็นแควน้ต่างๆ  เศรษฐกิจตกตาํ

 ยุโรปเขา้สู่ยุคกลาง(ยุคมืด:ประมาณ 1,000 ปี)

 ศตวรรษที 6-11 เป็นยุคกลางตอนตน้(ยุคมืด)

 ศตวรรษที 12-15 เป็นยุคกลางตอนปลาย

 ลกัษณะทวัไปของยุคมืด

 ศาสนจกัรคริสต์เตียนยงัคงเป็นสถาบนัหลกัของยุโรป

 ยุโรปยงัคงเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัภายใต้ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก

 มีการจดัโครงสร้างทางปกครองสงฆ์เป็นลาํดบัชนั พระสงฆ์ทาํหน้าทีปกครอง ผูส้อนและเผยแพร่หลกั

คาํสอน

กฎหมายโรมยัสมยักลางแ
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 กรุงโรมล่มสลาย ทาํให้จกัรวรรดิโรมนัเสือมอาํนาจลง

 มีการปกครองออกเป็นแควน้ต่างๆ แต่ละทอ้งถินแต่ละเผา่ตา่งก็ใชก้ฎหมาย
ประเพณีทอ้งถินของตน 

 ประชาชนไม่มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตาํ

 ประชาชนไม่ยอมรับอาํนาจของฝ่ายอาณาจกัร จึงหันไปพงึพระเจา้ ซึงเป็นสถาบนั
หลกัของยุโรป

 ศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก มีการจดัโครงสร้างทางปกครองสงฆเ์ป็นลาํดบัชนัซึง
จดัรูปแบบระบบการปกครองระบบเดยีวกบัจกัวรรดิโรมนั พระสงฆท์าํหนา้ที
ปกครอง ผูส้อนและเผยแพร่หลกัคาํสอน

 - ศาสนาจกัรเชือวา่มนุษยเ์ป็นบาปทไีม่เชือฟังคาํสั งของพระเจา้

 - ศาสนจกัรเป็นผูไ้ถ่บาปจึงตอ้งมสีถานะสูงกวา่ฝ่ายอาณาจกัร

กฎหมายโรมยัสมยักลางตอนต้น

 ความเชือของประชาชนต่อคริสต์ศาสนาประกอบดว้ย 5 ประการ

 1) พระเจา้(God)เป็นสิงสมบูรณ์สูงสุด

 2)ธรรมชาติ(Nature) พระเจา้ ซึงเป็นทงัผูท้รงสร้างและเป็นผูท้าํลาย

 3)ธรรมชาติและสสาร(Matter)เป็นสิงทีถกูพระองค์สร้างมาและเปลียนแปลงได้ตามพระประสงค์

 4)มนุษย(์Human) มนุษยจ์ะเข้าถึงพระเจา้ได้ด้วยพลงัศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้

 5) จริยธรรม(Naturethics) มนุษยต์้องมีการปฏิบติัตามหลกัศีลธรรมทีมาจากพระเจ้า

 การเชือพระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกและมนุษย์

 วนัพิพากษา คนดีไดขึ้นสวรรค์ คนชวัตอ้งตกนรก

แนวคิดเกียวกับศาสนจักร

 อิทธิพลทางความคิดของศาสนาคริสต์

 เชือวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก(อดมักบัอีวา)

 มนุษยช์วัมีบาป เพราะไมป่ฏิบติัตามคาํสังของพระเจ้า(กินผลไมอ่มตะในสวนอีเดน)

 มนุษยต์้องออ่นน้อมถ่อมตนกลบัใจรับผิดโดยยอมรับพระเยซูเป็นพระบุตรทีพระเจ้าส่งมายงัโลก

มนุษย์

 มนุษยธ์รรมชาติทีชวัร้าย มนุษยจึ์งไมส่ามารถเข้าถึงพระเจ้าด้วยกาํลงัสติปัญญา มนุษยจ์ะเข้าถึงพระ

เจา้ได้ด้วยพลงัศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจ้า

 วนัพิพากษา คนดีได้ขึนสวรรค์ คนชวัต้องตกนรก

 อิทธิพลความคิดทางศาสนาต่อกฎหมาย

 การยึดถือ Autthority คือ ถือพระคมัร์ภีและคาํสอนว่าเป็นสิงทีถูกต้อง (คลา้ยกบัการอา้งตวับท

กฎหมายปัจจุบนั) โดยเชือวา่การทาํผิดกฎหมายเท่ากบัการทําผิดต่อพระผูเ้ป็นเจา้

 หลักเอกภาพของโลก + จักรวาล เชือว่า สรรพสิงเป็นเอกภาพ (Principle of Unity) พระ

เจา้สร้างสรรพสิงและเป็นศนูยก์ลางของจกัรวาล

 หลกักฎหมายเป็นสิงสูงสุด (Principle of Supremacy of Law) หลกักฎหมายที

แท้จริง(คาํสอนหรือสิงทีมาจากพระเจ้า) เป็นสิงสูงสุด เช่นเดียวกบัคมัภีร์พระธรรมศาสตร์และราช

นิติประเพณี

.
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 การปรัชญากฎหมายมาอธิบายให้สอดคล้องกับคําสอนตามหลักศาสนา

  การนําความเชือทางศาสนามาแทนเหตุผลในการบัญญัติกฎหมาย

 การนําคติความเชือศรัทธาแบบศาสนจักรมาหลอมรวมเข้ากับแนวคิดทางกฎหมาย 

 กฎหมายทีออกใช้บังคับโดยฝ่ายอาณาจักร จะต้องไม่ขัดแย้งกับคําสอนหรือความเชือ
ตามหลักศาสนา 

 ฝ่ายศาสนจักรมีอํานาจสูงสุดในการปกครองและการออกฎหมาย เพราะเป็นตัวแทนของ
พระเจ้า

 อิทธิพลความคิดทางศาสนาต่อกฎหมาย

 บัญญัติ 10 ประการ เป็นพระบัญญัติทีศาสนชิกชนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 ยึดถือพระคัมร์ภีและคําสอนว่าเป็นสิงทีถูกต้อง (คล้ายกับการอ้างตัวบทกฎหมายปัจจุบัน)

 หลักกฎหมายทีแท้จริง(คําสอนหรือสิงทีมาจากพระเจ้า) เป็นสิงสูงสุด  เช่น ข้อกําหนดห้าม
หย่า การห้ามคุมกําเนิด การห้ามทําแท้ง การห้ามสมรสซ้อน (Bigamy) เป็นต้น

แนวคิดทางกฎหมาย

คริสตจักรมีความสาํคัญกว่าอาณาจักร คริสตจักรเป็นผู้นาํ อาณาจักรเป็นผู้ตาม 

ด้วยเหตุนีกษตัริยใ์นยุโรปสมยันนัจึงต้องคุกเข่าตอ่หนา้พระสันตปาปา เพือให้

พระองค์ประทานพรและสวมมงกุฎให้เมือได้รับแต่งตังเป็นกษตัริย์

.
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 เซนต์ ออกุสตินได้นาํปรัชญาของเพลโตมาอธิบายและการมีอยูข่องพระเจา้

 เซนต์ ออกุสติน เชือวา่มนุษย์มีบาปดังเดิม แต่สูญเสียธรรมชาติไปเพราะขัดต่อพระบัญชาพระเจ้า 
สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมของคนบาปและขาดความสมบูรณ์ในตวัเอง ทาํให้ความดีและความยุติธรรมใน
สังคมมนุษยที์แท้จริงเกิดขึนไมไ่ด้ 

 สังคมทีสมบูรณ์แบบทีสุด รัฐทีสมบูรณ์แบบทีสุด คืออาณาจกัรของพระเจา้บนสวรรค์ 

 สังคมทีสมบูรณ์แบบในโลกมนุษยมี์อยูแ่ต่ในสังคมศาสนาจกัรเท่านนั ทีเป็นสังคมตวัแทนของ
อาณาจกัรพระเจา้

 ความยุติธรรมในสังคมเกิดจากการมีศรัทธาอยา่งเคร่งครัด การอุทิศต่อพระเจา้ มีความเชือในพระเจา้ 
เคารพบูชาพระเจา้

 กฎหมายของรัฐเป็นเพียงเครืองมือป้องกนัไมใ่ห้ประชาชนทาํผิด แต่ไมอ่าจทาํให้คนเป็นคนดีได้ กฎ
ของพระเจา้เท่านนัทีจะทาํให้คนเป็นคนดีและหลุดพ้นจากบาป 

 กฎระเบียบใดกต็าม ถา้ไมช่อบธรรม กฎระเบียบนนัไมใ่ช่กฎหมาย 

 กฎระเบียบของรัฐต้องไมข่ดัต่อกฎของพระเจ้า ถา้กฎระเบียบใดขดักบักฎของพระเจา้แลว้ กฎระเบียบ
นนัไมเ่ป็นกฎระเบียบ

 การละเมิดกฎระเบียบของรัฐจะไมเ่ป็นบาป แต่การละเมิดกฎพระเจา้หรือกฎของศาสนจกัรเป็นบาปและ
มีโทษมาก

เซนต ์ออกุสติน( ค.ศ.354-340)

 พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลกและสรรสิงในโลกดว้ยเจตจาํนง(Will)อนัศกัดิสิทธิของพระเจา้

 สังคมหรือรัฐเกิดขึนเพราะความจาํเป็นเนืองจากมนุษย์มีบาปดงัเดิม(original sin)ทีบรรพ
บุรุษมนุษย์คู่แรกไดก่้อขึน เพราะไม่เคารพนับถือเชือฟังโองการของพระเจา้ มนุษย์จึง
ตอ้งมีศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้และพระคมัภีร์ไบเบิ ล

 ความยุติธรรมคือการไม่ทาํร้ายผูอื้นและการให้แก่ทุกคนตามส่วนทีเขาควรจะได้

 ความคิดด้านกฎหมาย

 - ศาสนจกัรมีสถานะเหนือฝ่ายอาณาจกัร

 - กฎหมายไมถ่กูต้องตามศาสนา เป็นกฎหมายทีใช้บงัคบัไมไ่ด้

 - ความยุติธรรม คือการไมท่าํร้ายผูอื้นและการให้แกทุ่กคนตามส่วนทีเขาควรจะได้

 กฎหมายแบง่เป็น

1) กฎหมายของพระผูเ้ป็นเจา้ (Lex Aeterna) เป็นเจตจาํนงและสติปัญญาของพระผูเ้ป็นเจา้ เป็น

กฎหมายนิรันด์

2) กฎหมายธรรมชาติ (Lex Naturails ) คือ กฎเกณฑที์พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูท้รงสร้างขึนมาจาก
กฎหมายนิรันดร

3) กฎหมายเฉพาะการ(Lex Temporalis) คือ กฎหมายบ้านเมืองทีมนุษยก์าํหนดขึน

.
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 เซนต์ โทมสั อไควนสั เป็นผูที้ได้ศึกษาปรัชญาของอริสโตเติลและได้นาํหลกัการของปรัชญาดงักลา่ว
มาบูรณาการกบัหลกัการทางเทววิทยาอยา่งมีเหตุผล

 เซนต์ โทมสั อไควนสั มีความเห็นวา่  แมม้นุษยมี์บาปดงัเดิม แต่ธรรมชาติมนุษยไ์มเ่สียไปทงัหมด โดย
หลงเหลือสติปัญญา เหตุผล ใช้พฒันาสังคมให้ดีขึ มนุษยเ์ป็นสัตวที์มีสถานภาพเป็นผู้มีศีลธรรม มี
ความดีความชวัในตวัเอง

 มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใต้กฎของธรรมชาติ 3 ประการ คือ 

 1)การรักษาชีวิต จึงทาํให้มนุษยท์าํความดีเพือหลีกเลียงความชวั
 2)การแพรพ่นัธ์ การมีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งชายและหญิงทีไมไ่ด้รักกนัหรือไมไ่ด้เป็นสามีภรรยาอยา่งถูกต้องเป็นสิงทีผิด

 3) การศึกษาหาความจริง  เป็นธรรมชาติของมนุษยที์จะทําให้มนุษยมี์ความเจริญรุง่เรือง และอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติสุข

 มนุษยมี์ความต้องการอยู ่2 ประการ คือ

 1) ความต้องการทีเกิดจากธรรมชาติ (รัฐสนองความต้องการได้)

 2) ความต้องการเพือให้อยูเ่หนือธรรมชาติ (เป็นหน้าทีของฝ่ายศาสนจกัร)

 มนุษยมี์ความรู้ความเขา้ใจแก่นสารการเขา้ถึงเหตุผลตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ แต่เมือจิตใจถูกปรุง
แต่งดว้ยความโลภ หลง หรือความมุง่ร้าย จึงเป็นอุปสรรคตอ้งการใชค้วามรู้นนั มนุษยจึ์งต้องทาํ
ความดีและละเวน้ชวั

เซนต ์โทมสั อไควนสั(ค.ศ.1226-1274)

 เซนต ์โทมสั อไควนสั ไดต้งัประเด็นอภิปรายถึงธรรมชาติและลกัษณะกฎหมายสีประการ คือ 

 กฎหมายเป็นเรืองของเหตุผลใช่หรือไม ่

 กฎหมายมีวตัถุประสงค์อะไร 

 อะไรคือทีมาหรือสาเหตุของกฎหมาย 

 กฎหมายจะต้องได้รับการประกาศหรือไม่

 กฎหมาย คือ บญัชาแห่งเหตุผลเพือความดีงามร่วมกนั เกิดขึนและไดร้ับการประกาศโดยผูที้ดูแล
รักษาประชาคม

 กฎหมายแบง่เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ

 (1)กฎหมายนิรันดร (eternal law) คือ ผูที้เขา้ถึงคือพระเจา้หรือผูไ้ดร้ับอนญุาต

 (2)กฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) คือ กฎหมายนิรันดรในส่วนทีมนุษยเ์ขา้ถึงไดด้ว้ยการใช้
สติปัญญาและเหตุผล เช่น สัญชาติญาณของการเอาตวัรอด สัญชาติญาณทางเพศ สัญชาติญาณทาง
สังคม

 (3)กฎหมายศกัดิสิทธิ (divine law ) คือ กฎเกณฑ์ทีมนุษยรั์บรู้ได้ด้วยการดลบันดาลของพระเป็นเจ้าเป็นความเชือ

ทางศาสนา/ ศีลธรรม อธิบายไมไ่ด้ด้วยเหตุผล เชน่  พระไบเบิ ล พระบญัญติั พระคมัภีร์

 (4) กฎหมายมนุษย(์human law) คือ ตอ้งเป็นคาํสังอยา่งมีเหตุผล   บญัญติัโดยผูมี้อาํนาจหนา้ที  
เพือความดีงามรว่มกนั และตอ้งประกาศใหป้ระชาชนทราบ

.

 เซนต์ โทมสั อไควนัส ยืนยนัวา่กฎหมายพระเจา้สูงกวา่กฎหมายทีรัฐบญัญติัขึน 
(เจตจาํนงของพระเจา้คือทีมาของกฎหมาย)

 หลกัธรรมหรือโองการหรือเจตจาํนงของพระเจา้คือทีมาของกฎหมายธรรมชาติ

 1)กฎหมายทีไมส่อดคลอ้งกบัของพระเจา้ยอ่มไมมี่สภาพเป็นกฎหมาย

 2)กฎหมายทีขาดความเป็นธรรมไมต่้องปฏิบติั

 3)บญัญติั 10 ประการ คือ หลกักฎหมายธรรมชาติ เช่น ให้ความเคารพพระเจา้ อยา่ฆ่าคน อยา่

โกหก อยา่งผิดลกูผิดเมียผูอื้น เป็นต้น

 การผสานความสัมพนัธ์ระหวา่งอาํนาจแบบศาสนาคริตส์กบัอาํนาจฆราวาส โดย
เห็นวา่ศาสนาคริสตค์ือพฒันาการอีกขนัหนึงของมนุษยชาติ 

 กฎหมายธรรมชาติจึงเป็นเครืองมือสาํหรับสิงมชีีวติทีมเีหตผุลในการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกฏหมายนิรันดร์ เมือมนุษยไ์ดรั้บกฎหมายธรรมชาติมา มนุษยจึ์ง
ไดรั้บเอาหลกัการความมีเหตุผลอนัประจกัษแ์จง้(Practical Rationality)อนัเป็น
ส่วนประกอบหนึงของกฎหมายธรรมชาติมาดว้ยและใชต้ดัสินการกระทาํของ
คนเราชอบหรือไม่ชอบดว้ยเหตุผล

.
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 การฆา่ผูบ้ริสุทธิ การกล่าวคาํเทจ็ การลบหลู่พระเจา้ การคบชู ้หรือการมีเพศสัมพนัธ์ทางทวาร

หนกั ยอ่มเป็นการกระทาํทีผิดเสมอจากมมุมองกฎหมายธรรมชาติ และทีผิดนนักเ็พราะเป็น

ความผิดตามกฎหมายธรรมชาติ

 กฎหมายทีไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายธรรมชาติยอ่มสูญเสียซึงอาํนาจผกูพนัเชิง

จริยธรรมทีจะใหค้นปฏิบติัตาม

 กฎหมายทีไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายศกัดิสิทธิยอ่มไมเ่ป็นกฎหมายดว้ย

ประการทงัปวง (กฎหมายทีไมย่ติุธรรมยอ่มไมเ่ป็นกฎหมาย)  หรือรัฐบาลทีลุแก่อาํนาจโดยตรา

กฎหมายอยติุธรรม(ไมช่อบดว้ยเหตผลและขดัตอ่ผลประโยชนส่์วนร่วม) ยอ่มเสียสิทธิทีจะให้

ประชาชนปฏิบติัตาม เพราะเหตุวา่รัฐบาลนนัยอ่มสูญเสียอาํนาจเชิงจริยธรรมไป หรือเรียกวา่

กฎหมายอนัเสือมเสียสิทธิ(corruption of law)

.

 สงครามศาสนา  การแยง่ชิงอาํนาจและผลประโยชน์ในหมู่คณะสงฆก์ารช่วง

ชิงอาํนาจและผลประโยชน์ของพระชันผูใ้หญ่  หรือการอา้งพระเจา้/อา้งการ

ไถ่บาปมาแสวงหาประโยชน์ ขายใบเบิกทางไปสู่สวรรค ์ทาํให้ประชาชนเกดิ

ความเสือมศรัทธาในศาสนจกัร

 การต่อตา้นกระด้างกระเดืองอาํนาจของสันตะปาปา และการตงันิกายต่างๆ 

นิกายโรมนัคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต ์นิกายออร์ธอดอกซ์ นิกายเชิร์

ทออฟอิงแลนด์

 เกดิรัฐสมยัใหม่ รัฐฆราวาสเริมเขม้แข็งขนึและเริมตงัตนเป็นอิสระไม่ขึน

ต่อศาสนจกัร

กฎหมายโรมนัยคุกลางตอนปลาย 

ศาสนจกัรเหรือฝ่ายอาณาจกัร               สงครามครูเสด
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 ความคิดในการยกยอ่งความมีเหตุผลและการใชเ้หตุผลเขา้คน้หาสัจธรรม

 ความเสือมของศาสนจกัร

 ความเสือมทางศีลธรรมในสงฆ ์ เช่น การช่วงชิงอาํนาจและผลประโยชนข์องพระชนั

ผู้ใหญ ่ หรือการอ้างพระเจ้า/อ้างการไถ่บาปมาแสวงหาประโยชน ์เช่น ขายใบเบิกทางไปสู่

สวรรค์

 ต่อต้านกระด้างกระเดืองอาํนาจของสันตะปาปา มีการตังนิกาย Potestant(นิกายประทว้ง) 

 ยกเลิกอาํนาจพระเจ้า โดยถือพระคมัภีร์

 ความเชือทางการเมือง

 การยกยอ่งอาํนาจรัฐของมาเคียเวลลี(ผู้ปกครองมีอาํนาจสูงสุด เบด็เสร็จเด็ดขาด)

 ความคิดในเรืองอาํนานอธิปไตยของฌอง โบแดง/ความคิดเสรีนิยม

 สิงใดทีพระราชาโปรด สิงนนัยอ่มมีอาํนาจตามกฎหมาย/ พระราชายอ่มไมถู่กผูกพนัโดย

กฎหมายใดๆ

ความตกตําของศาสนจกัรเข้าสู่ยคุฟืนฟูศิลปวิทยา

ยุคกลาง
ยุคฟืนฟู

ศิลปวทิยา

เกดิมชีนชันกลางทมีฐีานะ

มเีวลาว่างมากขนึ

เริมทาํกจิกรรมทมีคุีณค่าทาง
ศิลปวทิยาการ

สนใจศึกษาภาษา วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
ของคนสมัยกรีกและโรมัน

เริมมเีหตผุลทางความคิดมากขนึ

การวจิารณ์ท ีAuthority

ทฤษฎดีาบสองเล่ม ในทางการเมือง

อํานาจของสันตะปาปาลดน้อยถอยลง

แนวคิดเกยีวกบัจุดมุ่งหมายของ
อาริสโตเตลิเริมถูกบนัทอนลง

การแย่งชิงอํานาจในหมู่คณะสงฆ์

การปฏิรูปศาสนา มาสู่นิกาย 
Protestant

รัฐสมัยใหม่

รัฐฆราวาสเริมเขม้แขง็ขึน

เป็นยคุแห่งการรวบรวมดินแดน

เกิดผลสะท้อนในทางความคิด

ศาสนาเริมเสือความศรัทธาลง

อาณาจักรไม่จําเป็นต้องอยู่ภายใต้ศาสนจักร

อาณาจักรคือรัฐเป็นสถานะทมีคุีณค่าในตวัเองสูง

เกดิแนวคิดเกยีวกบัอาํนาจส่วนกลาง

มาเคียเวลล ี1469-1527 จัง โบแดง 1530-1596
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รัฐ

State

มาเคียเวลลี
ยกย่องอาํนาจรัฐว่ามคีวามหมายและมคุีณค่าในตวัเอง 

สารัตถะของความเป็นรัฐอยู่ทคีวามมอีาํนาจบงัคับเหนือ

ประชาชนในเขตแดนของตน

เป้าหมายสูงสูดของฝ่ายปกครองกค็ือ การรักษาไว้ซึง

อาํนาจรัฐ โดยไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงคุณธรรม เป็นไปตาม

หลกัการ “เหตุผลของรัฐ” (Reason of the State)

ซึงไม่ได้ขนึอยู่กบัหลกัการหรืออุดมคตทิางศีลธรรม 

(moral principle , moral ideal)

รัฐ

State

จัง โบแดง
รัฐจะดํารงอยู่และดําเนินไปได้จะต้องมีอํานาจการปกครองสูงสุดใน

แผ่นดิน อํานาจอธิปไตย (Sovereignty)

อํานาจสูงสุดเหนือประชาชนในรัฐอันไม่ถูกจํากัดหรือยับยังโดย

กฎหมายใดๆ กล่าวคือ เป็นอํานาจเหนือพลเมืองของรัฐ เป็นอํานาจ

เด็ดขาด และเป็นนิรันดร 

รัฐย่อมมีอํานาจอันบริบูรณ์และเป็นนิรันดร ไม่จําเป็นต้องอาศัย

อํานาจอืนใดอีกนอกจากอํานาจของรัฐนันเอง

อํานาจอธิปไตย 

(Sovereignty)

กฎหมาย
สงครามและสันตภิาพ

ภาษอีากร
แต่งตงัเจ้าหน้าที

พพิากษาคดี

อํานาจอธิปไตย

ไม่ถูกจํากัดด้วยกฎหมายใดๆ
 (Legibus Soluta)

กฎหมายส่วนทีเป็นกฎหมายบัญญัติ

องค์อธิปัตย์ยงัอยู่ภายใต้
กฎหมายธรรมชาต ิ(jus naturale) 

กฎหมายนานาชาต ิ (jus naturale) 

หลกัสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda) 

เป็นการอธิบายถึง รัฐาธิปัตย์ไม่อยู่
ภายใต้ฝ่ายศาสนจักร
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อํานาจอธิปไตย

ไม่ถูกจํากัดด้วยกฎหมายใดๆ (Legibus Soluta)

มีความพยายามในการแสดงออกถึงความเป็นรัฐด้วยการแสดง

อํานาจทางฝ่ายนิติบัญญัติ

กฎหมายจึงเป็นสิงทีมนุษย์กําหนดขึนเป็นตันกําเนิดของสํานัก

กฎหมายบ้านเมือง

อํานาจทางนิติบัญญัติ

นานเข้า จึงเข้าใจว่า อํานาจอธิปไตยทีแสดง

อกโดยนิตบิัญญัตนัิน เป็นอํานาจสูงสุด

เด็ดขาดแบบไม่มีขอบเขต

รัฐ

สมัยใหม่

รัฐสมบูรณา

ญาสิทธิราชย์ 

 (Absolute
Monarchy)

๑. เป็นรัฐอธิปไตย หรือรัฐาธิปัตย์ (sovereign State)

๒. มดีนิแดนกว้างใหญ่

ปฏิเสธอํานาจของฝ่ายศาสนจักร , ปฏิเสธระบบเจ้าขุนมูลนาย ,ไม่

ยอมให้มีกองกําลังส่วนตัว , เอกชนจะใช้อํานาจโดยพลการไม่ได้

ระบบการทหาร ระบบคมนาคม การจัดเก็บภาษีอากร การแบ่งส่วนการบริหาร

ราชการละการปกครอง การฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะด้าน มีการจัดรูปแบบการ

ปกครองทีซับซ้อนมากขึน

๓. เป็นรัฐประชาชาติ

ประชาชนมีจิตสํานึกรัฐในทางประวัติศาสตร์และในทางวัฒนธรรมร่วมกัน

ภาษาทีใช้เริมมีภาษาถิน เกิดความสํานึกในเรืองชาติมากขึน

เชือในความมเีหตุผลของมนุษย์และ
เป็นปฏิปักษ์ต่อการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ

ไม่นิยมระบบอภิสิทธ(ิPrivilege)

ชนชันกลาง

เป็นชนชันฐานันดรทีสาม 
(The Third Estate)

ความสัมพนัธ์ตามใจแบบ

สัญญา

การเจรจาเกลีย

กล่อมแบบสุภาพ
Civility

ลทัธิเสรีนิยม
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๑.รัฐมีหน้าทีสําคัญคือการรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาการตาม

กฎหมายให้เอกชนทํามาหากินได้สะดวก

๒.แนวคิดเกียวกับหลักการแบ่งแยกอํานาจ 

๓.หลักอิสรภาพของตุลาการ 

๔.หลักนิติธรรม

๕. การปฏิรูประบบกฎหมายเพือประกันสิทธิ เสรีภาพของราษฎร (เสรีภาพ

ในการทําสัญญา การยกเลิกระบบทรมานในการสืบพยานหลักฐาน การยกเลิก

ศาลระบบไต่สวน ยกเลิกระบบการค้าทาส)

ลทัธิเสรีนิยม
Liberlalism

เชือในความมเีหตุผลของมนุษย์และ

เป็นปฏิปักษ์ต่อการจํากดัสิทธิ เสรีภาพ

ไม่นิยมระบบอภิสิทธิ(Privilege)

เรียกร้องการประกันสิทธิ เสรีภาพ และทรัพย์สิน

กฎหมายสมยัใหม่
Modern Law or Modern Legal 

System

สาเหตุ
ของ
การ

เกิดขนึ

๑. ความสุกงอมทางความคิดและวิชาการ

๒. เงือนไขทางการเมือง

การวพิากษ์วจิารณ์อย่างใช้ระบบเหตุผล ตลอดจนแนวคิดใน
การจัดทาํประมวลกฎหมาย (Codification)

เริมมเีจตจํานงทางการเมอืง (Political Will) และ
อาํนาจทางการเมอืง (Political Power) 

หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ และมสีถาบนัตุลาการ

กฎหมายสมยัใหม่
Modern Law or Modern Legal 

System

ลักษณะ
ของ

กฎหมาย
สมัยใหม่

๑. บุคคล ในฐานะ “ตวัการของกฎหมาย” (Subject of Law)

๓. แดนอิสระของเอกชน (Spheres of Private Autonomy)

๒. สิทธิสมบูรณ์ในทรัพย์สิน

๔. กฎหมายอาญาและวธิีพจิารณาความอาญา

๕. หลกันิตรัิฐ 
(The Rule of Law)

๖. หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ
(Seperation of 

Power)

๗. หลักความเป็นอิสระของตลุาการ



06/06/62

40

ธรรมเนียมการ
เคารพกฎหมาย

Concept of LawAutonomy  of Law

 ประชาชนเริมมีเหตผุลทางความคิดมากขึน

 เกิดมีชนชนักลางทีมีฐานะ

 ประชาชนมีเวลาวา่งมากขึน

 เริมทาํกิจกรรมทีมีคุณคา่ทางศิลปวิทยาการ

 สนใจศึกษาภาษา วรรณคดี ศิลปวฒันธรรม ของคนสมัยกรีกและโรมัน

 อิทธิพลความคิดในทางการเมือง
 ยกยอ่งอาํนาจรัฐของมาเคียเวลลี (1469-1527)

 ยกยอ่งอาํนาจอธิปไตยของฌอง โบแดง( 1530-1596)

 ลกัษณะของรัฐสมยัใหม่
 1) เป็นรัฐอธิปไตย หรือรัฐาธิปัตย์ (Sovereign State)

 2) มดิีนแดนกวา้งใหญ ่

 3) เป็นรัฐประชาชาติ

 ความเชือในทางกฎหมาย

 การเชือในความมีเหตุผลของมนุษย์

 มนุษยส์ามารถเขา้ถึงกฎหมายธรรมชาติไดโ้ดยการใชเ้หตผุล(ไม่ตอ้งผา่นพระเจา้)

ลกัษณะทวัไปของโรมนัยคุฟืนฟู

 ยกย่องอาํนาจรัฐวา่มคีวามหมายและมีคณุค่าในตวัเอง  “การใช้อาํนาจอธิปไตยของ

องคอ์ธิปัติยไ์ม่จาํเป็นทีจะตอ้งผกูพนัอยูก่บัพนัธะสัญญาใดๆ เพราะองคอ์ธิปัติยย์อ่

มีความมุ่งหมายทีจะนาํสังคมและประชาชนทุกคนไปสู่ความสาํเร็จ” 

 สารัตถะของความเป็นรัฐอยู่ทคีวามมอีาํนาจบงัคบัเหนือประชาชนในเขตแดนของตน

 เป้าหมายสูงสูดของฝ่ายปกครองกค็ือ การรักษาไวซึ้งอาํนาจรัฐ เป็นไปตามหลกัการ 

“เหตุผลของรัฐ” (Reason of the State)  ซึงไม่ไดข้ึนอยู่กบัหลกัการหรืออดุมคติทาง

ศีลธรรม  (moral principle , moral ideal) บางครังรัฐตอ้งใชอ้าํนาจเพอืรักษาเป้าหมาย

มาเคียเเวลลี (ค.ศ.1469-1527)
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 รัฐจะดํารงอยู่และดําเนินไปได้จะต้องมีอํานาจการปกครองสูงสุดในแผ่นดิน อํานาจ
อธิปไตย (Sovereignty)

 อํานาจสูงสุดเหนือประชาชนในรัฐอันไม่ถูกจํากัดหรือยับยังโดยกฎหมายใดๆ กล่าวคือ เป็น
อํานาจเหนือพลเมืองของรัฐ เป็นอํานาจเด็ดขาด และเป็นนิรันดร รัฐย่อมมีอํานาจอัน
บริบูรณ์และเป็นนิรันดร ไม่จําเป็นต้องอาศัยอํานาจอืนใดอีกนอกจากอํานาจของรัฐนันเอง

 เจ้าของทฤษฎีว่าด้วยความมีอํานาจสูงสุดของกษัตริย์ (The Supremacy of King) หรือ
ทฤษฎีว่าด้วยอํานาจอธิปไตย (Theory of Sovereignty) เพือลดอํานาจสันตะปาปา

 กษัตริย์เป็นผู้ใช้อํานาจทุกอย่างของรัฐ เป็นผู้ตรากฎหมาย เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ภายในประเทศ และเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงควบคุมด้านการ
คลัง การทหาร และกฎหมาย 

 อํานาจสูงสุดเหนือประชาชนในรัฐอันไม่ถูกจํากัดหรือยับยังโดยกฎหมายใดๆ แต่องค์อธิปัตย์

ยงัอยูภ่ายใต้กฎหมายธรรมชาติ (jus naturale) กฎหมายนานาชาติ (jus naturale)

ฌอง โบแดง (ค.ศ.1530-1596)

 อาํนาจอธิปไตยเป็นอาํนาจทีปลอดจากความผกูพนัตอ่กฎหมายใด แมแ้ตส่ันตะปาปาก็ตอ้งยอม
เชือฟัง

 อาํนาจอธิปไตย (Sovereignty)ไม่ถกูจาํกดัดว้ยกฎหมายใดๆ(Legibus Soluta)
เป็นการอธิบายถึง รัฐาธิปัตยไ์ม่อยูภ่ายใตฝ่้ายศาสนจกัร

 อาํนาจทางนิติบญัญติั ความพยายามในการแสดงออกถึงความเป็นรัฐดว้ยการแสดงอาํนาจทาง
ฝ่ายนิติบญัญติั

 กฎหมายคือคาํสังขององคอ์ธิปัติย ์ซึงถือเป็นกฎระเบียบทวัไปสําหรับใชก้บัประชาชนทุกคน
และอาํนาจอธิปัติยเ์ป็นสิงทีจะแบ่งแยกไม่ได ้องคอ์ธิปัติยเ์ท่านนัทีเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย

 กระบวนการยติุธรรม(Jurisprudence)คือศีลปะของการจดัสรรทรพัยส์มบติัส่วนตวัให้
แตล่ะคนในแนวทาทีมนุษยชาติควรดาํรงรกัษาไว ้และสิงทีทาํใหเ้กิดความยติุธรรม

 กฎหมายแบ่งเป็น
 1) กฎหมายธรรมชาติเป็นยิงทีมีอยูใ่นตัวมนุษยทุ์กคน นับแตเ่กิดมาในโลกนีและเป็นกฎทียุติธรรมและชอบธรรม

 2) กฎหมายของมนุษย ์ คือ กฎระเบียบทีมนุษยส์ร้างขึน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนแกม่นุษยเ์ป็นสิงสาํคัญ

 (1) กฎหมายภายใน(Civil law)ซึงเป็นกฎหมายเฉพาะของแตล่ะรัฐและของแตล่ะประเทศ

 (2) ฎหมายนานาชาติ(Jus gentium)ซึงเป็นกฎหมายทีเหมือนกนัของทุกรัฐและทุกประเทศ เป็นกฎหมายที
ถูกตอ้งชอบธรรม

ฌอง โบแดง

 ในศตวรรษที 11- 12 จึงไดมี้การฟืนฟแูนวความคิดทางกฎหมายในยโุรป มีการสอน

กฎหมายโรมนัและกฎหมายศาสนาในมหาวิทยาลยัต่างๆ

 ในคริสตศตวรรษที 17 และ18 จึงไดเ้ริมมีการเรียนการสอนกฎหมายประจาํชาติของตน 

ในมหาวิทยาลยัต่างๆ

 ในคริสตวรรษที 18-20 มีการฟืนฟกูารศึกษากฎหมายโรมนั โดยมีการผสมความคิด

ระหว่างปรัชญากฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) กบัปรัชญากฎหมายฝ่ายบา้นเมือง 

(Positive Law)

 มองเตสกิเออ ทฤษฎีหลักการแบง่แยกอาํนาจ

 ฌอง ซ๊าก รุสโซ อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพีอประชาชน.กฎหมายคือเจตจาํนง

ร่วมกนัของประชาชน

 นิทานเรืองเวนิชวานิช

วิวฒันาการกฎหมายในยโุรป
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 1)ทฤษฏีสญัญาประชาคมของโทมสัฮ๊อบ จอห์นล๊อค และซองซา

ครุสโซ(Jean Jacques Rousseau) ต่างกนัอยา่งไร

 2) แนวคิดทฤษฎีสญัญาประชาคม ส่งผลให้เกดิสาํนกัคิดทาง

กฎหมายบา้นเมืองใช่หรือไม่

 3) ความสมัพนัธ์หรือสถานะของกฎหมายศาสนจกัรกบักฎหมาย

บา้นเมืองควรมีลกัษณะอยา่งไร

คําถามท้ายบท

 แนวคิดเกยีวกบัการบรรดาพระเจา้สร้างโลกและมนุษย์

พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหม

พระพรหมสร้างโลกและมนุษย์

 แนวคิดเกยีวกบัการกาํเนิดโลกและสังคม

อคัคญัญสูตร

การกาํเนินขึนของศีล

 นิติศาสตร์แนวพุทธ

 แนวคิดเกยีวกบัความสมดุลตามธรรมชาติ

หยนิ-หยาง/ขงจือ เล่าจือ

แนวคิดเกียวกบักฎหมายยตุิธรรมของตะวนัออก
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 ๑. วรรณะพราหมณ์ เกิดจากโอษฐ์ของพระพรหม มีหนา้ทีกล่าวมนต์ ใหค้าํปรึกษา

กบัพระเจา้แผ่นดิน ตลอดจนสอนมนต์ใหแ้กค่นทวัไป ส่วนพวกทีเป็นนกับวชก็ทาํ

หนา้ทีสอนไตรเภทและประกอบพิธีทางศาสนา

 ๒. วรรณะกษัตริย์ เกิดจากพระอุระของพระพรหม ทาํหนา้ทีรบเพือป้องกนัหรือ 

ขยายอาณาจกัร รวมทงัเป็นนกัปกครอง เป็นพระเจา้แผ่นดินหรือคณะผูป้กครองแบบ

สามคัคีธรรม

 ๓. วรรณะแพศย์ เกิดจากพระเพลา (ตกั) ของพระพรหม เป็นพวกแสวงหาทรัพย์

สมบติั ไดแ้ก่พวกพ่อคา้ คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร

 ๔. วรรณะศูทร เกิดจากพระบาท (เทา้) ของพระพรหม มีหนา้ทีเป็นกรรมกร ลูกจา้ง

 ๕. จัณฑาล คือ ลูกทีเกิดจากพ่อแมต่่างวรรณะกนั ซึงจะถูกรังเกียจและเหยียดหยาม 

ไมมี่คนในวรรณะอืนคบหาสมาคมดว้ย เป็นอีกวรรณะซึงถือวา่เป็นพวกตาํสุด 

หน้าทีของมนษุย์ตามวรรณะ
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อคัคญัญสูตร  คือ ว่าดว้ยการกาํเนิดโลกและสังคม 

ตลอดจนถึงทีมาของกษตัริยแ์ละพระราชา

คมัภีร์พระธรรมศาสตร์ คือ คมัภีร์ทีว่าดว้ยหลกัการ

ของมนุษยต์งัแต่เกดิจนตาย ตลอดถึงหลกัการ

ปกครองและกฎหมายสําหรับพระราชา

ทศพิธราชธรรม คือ หลกัสําหรับนักปกครองสืบ

ประการ

ความเชือเกียวกบัโลกและสงัคมไทย

.



06/06/62

45

 นิทานวา่ดว้ยการแยง่หงส์

 พระเทวทตักมุารทรงยกลกูศรถกูพญาหงส์สีขาวซึงกาํลงับินร่อนร่าเริงใจอยูบ่นอากาศ ถลาตกลง
สู่เบืองลา่ง

 พระสิทธตัถกมุารทรงทอดพระเนตรเห็น พญาหงส์ ร่วงตกลงมาในเขตพระอทุยาน รีบเสดจ็
ออกไปคน้หา ทรงชกัลกูศรทีเสียบอยูบ่นปีก ลว้ทรงนาํใบไมที้มีรสเยน็มาปิดบาดแผลเพือให้
โลหิตหยดุไหล

 พระเทวทตักมุารเสดจ็มาพบเขา้ก็ทวงคืน ทรงพยายามจะแยง่นกนนัไปเสียใหไ้ดด้ยอา้งวา่ ตนเป็น
เจา้ของนกตวันนัเพราะเป็นผูย้ิงมนัตกลงมาได ้

 พระสิทธตัถกมุารทรงปฏิเสธทีจะมอบนกใหโ้ดยตรสัวา่  “ถา้นกตายมนัจึงจะเป็นของผูย้ิง แตเ่มือ
มนัยงัมีชีวิตอยู ่ควรจะเป็นของผูที้ใหค้วามช่วยเหลือมนั เรามิเคยมีใจทีจะมอบนกตวันีใหก้บัใคร
ทงัสิ นตราบใดทีมนัยงัคงบาดเจ็บอยู”่

 ตา่งฝ่ายก็ไม่ยินยอมตอ่กนั ในทีสุดเจา้ชายสิทธตัถะจึงเสนอขึนวา่ “ขอ้พิพาทนีควรจกัตอ้งนาํไป
ใหบ้รรดานกัปราชญข์องแผน่ดิน พิพากษาตดัสินชีขาดในทีประชมุ” เจา้ชายเทวทตัก็เห็นดว้ย

 ณ ทีประชุมนกัปราชญแ์ห่งนครกบิลพสัดุ ์ฝ่ายหนึงเห็นวา่ เจา้ชายเทวทตัควรเป็นเจา้ของนก 
เพราะเป็นผูย้ิงมนัตกลงมาได ้อีกฝ่ายหนึง มีความเห็นวา่ นกควรเป็นของเจา้ชายสิทธตัถะ เพราะ
เป็นผูพ้บมนัก่อนและไดช้่วยชีวิตมนัเอาไว ้

แนวคิดผ่านนิทานปรัมปรา

 “การใหชี้วิตจึงไดชื้อว่ามีสิทธิเป็นเจา้ของชีวิตของสัตว์นนั ส่วนผูป้ระสงค์ฆ่าทาํลายชีวิต มิ

สมควรไดสิ้ทธิความเป็นเจา้ของชีวิตนนั”

 “ผูใ้ดทาํลายชีวิตก็ไม่สมควรจะเป็นเจา้ของชีวิต สิงมีชีวิตควรจะไดรั้บการคุม้ครองจากผูมี้ความ

เมตตาปราณี เพราะฉะนนัเมือตอ้งการใหห้งส์นีมีชีวิตอยูต่่อไป ก็ควรยกหงส์ตวันีใหแ้ก่เจา้ชาย

สิทธัตถะเป็นเจา้ของ”

แนวคิดผ่านนิทานปรัมปรา

แนวความคิดของนกัปราชญ์
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แนวความคิดของนกัปราญ์

 .

สํานกัคิดทางกฎหมาย

 สาํนักฎหมายยุคิเทวิทยา(เทพเจ้า)

 ในยุคนีปรัชญาเมธีสนใจความเป็นจริงตามธรรมชาติ ความเชือในเทพเจ้า การกาํเนิดโลก ตัวแทนของพระเจ้า และ

เชือธรรมชาติของมนุษย ์ กฎหมายเกิดจากธรรมชาติโดยตรงเหมอืนปรากฏการณ์อืนๆของโลก

 กฎหมายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ มีอยูแ่ล้ว ไมมี่ผูใ้ดบัญญัติขึน

 ปรัชญาเมธี เชน่ เชราตรีตุส โตรโพครีส โสกาตีส เพลโต อริตโตเติล ซิเซโร 

 สาํนักกฎหมายธรรมชาติกลาง(ยุคศาสนา)

 กฎหมายเกิดจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผูก้าํหนดให้มีขึน ทุกสิงทุกอยา่งขึนอยูก่บัพระเจ้า 

 การนําปรัชญากฎหมายธรรมชาติมาอธิบายให้สอดคล้องกบัคําสอนตามหลักศาสนา

 ปรัชญาเมธีทีสาํคัญ เชน่  เซนต์ ออกสุติน และเซนต์โทมสัอไควนัส

 สาํนักกฎหมายธรรมชาติยุคใหม ่

 แยกกฎหมายออกจากความเชือทางศาสนา

 มนุษยใ์ชเ้หตุผลในการอธิบายความเป็นไปของโลกและจักรวาล

 เกิดจากคามรู้สึกผิดชอบชัวดีของมนุษย์  เป็นกฎทีสอดคล้องกับความยุติธรรม  มโนธรรมและศีลธรรมของมนุษย์

 ปรัชญาเมธี เชน่ โทมสั ฮ๊อล จอห์นล๊อก ออสติน เป็นต้น

สํานกัคิดกฎหมายธรรมชาติ
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 ความคิดในสมยัใหม่ เชือวิธีการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์วา่เป็นวิธีการทีถกูตอ้ง

 แนวคิดเกียวกบัธรรมชาติของมนุษย์แบ่งเป็น 2 แนวคิด

 1) มนุษย์ตามธรรมชาติมีเหตุผล(Reason) มนุษย์มีความสามารถทีจะรู้ผิดชอบชวัดี 

มนุษย์จึงเขา้ใจและคน้หลกัหลกัเกณฑ์ทีเป็นกฎหมายธรรมชาติได้

กฎหมายธรรมชาติในเชิงอุดมคติ คือ เชือวา่มนุษยมี์สติปัญญาและเหตุ กฎเกณฑร์ะเบียบต่างๆ มี

อยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ มนุษยส์ามารถเข้าถึงกฎหมายธรรมชาติได้โดยการใช้สติปัญญาและ

เหตุผล

 2) มนุษย์อยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ธรรมชาติทีไม่มีเหตุผล มนุษย์มีความอยาก คาํนึงถึง

อาํนาจและผลประโยชน์ เมือมีความขดัแยง้ก็ตอ้งตดัสินดว้ยกาํลงั กฎเกณฑ์ทีฝ่าย

ชนะตงัขึนจึงเป็นกฎเกณฑ์ทีถกูตอ้ง

กฎหมายธรรมชาติในทางกายภาพ คือ เชือวา่โดยธรรมชาติผูที้ทีแข็งแรงกวา่ยอ่มเป็นผูมี้อาํนาจ

ปกครอง

แนวคดิเกียวกบัธรรมชาตขิองมนษุย์สมยัใหม่

 กฎหมายเป็นระเบียบแบบแผนความประพฤติของมนุษยต์ามธรรมชาติ  สิงที

อยูเ่บืองหลงักฎหมายคือระเบียบแบบแผนของมนุษยซึ์งสอดคลอ้งกบัหลัก

ธรรมชาติ หรืออาจกล่าวได้ว่า เจตจาํนงของกฎหมายธรรมชาติ คือ เหตุผลใน

การออกกฎหมายซึงสอดคลอ้งกบัหลักธรรม

 กฎหมายเกดิจากธรรมชาติมิได้มีผูใ้ดบัญญตัิขนึ รัฎฐาธิปัติยไ์ม่อาจกาํหนดว่า

การกระทาํใดเป็นความถูก หรือการกระทาํใดเป็นความผดิ แต่ความถูกหรือ

ความผดิมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ มนุษยส์ามารถใช้เหตุผลรู้ได้เองวา่สิงใดถูกสิง

ใดผดิ รัฐไม่ตอ้งประกาศกฎหมายให้ประชาชนทราบ

 สาํนักธรรมชาติ คือ ยตุิธรรมตามเหตุผลของเรือง 

แนวความคดิสํานกักฎหมายธรรมชาติ

 กฎหมายนันมีอยูเ่องตามธรรมชาติ  เกดิขนึเองโดยทีมนุษยไ์ม่ได้สร้างขึน

 ลกัษณะพเิศษของกฎหมายธรรมชาติตอ้งเป็นกฎเกณฑท์วัไปและเป็นนิรันดร

1) เป็นกฎเกณฑโ์ดยทั วไป คือ เป็นจริงในทุกสถานที ทุกเวลา ทุกคน

2) มีลกัษณะเป็นนิรันดร คือ ใช้ได้โดยไม่จาํกดัสถานที ใชไ้ด้โดยไม่จาํกดั
เวลา ชั วนิรันดรคงทนถาวรไม่มีวนัยกเลิก

 ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายธรรมชาติกบักฎหมายบา้นเมือง 

 1) กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายทีอยู่เหนือกฎหมายของรัฐ

 2)กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายในเชิงอดุมคติจึงตอ้งประสานความเป็นจริงให้เขา้
กบัหลกัอดุมคติ

 สรุป กฎหมายธรรมชาตเิชือวา่กฎหมายมอียูต่ามธรรมชาติ  ไม่มีผูใ้ดบญัญตัิขึน  
เป็นจริงในทุกสถานที และใชไ้ดโ้ดยไม่จาํกดักาลเทศะ

แนวความคดิของกฎหมายธรรมชาติ
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 วัตถุประสงค์ของกฎหมายธรรมชาติ

 1) สํานกักฎหมายธรรมชาติก่อตงัเพือหากฎเกณฑ์ทีเหนือกวา่กฎหมายบา้นเมือง

เชือวา่มีกฏเกณฑที์ยติุธรรมและถูกตอ้งเหนือกวา่กฏหมายบา้นเมือง

 2) สํานกักฎหมายธรรมชาติเพือคดัคา้นการปกครองทีไมเ่ป็นธรรม (ทรราช)

กฏเกณฑต์่างๆมีอยูใ่นธรรมชาติอยูแ่ลว้ ไมขึ่นตามอาํเภอใจของบคุคล แต่มนุษยส์ามารถ

ใชปั้ญญาไปคน้พบได้

 ลักษณะของกฎหมายธรรมชาติ

 1. กฎหมายเป็นเรืองเหตุผล คือ กฎหมายทีแทจ้ริงคือเหตุผลทีถกูตอ้ง

 2. กฎหมายธรรมชาติมีลกัษณะทวัไป 

 3. กฎหมายธรรมชาติผกูพนัทุกคนให้ตอ้งปฏิบติัตาม

 4. กฎหมายธรรมชาติมีคุณค่าเหนือกวา่กฎหมายทีมนุษย์บญัญติัขึน

 5. กฎหมายธรรมชาติมีอยู่ในใจของทุกคน

 6. กฎหมายธรรมชาติเป็นสากลไม่เปลียนแปลง

.

กฎหมายธรรมชาติในสมยักรีก 

 1.อริสโตเติ ล(Aristotle)

 1)ทศันะคติเกียวกบัคน

 2)ทศันะคติเกียวกบัทรัพยสิ์น

 3)ทศันะคติด้านครอบครัว

 ว่าด้วยแบบ (Form)
 การปกครองด้วยกฎหมาย

 กฎหมายธรรมชาติ

 กฎหมายทีมนุษยบ์ัญญัติขึน

 ความยุติธรรมออกเป็น 2 ประเภท

 1)ความยุติธรรมทัวไป

 2) ความยุติธรรมเฉพา

กฏหมายธรรมชาติในสมยัโรมนั

 ซิเซโร(Cicero)

 1.เป็นเรืองของเหตุผลทีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

 2.มีลกัษณะทวัไป ดงัขอ้ความว่า “แผซ่่านไปยงัทุกสิงทุกอยา่ง”

 3.ผกูพนัทุกคนใหต้อ้งทาํตาม

 4.เหนือกว่ากฏหมายทีมนุษยบ์ญัญติัขึน

 5.อยูใ่นจิตใจทุกคน

 6.เป็นสากลและไม่เปลียนแปลง
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กฏหมายธรรมชาติในระบบกฏหมายโรมนั

 Jus Gentium

กฏหมายธรรมชาติในสมยักลาง

 St.Thomas Aquinas 
 .กฏหมายนิรันดร (Lex Aeterna
 กฏหมายธรรมชาติ (Lex Naturalis)
 กฏหมายศกัดิสิทธิ (Lex Divina)
 .กฏหมายทีมนุษยบ์ญัญติั (Lex Humana)

 - กฎหมายธรรมชาติมาจากเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์

 -มนุษยส์ามารถเขา้ถึงกฎหมายธรรมชาติไดโ้ดยการใชเ้หตุผล(ไม่

ตอ้งผ่านพระเจา้)

 - กฎหมายธรรมชาติยคุใหม่แยกกฎหมายธรรมชาติออกจากความ

เชือทางศาสนา

กฎหมายธรรมชาตยิคุฟืนฟู (สมัยใหม่) 1700 –ปัจจุบัน BE
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กฏหมายธรรมชาติสมยัใหม่

 1.ตวัการแห่งกฏหมาย (Subject of Law) ศกัศรีดิศรีความเป็นมนุษย์

 2.ตวักรรมแห่งกฏหมาย (Object of Law) กรรมสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคล

 3.หลกัแดนอิสระส่วนเอกชน (Sphere of Private Autonomy)
 4.หลกัการของกระบวนการยติุธรรมสมยัใหม่ (Criminal Justice)
 5.หลกัการปกครองภายใตก้ฏหมาย (The Rule of Law)

 ก. ยุคจัดระบบกฎหมายใหม่
 1) ฮูโก โกรเซียส (1583-1645)

 2) โทมสั ฮอบท(์1588-1679)

 3) ซามเูอล ปเูฟนดอร์ฟ (1632-1694)

 ข. ยุควิเคราะห์
 1) จอห์น ล็อค (1632 - 1704)

 2) มองเตสกิเออร์ (1689-1755)

 3)  คริสเตียน โทมาซิอุส (1655-1728)

 4) ฌอง ซาค รุสโซ (1712-1778)

 ค. ยุคสังเคราะห์ หรือยุคปัจจุบนั
 1) ลอน ฟุลเลอร์ ชาวอเมริกา (1902-1978)

แนวความคิดกฎหมายธรรมชาติยุคฟืนฟู (สมัยใหม่)

 โมมสั ฮอร์บ                   รุสโซ                       มองเตสกิเออ             จอห์น ล๊อค

 เอมมานูเอล คาร์น          มาเคลเวลลี             เดวิด ฮูม                    โทมสั เจฟเพอสัน

ปรัชญาเมธี
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 ยคุจดัระบบ เป็นการนาํกฎหมายออกมาจากความเชือทีอยูเ่หนือกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ  แยกกฎหมายออกจากความเชือทางศาสนา 

 การใชเ้หตุผลในการสร้างสรรคแ์ละจดัระเบียบกฎหมายบา้นเมือง

 การใชเ้หตุผลมาอธิบายหลกัเกณฑ์กฎหมายแต่ละเรือง

 กฎหมายตอ้งตงัอยูบ่นเหตุผลตามธรรมชาติของมนุษย์

 กฎหมายธรรมชาติกบักฎหมายบา้นเมืองจึงตอ้งสอดคลอ้งกนั

 เชือในความคิดของปัจเจกชน

 เชือวา่มนุษยม์ีคุณค่าในตวัเอง

 เกดิทฤษฎีสัญญาประชาคม

  สายแรก เชือวา่มนุษยม์ีเหตุผลและตอ้งการอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ (Grotius)

  สายทีสอง มนุษยม์ีสัญชาตญาณทีชวัร้าย(Thomas Hob)

กฎหมายธรรมชาติยคุจดัระบบ 

 1) ฮูโก โกรทีอุส (Grotius :1583-1645)

 รากฐานของกฎหมายคือเหตุผลความรู้สึกผิดชอบชัวดีของมนุษย(์นาํกฎหมายออกจากความเชือทาง

ศาสนา)

 ธรรมชาติของมนุษยเ์ป็นต้นแบบของกฎหมายธรรมชาติ และจะคงปรากฏอยูแ่มว้า่ไมพ่ระเจ้า

แลว้กต็าม กฎหมายธรรมชาตินนัยอ่มเปลียนแปลงมิได้แมโ้ดยพระผูเ้ป็นเจ้า

 ธรรมชาติของมนุษยป์ระกอบด้วยส่วนทีเป็นสัญชาตญาณกบัส่วนทีเป็นเหตุผล

 ธรรมชาติของมนุษยป์รารถนาอยากอยูร่่วมกนัเป็นสังคม เพือความมนัคงในชีวิตฯ (สอดคลอ้ง

แนวคิดของอริสโตเติล)

 โกรตีอุสเห็นวา่ กฎหมายมีอยู ่ 2 ประเภท

1) กฎหมายธรรมชาติ คือ บญัชาของเหตุผลอนัถกูต้อง หรือมีความจาํเป็นทางศีลธรรม 

2)กฎหมายเจตจาํนง แบ่งเป็น กฎหมายหมายของพระเจา้ กบักฎหมายของมนุษย์

ปรัชญาเมธี(ยคุจดัระบบใหม่)

 ความยุติธรรมตามธรรมชาตินันมนุษย์สามารถเขา้ใจได ้แมม้นุษย์จะบอกไม่ไดว้า่

ความยุติธรรมคืออะไร แต่มนุษย์จะบอกไดว้า่สิงใดยุติธรรม สิงใดอยุติธรรม เมือ

เห็นมนั

 วิธีเขา้ถึงหลกักฎหมายธรรมชาติ(เหตุผลทีถกูตอ้ง) มี 2 วิธี

 วิธีแรก การคิดจากหลกั(a priori) คือ กฎเกณฑ์นันสอดคลอ้งหรือตรงกบั

ธรรมชาติของการทีคนจะอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมหรือไม่ หลกัเกณฑ์นันเป็น

หลกัเกณฑ์ธรรมชาติ เช่น การไม่ทาํร้าย การไม่โลภอยากไดข้องผูอื้น การ

ป้องกนั การกระทาํโดยจาํเป็น  เป็นตน้

 วิธีทีสอง สรุปผลตามหลงั(a posteriori) คือ พิจารณากฎเกณฑ์ของชนชาติอืนที

ยอมรับปฏิบติั และถือหลกัเกณฑ์นันเป็นกฎหมายธรรมชาติ

.
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 หลกักฎหมายธรรมชาติตามหลกัของฮูโก โกรทีอสุ  คือ

 การงดเวน้ไม่เอาของผูอื้นมาเป็นของตน

 การส่งสิงของทีเอามาคืนเจา้ของ

 การรักษาคาํมนัสัญญา

 การชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผูอื้น

 การลงโทษบุคคลทีควรลงโทษ

 แนวความคิดของโกรติอสุ ไดแ้ยกกฎหมายธรรมชาติให้เป็นอิสระจากความเชืองทาง

ศาสนา และวางรากฐานความชอบธรรมในการปกครองไวบ้นหลกัสัญญาประชาคม

.

 หลกัสัญญาประชาคมของโกรทีอสุ

 “รัฐนันเกิดจากการทีอิสระชนทงัหลายไดม้าเขา้กนัเป็นสมาคมอนับริบูรณ์ทีอิสระชน

ทงัหลายเหลา่นันจะไดอ้ยู่ร่วมกนัเพือการใชสิ้ทธิทงัหลายของตนเองและเพือ

ผลประโยชน์ร่วมกนั ของคนเหลา่นัน”

 หลกักฎหมายระหวา่งประเทศ

 “กฎหมายระหวา่งประเทศประกอบดว้ยกฎเกณฑ์ทงัหลายทียอมรับนับถือกนัใน

บรรดาชาติส่วนใหญ่ หรือในบรรดาชาติต่าง ๆ  ทงัหลายทงัปวงและมีรากฐานอยู่บน

หลกักฎหมายธรรมชาติ

.

 ฮ๊อบ เกิดขึนและเติบโตในสมยัพระเจา้เจมส์ ซึงเป็นระบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

 มนุษยใ์นสภาวะธรรมชาติของมนุษยม์ลีกัษณะเป็นสัญญาเดรัจฉาน เห็นแก่ตวั มี

การแก่งแย่งต่อสู่ตลอดเวลา ตอ้งเคียวเข็ญกนัอยูต่ลอด ไร้ซึงศีลธรรม และตอ้งอยู่

อย่างหวาดกลวัตลอดเวลากอ่นจะมีสัญญาประชาคม 

 การที ฮอบส์เห็นวา่มนุษยม์ีธรรมชาติทชีวัร้าย จึงตอ้งมาอยูร่่วมกนัเป็นสังคมและ

เกิดการตกลงในลกัษณะสัญญาประชาคม จึงจดัวา่ฮอบส์ อยู่ในสาํนักกฎหมาย

ธรรมชาติ

 - มนุษยม์ีสิทธิตามธรรมชาติทจีะรักษาตวัรอด การใชก้าํลงัเพอืป้องกนัตนจากการ

ล่วงละเมิดของบคุคลอืน เพอืเป็นหลกัประกนัความมงัคงปลอดภยั จึงตอ้งมอบ

อาํนาจให้ผูป้กครองเพอืให้มอีาํนาจเด็ดขาในการควบคุมและลงโทษผูท้ีฝ่าฝืน

กฎระเบียบ ทาํให้ความสงบสุขของสังคม สัญญานีเรียกวา่ สัญญาประชาชาคม ม

โทมสั ฮอบท(์1588-1679).
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 ภายใตป้ระชาคมเราจึงตอ้งสละอิสรภาพตามธรรมชาติ เพือสร้างสังคมทีมีระเบียบ

กฎเกณฑ์  รัฐมีอาํนาจเด็ดขาดสมบูรณ์และราษฎรตอ้งปฏิบติัตามโดยปราศจากเงือนไข 

จึงเรียกวา่ สัญญาสวามิภกัดิ  กฎหมายย่อมเป็นธรรมราษฎรทงัหลายตอ้งปฏิบติัตาม

 เนืองจากมนุษย์เห็นแก่ตวั จึงเป็นการง่ายทีคนจะผิดสัญญาเพราะเห็นแก่ประโยชน์ตน 

คนจึงตอ้งมอบอาํนาจอนัไร้ขีดจาํกดัของตนแก่องค์อธิปัตย์(sovereign)เพือให้ลงโทษเรา

ไดห้ากเราผิดสัญญา และตดัสินความถกูผิดจากการกระทาํต่างๆ

 สัญญาสวามิภกัดิ เป็นการมอบอาํนาจโดยไม่มีเงือนไข หากรัฐาธิปัติย์ออกฎหมายทีชวั

ร้ายหรือเป็นทรราชย์ราษฎรก็ไม่มีสิทธิยบัยงั ดือแพ่ง ต่อตา้น หรือโค่นลม้อาํนาจ

ของรัฐาธิปัติย์ได ้เวน้แต่รัฐาธิปัติย์ไม่สามารถปกป้องคุม้ครองชีวิตความปลอดภยัได ้

กรณีเช่นนีราษฎรย่อมไม่จาํเป็นเคารพเชือฟัง และมีสิทธิต่อตา้นการปกครองได้

.

 เครืองมือในการรักษาความสงบของรัฐาธิปัตย ์คือกฎหมาย 

 กฎหมายบา้นเมือง คือ กฎเกณฑท์างสงัคมโดยตรงหรือโดย

ปริยายทีรัฐาธิปัติยส์งัการ หรือกาํหนดไวว้่าเป็นสิงถูก-ผิด 

บงัคบัเอากบัขา้แผ่นดินทงัหลาย จึงไม่อาจมีกฎหมายใดทีอ

ยติุธรรมไดเ้ลย ดงันนั กฎหมายทงัหลายยอ่มเป็นธรรม 

ราษฎรทงัหลายตอ้งรับรับปฏิบติัตามโดยดุษฎี

 แนวความคิดของฮอบส์ จึงสอดคลอ้งกบัหลกัการปกครอง

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ทีกาํลงัเจริญเติบโตในประเทศ

องักฤษขณะนนั

.

 - ธรรมชาติของมนุษย ์คือ ความเห็นแกต่ัว และอยากเข้าร่วมสังคม(สอดคล้องกบัอริสโตเติล)

 ความเป็นจริงของมนุษย ์คือ

 1)ธรรมชาติของมนุษย ์ มีทังด้านดีและด้านทีไมดี่

 2)ธรรมชาติของมนุษย์

 (1) ความเป็นทางดา้นกายภาพ คือ สิงทีเป็นตวัตน จบัตอ้งได้

 (2) ความเป็นทางดา้นศีลธรรม คือ สิงทีเป็นความคิดทางศีลธรรม หรือความสํานึกผิดชอบ ชวั ดี

 กฎหมายจดัอยูใ่นโลกแหง่ศีลธรรม

 กฏเกณฑ์ทางกฏหมายจึงเป็นเรืองเกยีวกบัความผิดถูกชวัดีซึงไมต่กอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฏเกณฑ์ทางกายภาพ

 - หนา้ทีในทางสังคม คือ 

 (1) ไมท่าํร้ายผู้อืน ทงัร่างกาย ชีวิต ทรัพยสิ์น กอ่ให้เกิดหลักสินไหมทดแทน

 (2) เคารพสิทธิผู้อืน กอ่ให้เกิดหลักความเสมอภาคและศกัดิศรีความเป็นมนุษย์

 (3) บาํเพ็ญประโยชนต์่อผู้อืนและสังคม

 (4) ต้องรักษาสัญญา 

 - กฎหมายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 สว่นทีเป็นเนือหา คือ ข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติ

 บทบังคับ คือ โทษสาํหรับการฝ่าฝืน

ซามูเอล ปูเฟนดอร์ฟ (1632-1694)  
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 กฎหมายจึงแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

 1) กฎหมายทีสมบูรณ์(Jus Perfertum) กฎหมายทีบริบูรณ์ในตวัสามารถบงัคบั
ให้ใชเ้ป็นไปตามสิทธิได้

 2) กฎหมายทีไม่บริบูรณ์ (Jus Imperfertum) เป็นกฎหมายทีไม่สามารถบงัคบั
ให้เป็นไปตามสิทธิ

 กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายทีไม่บริบูรณ์อยู่ในตวั ดงันัน มนุษย์จึงตอ้งมี
หลกัประกนัความมนัคง จึงตอ้งมอบอาํนาจให้ผูป้กครอง เพือรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสันติสุขระหวา่งกนั โดยผูป้กครองมีสัญญาวา่จะดูแลความสงบ
เรียบร้อยให้แก่พลเมือง และพลเมืองจะเชือฟังผูป้กครอง ขอ้ตกลงดงักลา่วจึงเป็น
สัญญาประชาคม

 ผูป้กครองตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายธรรมชาติ ถา้ผูป้กครองฝ่าฝืนกฎหมาย
ธรรมชาติร้ายแรงถึงขนาด ราษฎรอาจอา้งสิทธิป้องกนัขึนเป็นขอ้ต่อสู้ในการขดั
ขืนต่อตา้นอาํนาจรัฐได้

.

 - การใชห้ลกัเหตุผลตามธรรมชาติเป็นเครืองมือในการแยกแยะกฎหมาย และวิจารณ์การ

กระทาํทีไม่ชอบดว้ยเหตุผลของผูป้กครอง 

 - การใชเ้หตุผลตามธรรมชาติโตแ้ยง้การกระทาํไม่ชอบดว้ยเหตุผลของผูป้กครอง

 - การอา้งสิทธิตามธรรมชาติ เพือต่อสู้กบัการกระทาํทีไม่เป็นธรรม เช่น 

 (1) สิทธิขนัพืนฐาน เช่น สิทธิในชีวิตและทรัพยสิ์น เสรีภาพในทางสังคม หลกัความเสมอภาค 

ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ หลกัมนุษยธรรม 

 (2) สิทธิทางแพง่ เช่น กรรมสิทธิในทรัพยสิ์น หลกัความศกัดิสิทธิในการทาํสัญญาและการ

ประกอบอาชีพ

 (3) สิทธิในทางการเมือง เช่น การแสดงออกทางการเมือง หลกัการปกครองโดยรัฐมีอาํนาจจาํกดั

 มนุษยส์ามารถเขาถึงกฎหมายได้ด้วยเหตุผล และบญัญติักฎหมายตามหลกัเหตุผลได้อยา่งไมจ่าํกดั

 ความคิดในยุคนี ก่อให้เกิดการเปลยีนแปลงโครงสร้างทางการเมอืงการปกครอง 

เช่น การปฏิวตัิฝรั งเศส การปฏิวตัใินยุโรป รวมถึงการปฏวิตัิในอเมริกา

กฎหมายธรรมชาติ(ยคุวิเคราะห์)

 1) จอห์น ลอ็ค (1632 - 1704)

 นกัปรัชญาชาวองักฤษ 

 ลอ๊คเชือวา่ ธรรมชาติของมนุษยต์่างคนต่างอยู ่ ต่างมีเสรีภาพ ไมรู้่จกัผิดชอบชวัดี ต่างแสวงหา
ผลประโยชน์มาเป็นของตนอยา่งไมจ่าํกดั ได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ทาํให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
สิงต่าง ๆ

  มนุษยมี์มีอาํนาจบงัคบัตามสิทธิและลงโทษบุคคลทีกระทาํผิดด้วยกาํลงัของตวัเอง

 ในสภาวะธรรมชาติ มนุษยมี์ 2 ลกัษณะ

 1) สภาวะแห่งเสรีภาพอนัสมบูรณ์ภายในขอบเขตของกฎธรรมชาติ  มนุษยมี์สันติภาพ ความเสมอ
ภาคและอิสระต่อกนั มนุษยจึ์งรู้จกักฎหมายธรราชาติ และรู้วา่ไมค่วรละเมิดชีวิต ร่างกาย 
เสรีพภาพและทรัพยสิ์นของกนัและกนั 

 2)สภาวะแห่งความเท่าเทียมกนัตามธรรมชาติ ในภาวะธรรมชาติเช่นนี  ทาํให้มนุษยต์้องต่อสู่กนั
ตลอดเวลามนุษยจึ์งไมมี่หลกัประกนัความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

 เพือแกไ้ขขอ้บกพร่องตามธรรมชาติ มนุษยจึ์งเขา้ทาํสัญญาอยูร่่วมกนัเป็นสังคมและมอบ
อาํนาจใหผู้ป้กครองทาํหนา้ทีปกครองรักษาความยติุธรรม และความสงบเรียบร้อยในรูป 
“สัญญาประชาคม”

ปรัชญาเมธี(ยคุวิเคราะห์)
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 กอ่นมีสัญญาประชาคม สภาพของมนุษยคื์อสวรรค์แต่มีข้อเสียอยา่งเดียวคือในสภาพธรรมชาติ การ

รักษาทรัพยสิ์นทาํได้ยาก ดงันนั การทีคนเรายอมสละเสรีภาพบางส่วนภายใต้สัญญาประชาคม เพือ

แกไ้ขข้อบกพร่องทีทาํให้สภาพธรรมชาติยงัไมน่่ารืนรมยเ์ท่าทีควร

 ผูป้กครองหรือรัฐบาลมีหน้าทีต่อประชาชนอยู ่ 2 ประการ คือ มีหน้าทีตดัสินคดีความ เมือมีการละเมิด

สิทธิเสรีภาพ กบัมีหน้าทีคุ้มครองประชาชนไมว่า่ทางด้านร่างกายและทรัพยสิ์นดงันนั เมือใดรัฐละเมิด

สิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของมนุษย ์ ถือวา่รัฐทาํผิดเงือนไขทีตกลงในสัญญาประชาคม ประชาชนยอ่มมี

สิทธิปฏิวติัลม้ลา้งผูป้กครอง

 - ข้อแตกต่างระหวา่งสัญญาประชาคมของล๊อคกบัสัญญาสวามิภักดิของฮ๊อบ

สัญญาสวามิภกัดิ เป็นการมอบอาํนาจให้ผู้ปกครองทงัหมด 

สัญญาประชาคม ราษฎรยอ่มสงวนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิ์นเป็นเป็นสิทธิขึนพืนฐาน

ตามธรรมชาติของมนุษยไ์ว ้ หากรัฐฝ่ายฝืนสิทธิขนัพืนฐานราษฎรมีความชอบธรรมทีจะปฏิวติั

 เพือเป็นการป้องกนัการใช้อาํนาจของรัฐเกินขอบเขตจึงควรมีการแบ่งอาํนาจรัฐเป็นส่วนๆ เพือไมใ่ห้

ใช้อาํนนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยคนคนเดียวหรือกลุม่ อนัเป็นทีมาของหลกัการแบ่งแยกอาํนาจใน

ปัจจุบนั(คลา้ยกบัแนวคิดของมองเตสกิเออ)

.

 ผูป้กครองหรือรัฐบาลมีหนา้ทีต่อประชาชนอยู ่ 2 ประการ คือ มีหนา้ทีตดัสินคดีความ เมือมีการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ กบัมีหนา้ทีคุม้ครองประชาชนไม่ว่าทางดา้นร่างกายและทรัพยสิ์นดงันนั 
เมือใดรัฐละเมิดสิทธิเสรีภาพขนัพืนฐานของมนุษย ์ถือว่ารัฐทาํผิดเงือนไขทีตกลงในสัญญา
ประชาคม ประชาชนยอ่มมีสิทธิปฏิวติัลม้ลา้งผูป้กครอง

 แนวคิด Locke เป็นรากฐานแนวคิดสมยัใหม่

 1)รัฐมีอาํนาจจาํกดั 

 2)สิทธิของมนุษย ์จาํหน่ายจา่ยโอนไมไ่ด้ 

 แนวคิดเรืองสิทธิตามธรรมชาติ

 ลอ๊ค เห็นวา่สัญญาประชาคมรับรองสิทธิตามธรรมชาติของคนทีจะมีชีวิต มีเสรีภาพ 
หรือมีทรัพย์สิน รวมถึงการใชสิ้ทธิส่วนบุคคล 

 ฮ๊อบส์ถือวา่สิทธิตามธรรมชาติมาก่อนและเป็นทีมาของกฎหมายธรรมชาติ 

 แนวความคิดของโธมสั ฮอบส์ แลว้เห็นไดว้า่ โธมสั ฮอบส์ เป็นผูที้ใชแ้นวคิดสัญญา
ประชาคมไปสนับสนุนอาํนาจเด็ดขาดของกษตัริย์ ส่วนจอห์น ลอ็ค เป็นผูน้ําแนวความคิด
สัญญาประชาคมกลบัไปสู่ธรรมชาติดงัเดิมของทฤษฎีนี 

.

- หนังสือ “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย”

 เกิดและเติบโตในสมยัพระเจา้หลยุที 14/ ดาํรงตาํแหน่งประธานสภาเมืออายุ 27 ปี

 มองเตสกิเออร์ เห็นวา่ “หลกัประกนัเสรีภาพนันไม่ไดอ้ยู่ทีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย... แต่อยู่รูปแบบรัฐบาลทีมีอาํนาจจาํกดั จึงตอ้งอาศยัหลกัการย่างแยก
อาํนาจ..ผูมี้อาํนาจย่อมใชอ้าํนาจไปในทางทีไม่ชอบไดเ้สมอ วิธีทีจะป้องกนัเหตุเช่นนัน
ไดก็้คือการใชอ้าํนาจมาคานอาํนาจ (Checks and Balances)

 หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ(Separation of Power)คือ บริหาร นิติบญัญติั ตุลาการ เมือแยก
แลว้ การประกนัเสรีภาพจึงจะเป็นไปได้

 กฎหมายทงัหลายในส่วนทีเป็นสาระสําคญัและมีลกัษณะทวัไปคือความสัมพนัธ์ทีตอ้ง
เป็นไปเช่นนันอนัเกิดมาแต่เหตุผลของเรือง

 ความสัมพนัธ์ทีตอ้งเป็นไปเช่นนัน

 เหตุผลของเรือง(การกระทาํภายนอก)

มองเตสกิเออร์ (1689-1755)
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 กฎหมายคือเหตุผลของมนุษยซึ์งมีความแตกตา่งไปตามสภาพแวดลอ้ม/สถานการณ์ของเรือง 

เช่น ศาสนา จารีต ประวติัศาสตร์ชาติกฎหมายจึงแตกต่างไปตามสภาพแวดลอ้มหรือเหตุผล

ของเรือง 

 การจะเขา้ใจกฎหมาย เขา้ถึงจิตวิญญาณของกฎหมาย หรือการเปลียนแปลงกฎหมาย จาํเป็น

จะตอ้งเขา้ใจเหตุผลของเรืองทีเป็นตวักาํหนดกฎหมาย เช่น ภมิูประเทศ ภมิูอากาศ ศาสนา 

จารีตประเพณี บทบญัญติัต่างในกฎหมาย ฯ

 มองเตสกิเออร์กล่าววา่ “ไมมี่ความถูกความผิด นอกเสียจากความถูกผิดตามคาํสังหรือขอ้หา้ม

แห่งบทบญัญติัแห่งกฎหมายเทา่นนั เช่นนีก็เหมือนกบัการกล่าววา่ รัศมีของวงกลมยอ่ไม่

เทา่กนั ถา้ยงัไมไ่ดบ้อกกนัก่อนวา่วงกลมเป็นอยา่งไร”

 ความถูกความผิด ความยติุธรรมไมจ่าํกดัอยูเ่ฉพาะ แต่ขอ้หา้มหรือคาํสังแหง่บทบญัญติัของ

กฎหมายบา้นเมืองเทา่นนั นอกเสียจากวา่เป็นความสัมพนัธ์และเหตุผลของเรืองนนัๆ

 แนวความคิดของมองเตสกิเออทีใหพิ้จารณาถึงสภาพแวดลอ้มทางกฎหมายเป็นฐานความคิด

ขงสํานกัสังคมวิทยาและสํานกัประวติัศาสตร์กฎหมายในเวลาต่อมา

.

 โทมาซิอุสเกิดและเติบโตในช่วงทีมคีวามขดัแยง้กนัทางศาสนา มีการจบักุมพวก

นอกรีตหรือคิดตา่งจากศาสนาขึนศาล Inquisition และลงโทษดว้ยการเผาทงัเป็น

 คริสเตียน โทมาซิอุส แยกกฎหมายออกจากศีลธรรม โดยเห็นว่ากฎหมายเป็นเรือง

ขอ้บงัคบัภายนอก ส่วนศีลธรรมเป็นกฎเกณฑผ์กูพนัภายในจิตใจ

 กฎหมายต่างจากศีลธรรมตรงทีมีอาํนาจบงัคบั

 การลงโทษตอ้งเป็นการลงโทษการกระทาํ มิใช่การลงโทษความคิดของคน ส่วน

ศีลธรรมเป็นเรืองภายในจิตใจของคน ซึงรัฐไม่ควรไปยุ่งเกียว  

 - การทรมานให้รับสารภาพจึงเป็นการลงโทษความคิดความเชือ ละเมิดศกัดศิรี

ความเป็นมนุษย ์และลงโทษบคุคลก่อนพพิากษา

คริสเตียน โทมาซิอุส (1655-1728)

 แนวความคิดของโทมาซิอุส  เป็นผลให้เกดิการยกเลิกการทรมานเพือให้รับ

สารภาพ

 แนวความคิดเรืองการแยกกฎหมายออกจากศีลธรรมนี เป็นผลให้เกดิฐาน

ความคิดแบบสาํนักกฎหมายบ้านเมืองทีแยกกฎหมายออกจากศีลธรรม

 การแบ่งกฎหมาย

1)แยกกฎหมายออกจากศีลธรรม คือ กฎหมายธรรมชาติ กบักฎหมาย

ศกัดิสิทธิ

2)หน้าทีของมนุษย ์หน้าทีซือสัตยต์่อตนเอง หน้าทีตอ่ส่วนรวม ทาํประโย

ชนเพือสังคม  หน้าทีงดเวน้ต่อผูอื้นดาํรงตนอยูใ่นความเป็นธรรม

.
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 รุสโชเกิดและเติบโตในช่วงปลายของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของประเทศ
ฝรังเศส  ซึงมีการเรียกร้องเสรีภาพ ความเสมอภาค  ภราภรภาพ และความเป็นธรรมใน
สังคม

 รุสโซ เชือวา่ธรรมชาติของมนุษย์สมบูรณ์มาแต่เกิด แต่สังคมมนุษย์ ความเจริญต่างๆ 
ทาํลายคาํความดีงามของมนุษย์ ทาํให้ธรรมชาติของมนุษย์และสังคมกลายเป็นพิษแก่
มนุษย์  เพราะมนุษย์เลือกสรรมาแต่สิงไม่ดีไม่เหมาะสม

 เมือมนุษย์มารวมกนัเป็นสังคม สังคมมนุษย์ก็ไดท้าํให้มนุษย์ผิดไปจากธรรมชาติ 
มนุษย์จึงไม่มีความเท่าเทียมกนั 2 ประการ คือ ความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นธรรมชาติ  
กบัความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นการเมืองและศีลธรรม

 ในภาวะธรรมชาติมนุษย์มนุษย์จะอยู่ในสภาพทีเป็นอิสระ โดดเดียว ไม่ตอ้งมีความ
ผกูพนัทางศีลธรรมและการเมืองกบัใครทงัสิ น  มนุษย์ตามธรรมชาติแลว้ไม่ป่าเถือน
และชวัร้าย แต่จะมีความขลาด หวาดกลวั  พยายามหลีกเลียงการต่อสู้กนัและไม่คิดทาํ
ร้ายกนั

ฌอง ซาค รุสโซ (1712-1778)

 มนุษยม์ีแรงจุงในในการอยูร่่วมกนั 2 ประการ คือ

 1)การรักตวัเอง ตัวเอง ซึงเป็นธรรมชาติของการป้องกนัตัวเอง 

 2)ความเป็นมิตรกบัผูอื้น ซึงเป็นความเมตตา กรุณาต่อผู้อืน 

 การเขา้สังคมของมนุษย์ อาจก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ การแข่งขนัแย่งชิง

ผลประโยชน์ เมือสภาพเป็นเช่นนี การทาํสัญญาประชาคม เป็นขอ้ตกลงทีดีทีเหมาะสม

กบัมนุษย์จึงเป็นสิงจาํเป็น เพือสละสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติทีไม่ถกูจาํกดัให้แก่

ส่วนรวม โดยไม่ไดโ้อนให้ผูใ้ดผูห้นึง ทุกคนจึงเป็นผูถื้ออาํนาจปกครองตวัเอง มี

เสรีภาพ ดงันัน ประชาชนเป็นทงัผูป้กครองและผูถ้กูปกครองในขณะเดียวกนั

 สัญญาประชาคม คือ ประชาชนแต่ละคนยอมมอบสิทธิของตนเองทงัหมดให้แก่สังคม

และให้แก่รัฐโดยไม่มีเงือนไขใดๆ โดยประชาชนยอมเชือฟังผูป้กครอง เคารพเชือฟัง

และปฏิบติัตามกฎหมายทีมาจากประชาชนและโดยทีต่างคนต่างมีส่วนหนึงของ

ส่วนรวมนี การปฏิบติัตามกฎหมาย คือ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัทีตนเองไดมี้ส่วนตงัขึน

นันเอง

.

 รัฐจึงมีหนา้ทีรักษาความสงบสุขและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 การออกเสียงยอ่มมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนัได ้ ในกรณีเช่นนีเจตจาํนงทวัไปยอ่มแสดงออก
ในรูปของเสียงขา้งมาก และฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยยอ่มตอ้งปฏิบติัตามมติของฝ่ายเสียงขา้งมากดว้ย 
เพราะถือว่าตนไดแ้สดงความจาํนงโดยสําคญัผิดไป

 สิทธิตามธรรมชาติบางอยา่งไม่อาจจะพรากได ้ แต่ดว้ยการทาํใหเ้จตจาํนงทวัไป มีอาํนาจนิติ
บญัญติัโดยสมบูรณ์มารองรับ กฎหมายก็อาจจาํกดัสิทธินนัไดโ้ดยชอบธรรม ตามเท่าทีรัฐบาล
เป็นตวัแทนแห่ง “เจตจาํนงทวัไป” รัฐบาลจะทาํสิงใดก็ยอ่มไดท้งัสิ น 

 ความคิดสัญญาประชาคมของรุสโซ 

 คัดค้านระบบการปกครองแบบสมบุรณาญาสิทธิราชย ์และคัดค้านทฤษฎีสัญญาสวามิภกัดิของฮอ๊บ

 ยืนยนัหลักสิทธิเสรีภาพอันเป็นอันหนึงอันเดียวกนัระหว่างผูป้กครองกบัผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง ประชาชนเป็น
ทงัผู้ปกครองและผู้อยูภ่ายใต้ปกครองในขณะเดียวกนั

 ยืนยนัหลักอาํนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือ
ประชาชน

 อิทธิพลของ Locke และ Rousseau ส่งผลใหเ้กิดการปฏิวติัฝรังเศส รวมถึงการปฏิวติั
สหรัฐอเมริกา

.



06/06/62

58

 กฎหมายธรรมชาติ คือกระบวนการบญัญติักฎหมายทีสอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรม 

 - การทาํกฎหมายธรรมชาติให้เป็นกฎหมายบ้านเมือง

 - การประกาศอิสรภาพของอเมริกา ในปี ค.ศ.1776

 - การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฝรังเศส ค.ศ. 1789 (หลังการปฏิวัติฝรังเศส)

 - ประมวลกฎหมายแพง่ฝรั งเศส พ.ศ. 1804 (ประมวลกฎหมายนาโปเลียน)

 “กฎหมายอันเป็นทีมาแห่งกฎหมายบา้นเมืองทงัปวง เป็นสากล และไมเ่ปลียนแปลงนนัมีอยูจ่ริง และ
กฎหมายนีกคื็อเหตุผลตามธรรมชาติซึงมีผลสาํหรับมนุษยทุ์กคน”

 - การรับรองสถานะของบุคคล การยอมรับกรรมสิทธิในทรัพยสิ์น

 - ยกเลิกระบบศกัดินา หลกัความรับผิดเพือละเมิด 

 ประมวลกฎหมายแพ่งอออสเตรเลีย พ.ศ.1811 “มนุษยท์กุคนยอ่มมีสิทธิโดยกาํเนิดตามทียอ่ม
เห็นไดด้ว้ยเหตุผล ดงันนัมนุษยท์กุคนจึงพึงไดร้ับการนบัถือวา่ต่างก็มีฐานะเป็นบคุคลดว้ย

 การรรับรองหลกัเสรีภาพ เสมอภาค ภราภรภาพ 

 การแยกอาํนาจฝ่ายศาสนจกัรและฝ่ายอาณาจกัรออกจากกนั เช่น การสมรและสิทธิหนา้ทีของ
บคุคลในครอบครัว

กฎหมายธรรมชาต(ิยคุสงัเคราะห์/ยคุปัจจบุนั)

 กฎหมายธรรมชาติในยุคสังเคราะห์จึงเป็นการนําหลกัการของกฎหมายธรรมชาติมา

บญัญติัให้ปรากฏเป็นกฎหมายลายลกัษณ์อกัษ

 กฎหมายธรรมชาติ คือกระบวนการบญัญติักฎหมายทีสอดคลอ้งกบัหลกัศีลธรรม การ

ทาํกฎหมายธรรมชาติให้เป็นกฎหมายบา้นเมือง

 กฎหมายแพ่ง

การยืนยนัหลกัเสรีภาพ หลกัเสมอภาคและศกัดิศรีความเป็นมนุษย์

ทุกคนเป็นบุคคลตามกฎหมาย ทาสจึงถือเป็นบุคคลตากฎหมายรับรองเสรีภาพ

ส่วนบุคคล

หลกัศกัดิสิทธิในการแสดงเจตนา

ยืนยนัความรับผิดพาะเมือไดก้ระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่

.

 กฎหมายอาญา

- หลกัประกนัอิสรภาพของบุคคล “ไม่มีกฎหมายไม่มีโทษ”  “กฎหมายอาญาไม่มี

โทษยอ้นหลงั”

การพิจารณาคดีตอ้งเปิดเผย การสืบพยานตอ้งชอบดว้ยเหตุผล

หลกัการพิจารณาตามพยานหลกัฐาน ยกเลิกการทรมานผูต้อ้งหาและจาํเลย

ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธิ

 กฎหมายวิธีพิจารณาความ มีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การสืบพยานหลกัฐานตอ้ง

ชอบดว้ยเหตุผลหรือหลกัการพิจารณาตามพยานหลกัฐาน ยกเลิกการทรมานผูต้อ้งหา

และจาํเลยให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยเป็นผูบ้ริสุทธิ

 อิทธิพลทางความคิดของกฎหมายธรรมชาติ คือ การยกเลิกระบบทาส การยกเลิกระบบ

การพิจารณาคดีแบบทรมานผูต้อ้งหา การระบบราชทณัฑ์เพือการฟืนฟูและการคืนคนดี

สู่สังคม และ การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นตน้

.
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 ลอน ฟุลเลอร์ ชาวอเมริกา (1902-1978)

 กฎหมายจาํตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัของศีลธรรมหรือตอ้งบรรจุดว้ยหลกัเกณฑ์ทางศีล

 ธรรม หรือเรียกวา่ ศีลธรรมภายในกฎหมาย หรือกฎหมายธรรมชาติในเชิง
กระบวนการ ประกอบดว้ย 8 ประการคือ

กฎหมายตอ้งมีลกัษณะเป็นการทวัไป

กฎหมายตอ้งประกาศให้บุคคลทีถกูกฎหมายบงัคบัทราบ

กฎเกณฑ์จะตอ้งไม่มีผลยอ้นหลงั

กฎเกณฑ์ตอ้งชดัแจง้และเขา้ใจได้

กฎเกณฑ์จะตอ้งไม่มีขอ้ขดัแยง้กนั

กฎเกณฑ์ตอ้งบงัคบัในสิงทีเป็นไปได้

กฎเกณฑ์ตอ้งมนัคง แน่นอน  

กฎเกณฑ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัการบงัคบัใช้

ปรัชญาเมธี

1.ยืนยนัว่าโลกมีระเบียบทางศีลธรรมไม่ขึนอยู่กบัเจตจาํนง

ของมนุษย์

2.ธรรมชาติของมนุษยมี์เหตุผล

3.กฎหมายในสังคมมนุษยค์วรจะสอดคลอ้งกบัเหตุผลตาม

ธรรมชาติ

4.ยืนยนัว่าความเป็นธรรม ความยุติธรรม และศีลธรรมเป็น

สิงทีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ดกบักฎหมายบา้นเมือง

หลกัการของสํานกัธรรมชาติ

1) กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายทีอยูเ่หนือ

กฎหมายของรัฐ

2) กฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายในเชิงอุดม

คติจึงตอ้งประสานความเป็นจริงใหเ้ขา้กบัหลกั

อุดมคติ

ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมาย

บ้านเมือง
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 1) ความคิดทีว่ากฎหมายธรรมชาติเป็นกฎเกณฑท์ั วไปเป็นจริงทุกที

 2) ความคิดทีว่ากฎหมายธรรมชาติไม่เปลียนแปลง

 3) ความคิดทีว่ากฎหมายธรรมชาติมาจากพระเจา้หรือมีอยูใ่นธรรมชาติ

 4) ความเสือมถอนในศีลธรรมของมนุษย์

 5) หลกักฎหมายธรรมชาติถูกบัญญตัิไวใ้นกฎหมายบ้านเมือง

 6)หลกัการบัญญตัิกฎหมายปัจจุบันเป็นเหตุผลทางเทคนิคมากกวา่เหตุผล

ตามธรรมชาติ

ข้อสรุปและข้อวิจารณ์

 กฎหมายไทย มีแนวคิดเกียวกบักฎหมายธรรมชาติหรือไม่อยา่งไร 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ร.5) พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) และ

พระองค์เจา้รพีพฒันศกัดิ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) จดัอยูใ่นสํานกัคิดใด

 พระองค์เจา้รพีพฒันศกัดิ ใหค้วามสําคญักฎหมายบา้นเมือง โดยไม่ใหค้วามสําคญักบัจารีต

ประเพณี หลกักฎหมายทวัไป หรือความยติุธรรมใช่หรือไม่ 

 พระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช ใหค้วามความสําคญักบัความยติุธรรมมากกว่ากฎหมายใช่

หรือไม่ 

 ความคิดของฮ๊อบ ทีเห็นว่ารัฐคือประชาชนและมีอาํนาจไม่จาํกดั เสียงส่วนนอ้ยตอ้งปฏิบติัตาม

เสียงส่วนใหญ่ เป็นการส่งเสริมระบบเผด็จการรัฐสภาหรือไม่

 สาํนักกฎหมายธรรมชาติสอนให้ละทิ งกฎหมายบ้านเมือง เพือให้รับฟังแต่

กฎหมายธรรมชาติหรือไม่

คําถาม

สํานกักฎหมายบ้านเมือง

 ประวตัิความเป็นมาและแนวความคิด

 ทีมาของความถูกตอ้งสมบรูณ์ของกฎหมายใดๆ ตอ้งสามารถสืบคน้ไดถึ้งแหล่งทีมาอนั

ตรวจสอบความถูกตอ้งไดจ้ริง

 การบญัญติักฎหมายเป็นไปตามเจตจาํนง(Will)ของรัฐาธิปัติย์ กฎหมายจึงเป็นอาํนาจ

(Power) ของรัฐ 

 กฎหมายมีลกัษณะพิเศษคือการมีผลบงัคบั(sanction) สาระสําคญัของกฎหมายจึงอยูที่

การบงัคบั

 กฎหมายของรัฐทีบงัคบัใชเ้ป็น กฎหมายทีสมบูรณ์ใชก้ารไดจ้ริง (valid)
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สํานกักฎหมายบ้านเมือง

 .

 1)ขอ้เท็จจริงหรือสิงทีเป็นอยู่จริง (Is) หาใช่เป็นสิงเดียวหรือสมัพนัธ์กบัหลกัคุณค่า

บรรทดัฐานหรือสิงทีควรจะเป็น (Ought) ไม่ 

 2)กฎหมายเป็นผลผลิตหรือเป็นสิงทีถกูสร้างขึนโดยอาํนาจปกครองในสงัคม 

 แนวคิดพืนฐานของทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

 กฎหมายไม่เกียวขอ้งกบัศีลธรรม 

 กฎหมายมาจากรัฎฐาธิปัตย์ และ

 กฎหมายเป็นสิงทีมีสภาพบงัคบัหรือมีบทลงโทษ

 เหตุผลทางการเมอืง

 อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนมิได้เป็นของพระเจา้ ทงันีเพือให้พน้จากการปกครองของฝ่ายศาสนจกัร

(คัดค้านอาํนาจของสันตะปา/ปฎิเสธอาํนาจของศาสนจักร)

 กฎหมายเป็นผลผลิตหรือถูกสร้างขึนโดยอาํนาจปกครอง กฎหมาย คือ คาํสั ง(Law as a command)

ทรรศนะพืนฐานของสํานกับ้านเมือง

สํานกักฎหมายบ้านเมือง
 การแยกกฎหมายออกจากศีลธรรมก็มีฐานมาจากความคิดของ 

 ฮอ๊บ กล่าวว่า “สิงทีทาํให้กฎหมายเป็นกฎหมายนนัอยูที่การบงัคับหาใช่สัจธรรมไม่

 ปูเฟนดอฟ  เสนอวา่กฎหมายอาจแยกได้สองสว่น คือ สว่นทีเป็นเนือหา กบัสว่นทีเป็น บทบังคับ หากกฎหมายมีแต ่
สว่นเนือหา ถือวา่กฎหมายนันไมส่มบูรณ์

 คริสเตียน โทมาซิคสุ บทบัญญัติกฎหมายต้องมีลักษณะอาํนาจบังคับ มีอาํนาจผูกพนัคนให้ปฏิบัติตาม และกฎเกณฑ์

ของกฎหมายจะต้องบังคับในสิงทีบังคับได้ (พฤติกรรมทีแสดงออกภายนอก) เชน่ ไมมี่กฎหมายใดบังคับให้สามี
ภรรยาต้องรักกนั ดังนันกฎหมายตา่งจากศีลธรรมอยูที่อาํนาจบังคับนันเอง

 กฎหมายเป็นสิงทีจะมาวางระเบียบบังคับเรืองภายนอก ไมใ่ชม่าบังคับกนัเรืองทีเป็นความเชอืในเรืองจิตใจ

 ระบบกฎหมายทีมีอยูเ่ป็นระบบทีสมบูรณ์ในตวัและสามารถใชต้ดัสินชีขาดขอ้พิพาทตา่งๆ ได ้
โดยไม่ตอ้งพึงพิงกฎเกณฑอ์ยา่งอืนนอกระบบกฎหมาย(แยกกฎหมายออกจากศีลธรรม จารีต
ประเพณี)

 สํานกักฎหมายบา้นเมือง เป็นการมองกฎหมายในแง่ขอ้เท็จจริงโดยแยกกฎหมายทีเป็นอยู ่กบั
กฎหมายทีควรจะเป็น (อดุมคติทางกฎหมาย) นกักฎหมายมีหนา้ทีบงัคบัตามทีกฎหมายบญัญติั 
ส่วนกฎหมายในอดุมคติหรือกฎหมายทีควรจะเป็นเป็นหนา้ทีของฝ่ายนิติบญัญติั
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สํานักคิดทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง

 แนวคิดของสํานักนีไดรั้บอิทธิพลมาจากนักปราชญ์ชาวองักฤษ ชือ  โธมสั  ฮอบส์ ( 

Thomas  Hobbs) และจอนห์ ออสติน (John  Austin)  

 นักปราชญ์ทงัสองท่านนีเห็นวา่  รัฏฐาธิปัตย์  เป็นผูที้สามารถใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือ

กาํราบปราบปรามผูที้ทาํลายความสงบเรียบร้อยของบา้นเมืองได ้  กฎหมายจึงเป็นคาํสัง  

คาํบญัชาของรัฏฐาธิปัตย์  ซึงสังแก่ราษฎรทงัหลายถา้ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามผูน้ันตอ้งถกู

ลงโทษ

 แนวคิดของสํานักความคิดนี เห็นวา่ กฎหมายแทจ้ริงก็คือ  กฎหมายทีรัฐตราขึนใชบ้งัคบั

ในบา้นเมืองโดยถือวา่การจดัการบา้นเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยและเจริญรุ่งเรืองไดน้ัน  

จะตอ้งกระทาํโดยอาํนาจเด็ดขาดของผูมี้อาํนาจสูงสุดในรัฐ  ดงันัน  เมือผูมี้อาํนาจสูงสุด

ในรัฐออกคาํสังทีถือวา่เป็นกฎหมายแลว้  ก็เป็นเรืองทีประชาชนตอ้งปฏิบติัตาม

 สํานกักฎหมายบา้นเมือง หรือสํานกัปฏิฐานนิยม เป็นการมองกฎหมายในแง่ขอ้เทจ็จริงโดย

แยกกฎหมายทีเป็นอยู ่กบักฎหมายทีควรจะเป็น (อุดมคติทางกฎหมาย)

 กฎหมายเป็นคาํสังของรัฎฐาธิปัติย ์ดงันนั สิงทีอยูเ่บืองหลกัของกฎหมายคือ เจตจาํนงของผู ้

สัง อาจกล่าวไดว้า่ เจตจาํนงของกฎหมายของกฎหมายบา้นเมือง คือ คาํสังของรัฎฐาธิปัติย์

 กฎหมายเกิดจากมนุษยห์รือมีผูก้าํหนด  รัฎฐาธิปัติยเ์ป็นผูก้าํหนดความถูกหรือการกระทาํเป็น

ความผิด ดงันนั รัฐจึงตอ้งประกาศกฎหมายใหป้ระชาชนทราบ

 กฎหมายแทจ้ริง คือ  กฎหมายทีรัฐตราขึนใชบ้งัคบัในบา้นเมือง โดยถือวา่การจดัการ

บา้นเมืองใหมี้ความสงบเรียบร้อยและเจริญรุ่งเรืองไดน้นั  จะตอ้งกระทาํโดยอาํนาจเด็ดขาด

ของผูมี้อาํนาจสูงสุดในรัฐ  ดงันนั  เมือผูมี้อาํนาจสูงสุดในรัฐออกคาํสังทีถือวา่เป็นกฎหมาย

แลว้  ก็เป็นเรืองทีประชาชนตอ้งปฏิบติัตาม

 ความยติุธรรม คือ ยติุธรรมตามกฎหมาย

 ความถูก-ผิด ความเป็นธรรม-ความยติุธรรม ถูกกาํหนดโดยกฎหมาย

สํานกักฎหมายบ้านเมือง

 1)ยกยอ่งอาํนาจรัฐเป็นอาํนาจสูงสุดไม่อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ใดๆรัฐมีอาํนาจบญัญติักฎหมาย
โดยปราศจากขอ้จาํกดั(ฌอง โบ แดง)

 2) ลกัษณะพิเศษของกฎหมายอยูที่สภาพบงัคบักฎหมายเป็นคาํสังของผูมี้อาํนาจใหผู้อ้ยูใ่ต้
อาํนาจตอ้งปฏิบติัตาม  

 3)กฎหมายเป็นเครืองมือของสังคมทีมีลกัษณะบงัคบัเป็นการเด็ดขาด กฎหมายต่างจาก
จารีตประเพณี ศีลธรรม คือ อาํนาจบงัคบั 

 4) อาํนาจบงัคบันนั คือ กฎเกณฑ์ของกฎหมายจะตอ้งบงัคบัในสิงทีบงัคบัไดเ้ช่น การ
กาํหนดหนา้ทีใหส้ามีภรรยาชือสัตยต่์อกนั หากฝ่ายใดมีชูก็้สามารถฟ้องหยา่หรือมีโทษ
ทางอาญาได ้แต่ไม่มีกฎหมายใดบงัคบัใหส้ามีภรรยารักกนั

 5) กฎหมายเป็นสิงทีจะมาวางระเบียบบงัคบัเรืองภายนอก ไม่ใช่มาบงัคบักนัเรืองทีเป็น
ความเชือในเรืองจิตใจ (เป็นผลใหมี้การยกเลิกการทรมานผูต้อ้งหาใหรั้บสารภาพ) 

 6) กฎหมายเป็นระบบสมบูรณ์ในตวัเองสามารถใชต้ดัสินขอ้พิพาทไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั
หลกัเกณฑ์อืนใดกฎหมายแยกจากออกจากกนักบัศีลธรรม .กฎหมายแยกจากออกจากกนั
กบัศีลธรรม

หลักการของสํานักกฎหมายบ้านเมือง
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1) มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างกฎหมาย 

2) กฎหมายทีแทจ้ริง คือ 

กฎหมายบา้นเมืองหรือกฎหมายทีใชบ้งัคบัอยู่

กฎหมายจึงควรแยกออกจากความเป็นธรรมหรือ

ศีลธรรม

3) ยนืยนัว่ากฎหมายตอ้งมีสภาพบงัคบั

สํานักกฎหมายบ้านเมืองยืนยันความเป็นอยู่ของกฎหมาย

 1) ตอ้งการให้กฎหมายมีความแน่นอน (ปฏิเสธอาํนาจของศาสนจกัร) เพือ
หลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพของราษฎร   

 2) ตอ้งการให้เกดิความสงบในการบงัคบัใชก้ฎหมาย (แยกกฎหมาย

ออกจากศีลธรรม)

 3) มองประโยชน์สูงสุด หรืออรรถประโยชน์

วตัถปุระสงค์ของสํานกักฎหมายบ้านเมือง

 1.กฎหมายบา้นเมืองยกยอ่งอาํนาจรัฐเป็นอาํนาจสูงสุด ไม่อยูภ่ายใต้

กฎเกณฑใ์ดๆ รัฐจึงสามารถออกกฎหมายใชบ้งัคบักบัประชาชนได้

 2.กฎหมายเป็นคาํสงัของผูมี้อาํนาจให้ผูอ้ยูใ่ตอ้าํนาจตอ้งปฏิบติัตาม  

กฎหมายจึงแตกต่างจากศีลธรรม หรือความยติุธรรม  

 3.กฎหมายเป็นเครืองมือของสงัคมทีมีลกัษณะเป็นการเด็ดขาด

 4.กฎหมายแยกจากออกจากกนักบัศีลธรรม  

หลกัการของสํานกักฎหมายบ้านเมือง
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 รัฐมีอาํนาจบญัญตัิกฎหมายโดยปราศจากขอ้จาํกดั(ฌอง โบ แดง)

 ลกัษณะพเิศษของกฎหมายอยู่ทสีภาพบงัคบั

 กฎหมายต่างจากจารีตประเพณี ศีลธรรม คือ “อาํนาจบงัคบั”

 อาํนาจบงัคบันัน คือ กฎเกณฑข์องกฎหมายจะตอ้งบงัคบัในสิงทบีงัคบัได ้
เช่น การกาํหนดหน้าทีให้สามีภรรยาชือสัตยต์อ่กนั หากฝ่ายใดมีชูก้็
สามารถฟ้องหยา่หรือมโีทษทางอาญาได ้แต่ไม่มีกฎหมายใดบงัคบัให้
สามีภรรยารักกนั

 กฎหมายเป็นสิงทจีะมาวางระเบยีบบงัคบัเรืองภายนอก ไม่ใชม่าบงัคบักนั
เรืองทีเป็นความเชือในเรืองจิตใจ (เป็นผลให้มีการยกเลกิการทรมาน
ผูต้อ้งหาให้รับสารภาพ)

 กฎหมายเป็นระบบสมบูรณ์ในตวัเอง สามารถใชต้ดัสินขอ้พพิาทได ้โดย
ไม่ตอ้งอาศยั

แนวความคิดทางกฎหมายสมยัใหม่

 ปรัชญาเมธี

 ฌอง โบแดง ชาวฝรังเศส (1530-1596)

 Thomas Hobbes ชาวองักฤษ (1583-1645)

 เจเรมี เบนธัม  ชาวองักฤษ (1748-1832)

 จอห์น ออสติน ชาวองักฤษ  (1990-1859)

 5 H.L.A. Hart 

ปรัชญาเมธี

 เชือวา่ วิธีการวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการทีถกูตอ้งทีสุดแต่เพียงอย่างเดียว

 วิชาการทีถกูตอ้งนันจะตอ้งเริมจากความจริง(fact) ทีสามารถพิสูจน์(observe) ได ้

สังเกตได ้ ความรู้ทีแทจ้ริงจึงเกิดจาก

 1)การคน้หาขอ้มูล หรือขอ้เท็จจริง

 2)การคน้หาหลกัเกณฑ์ทีปรากฏอยู่ในขอ้เท็จจริงนันๆ

 การพฒันาความคิดของมนุษย์แบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค คือ

 1)ยุคเชือฟังเทวดา(Theological Stage)

 2) ยุคปรัชญา(Metaphysical Stage)

 3) ยุควิทยาศาสตร์ (Positive Stage)

ออคสุ คองส์ (Auguste comte:1798-1857)
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 คดัคา้นอาํนาจฝ่ายศาสนจกัรและยกย่องอาํนาจสูงสุดของกษตัริย์

- อาํนาจอธิปไตยเป็นอาํนาจเด็ดขาดและถาวร แมแ้ต่สันตะปาปากต็้องยอมเชือฟังอาํนาจอธิปไตย 

ยอ่มไมถ่กูยบัยงัหรือจาํกดัโดยกฎหมายใดๆ

 รัฐจะดาํรงอยูแ่ละดาํเนินไปได้จะต้องมีอาํนาจการปกครองสูงสุดในแผ่นดิน  อาํนาจอธิปไตย 

(Sovereignty)มีคุณลกัษณะสําคญั คือ อาํนาจนิติบญัญติั

 รัฐไมถ่กูจาํกดัด้วยกฎหมายใดๆ (LegibusSoluta) หมายถึง กฎหมายส่วนทีเป็นกฎหมายบญัญติั แต่

องค์อธิปัตยย์งัอยูภ่ายใต้กฎหมายธรรมชาติ (jus naturale) กฎหมายนานาชาติ (jus naturale)

 ฌองโบแดง เห็นวา่ เรืองของพระเจา้ควรเป็นหน้าทีของนักเทววิทยา ส่วนเรืองของ

ธรรมชาติให้เป็นหน้าทีของนักปรัชญา 

 - กฎหมายเป็นสิงทีมนุษย์บญัญติัขึน มิไดเ้กิดจากธรรมชาติหรือพระเจา้ กฎหมายจึงไม่ใช่

เรืองทีเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติ แต่เป็นเจตจาํนงของผูป้กครอง

ฌอง โบแดง ชาวฝรังเศส (1530-1596)

 - มนุษย์โดยธรรมชาติมีลกัษณะเป็นสัตวเ์ดรัจฉานฯ จึงยอมสละสิทธิตามธรรมชาติเพือ

ความอยู่รอด เรียกวา่ สัญญาประชาคม(สัญญาสวามิภกัดิ) 

 - กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ทงัโดยตรงหรือปริยายทีรัฎฐาธิปัตย์สังการ และกาํหนดวา่อะไร

ถกูผิดบงัคบัเอากบัขา้ฯ แผน่ดินทงัหลาย

 - กฎหมายทงัหลายย่อมเป็นธรรมและราษฎรทงัหลายตอ้งปฏิบติัตามโดยดุษฎี

 คําถาม โทมสั ฮอบส์ สนับสนุนรูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

หรือไม่ 

 สิงทีทาํให้กฎหมายเป็นกฎหมายนนัคืออาํนาจมิใช่สจัธรรม

โทมสั ฮอร์บ ชาวองักฤษ (1583-1645)

 - เป็นเจา้ทฤษฎีอรรถประโยชน์

 - กฎหมาย คือ สิงทีทาํใหเ้กิดปริมาณความสุขมากทีสุดแก่เอกชนในสงัคม

 - กฎหมายดีหรือเลว พิจารณาว่ากฎหมายนนัทาํใหเ้กิดความสุขหรือไม่

 - กฎหมาย คือ การประชุมของถอ้ยคาํ คาํประกาศ แห่งเจตจาํนงทีรัฎฐาธิปัติยไ์ดคิ้ดขึน

หรือใหก้ารรับรอง โดยเป็นเรืองของการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึงซึงเกียวกบับุคคล

หรือชนชนัหนึงทีอยูภ่ายใตรั้ฎฐาธิปัติยต์อ้งใหก้ารเคารพ

 - กฎหมายเกิดจากมนุษยเ์ป็นผูส้ร้าง มนุษยจึ์งยอ่มยกเลิก แกไ้ข เปลียนแปลงกฎหมาย

ได ้เพือใหเ้กิดความสุขแก่มนุษยม์ากทีสุดเท่าทีจะมากได้

 กฎหมายทีไม่ไดบ้ญัญติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรยอ่มมีความกาํกวมไม่ชดัเจนโดยสภาพ 

และไม่อาจใชเ้ป็นมาตรฐานทีน่าเชือถือสําหรับคนทวัไปใช่เป็นแนวทางประพฤติ

ปฏิบติัได ้ความไร้ระเบียบของกฎหมายจารีตประเพณีจาํเป็นตอ้งแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ

. เจเรมี เบนธมั  ชาวองักฤษ (1748-1832)
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 การจดัทาํประมวลกฎหมายช่วยจาํกดัอาํนาจตุลาการ ให้ตุลาการ

ทาํหนา้ทีตดัสินคดีตามกฎหมายแทนทีจะไปตีความกฎหมาย 

ประมวลยงัช่วยลดความจาํเป็นทีตอ้งมีทนายความ เพราะ

ประชาชนอ่านเขา้ใจกฎหมายเองได้

 การจดัทาํประมวลกฎหมายช่วยจาํกดัอาํนาจตุลาการ ให้ตุลาการ

ทาํหนา้ทีตดัสินคดีตามกฎหมายแทนทีจะไปตีความกฎหมาย 

ประมวลยงัช่วยลดความจาํเป็นทีตอ้งมีทนายความ เพราะ

ประชาชนอ่านเขา้ใจกฎหมายเองได้

 เบนธนัแยกกฎหมายทีเป็นอยู(่IS)จากกฎหมายทีควรจะเป็น(ought)

.

 จอห์น ออสติน เป็นลูกศิษยข์องเบนธมั

การศึกษากฎหมายควรเป็นการศึกษาหลกัทวัไปของกฎหมาย โดยนาํศพัท/์ถอ้ยคาํทางกฎหมายทีมี
ลกัษณะทวัไปมาอธิบายแยกแยะความหมาย  ซึงเริมตน้ดว้ย กฎหมาย คือคาํสังของผูมี้อาํนาจสูงสุด 
โดยมีการระวางโทษเป็นเครืองมือรองรับ

 เมือกฎหมายบญัญติัวา่ผิด ก็ตอ้งผิด ไมผิ่ดก็ยอ่มไมผิ่ด ไมจ่าํเป็นตอ้งแสวงหาหลกัการหรือเหตุผล
อืนใดมาเปลียนแปลงหรือสร้างความยติุธรรม เพราะเมือมีกฎหมายยอ่มถือวา่เป็นทียติุธรรมแลว้

 การดาํรงอยูข่องกฎหมายเป็นคนละเรืองกบัปัญหาความถูกตอ้งชอบธรรม

 กฎทางศีลธรรม (Positive Morality) จึงไมเ่ป็นกฎหมาย เพราะไมใ่ช่คาํสังของรัฏฐาธิปัติย์

 กฎหมายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1) กฎหมายศกัดิสิทธิ  คือกฎหมายทีพระผูเ้ป็นเจา้กาํหนด

 2) กฎหมายทีมนุษยบ์ญัญติัขึน 

 (1) กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง (Positive laws) 
 (2) กฎหมายธรรมดาทัวไป เชน่ พอ่แม ่ ลูก ครู นักเรียน เป็นต้น

 ออสติน เห็นวา่ ขอบเขตของการศึกษาปรัชญากฎหมายไม่ควรไปไกลกวา่การมุ่งอธิบาย
ทีมาและลกัษณะสําคญัของกฎหมาย 

จอห์น ออสติน ชาวองักฤษ  (1790-1859)

 ออสติน ยืนยนัทฤษฎีกฎหมาย

 1)กฎหมายเป็นคาํสั ง

 2)ผู้ออกคาํสั งเป็นอาํนาจอธิปไตย

 3)คาํสั งต้องมีสภาพบงัคับ

 กฎหมายทีเป็นอยู ่ไม่ใช่กฎหมายทีควรจะเป็น กฎหมายทีควรจะเป็นอยา่งไรนนัเป็น

หนา้ทีของวิชานิติบญัญติั

 กฎหมายอาจชวัได ้อาจไม่เป็นธรรมได ้และกฎหมายไม่เกียวกบัศีลธรรมหรือความ

ยติุธรรม

 การศึกษากฎหมาย

 กฎหมายคือคาํสั งของรัฐาธิปัติย์

 วิชานิติศาสตร์เป็นการศึกษากฎหมายทีเป็นอยู ่ไมเ่กียวกบัความยุติธรรมหรือคุณค่าประการอืน แกน่แท้

ของกฎหมายคือเจตจาํนง(Will) หรืออาํนาจ(Power)

 วิธีการศึกษาวิชานิติศาสตร์ คือการศึกษาเอาข้อคิดทีมีอยูใ่นกฎหมายบา้นเมืองมาแยกแยะวิเคราะห ์

 ความยุติธรรมคือยุติธรรมตามกฎหมาย หรือความชอบด้วยกฎหมาย

.
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 ฮาร์ต ยืนยนัวา่ เราไมมี่วนัเขา้ใจกฎหมายไดอ้ยา่งถ่องแท ้ถา้ไมเ่ขา้ใจบริบททางความคิดของ
จดุเริมตน้และพฒันาการของกฎหมาย

  “คนเราเปราะบาง.. คนทุกคนตา่งมีโอกาสถกูทาํร้ายร่างกาย... คนเราเท่าเทียมกนัในระดบัหนึง.. 
แมแ้ตค่นเขม็แขง็แรงทีสุดก็ตอ้งนอนหลบัในบางเวลา” ..คนเราเห็นแก่ผูอื้นบา้ง แตโ่ดยหลกัแลว้

คนเราตา่งเห็นแก่ตวั ...ทรัพยากรมีจาํกดั...เราตอ้งการอาหาร เสือผา้ และทีอยูอ่าศยั แตสิ่งเหลา่นีลว้นมี
จาํกดั..คนเราไม่อาจเขา้ใจผูอื้นไดเ้ตม็ทีและไม่มีเจตนาจาํนงแรงกลา้พอ.. ไม่อาจเชือไดส้นิทใจวา่
คนเราจะร่วมมือกบัคนอืนไดจ้ริง... สภาพอนัเปราะบางของมนุษยด์งักลา่วทาํใหค้นตอ้งสร้างกฎเกณฑ์
ไวป้้องกนัอนัตรายมิไดเ้กิดแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นและเพือใหม้นัใจวา่คนจะรักษาสญัญา

 กฎหมายคือปรากฏการทางสงัคม ในการทาํความเขา้ใจกฎหมาย เราตอ้งไปดวูา่แนวปฏิบติัทางสงัคม
ของชุมชนนนัเป็นอยา่งไร กฎหมายคือปรากฏการทางสังคม ในการทาํความเขา้ใจกฎหมาย เราตอ้งไป
ดวูา่แนวปฏิบติัทางสังคมของชมุชนนนัเป็นอยา่งไร

 Hart บอกวา่ กฎหมายไม่ใช่เป็นแคค่าํสังของผูมี้อาํนาจสูงสุด ทวา่กฎหมายคือ ระบบของกฎ (System 
of Rules) ซึงไดร้ับการยอมรับโดยคนส่วนใหญใ่นสังคมและถกูปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดัโดยศาลและ
ผูมี้อาํนาจในรัฐปกครองนนัๆ

เอช.แอล.เอ ฮาร์ท (H.L.A. Hart :คศ.1907-1992)

 กฎหมายเป็นระบบกฎเกณฑ์แห่งสังคมทงักฎเกณฑ์แห่งจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย

 การดาํรงอยูข่องระบบกฎหมายขึนอยูก่บัเงือนไขจาํเป็น 2 ประการ คือ 

 1)สมาชิกของสังคมตอ้งปฏิบติัตาม

 2)เจา้พนกังานตอ้งยอมรับบงัคบั

 - กฎหมายเป็นคาํสังคาํบงัคบับญัชาของมนุษย ์  กฎหมายมีเหตุผลในตวัเอง

 - การวินิจฉยักฎหมายโดยอา้งเหตุคุณธรรมศีลธรรมไม่อาจพิสูจน์ได้

 - กฎหมายเป็นสิงทีบญัญติัขึนควรแยกออกจากฎหมายทีควรจะเป็น

 กฎหมายเป็นสิงทีบญัญติัขึนควรแยกออกจากฎหมายทีควรจะเป็น หรือกฎหมายตามทีเป็นอยู่
กบักฎหมายทีควรจะเป็น

 กฎหมายกบัศีลธรรมอาจแยกจากกนัได ้ การดาํรงอยูห่รือความสมบูรณ์ของกฎหมายจึงแตก
ออกจากความชอบธรรมภายในกฎหมาย

 ความแตกต่างระหว่าง “จาํตอ้งทาํตาม” กบั “มีหนา้ทีตอ้งทาํ” เช่น ถา้มีโจรเอาปืนจีและบงัคบั
ใหส่้งเงิน เราตอ้งทาํตามทีโจรบอก แต่เราไม่มีหนา้ทีตอ้งทาํเช่นนนั เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใด
กาํหนดเป็นหนา้ทีใหคุ้ณทาํเช่นนนั 

.

Hans Kelsen

 ผูเ้สนอทฤษฏีกฏหมายบริสุทธิ (Reine Rechslehre) คือ วิชานิติศาสตร์ทีสอน

และอธิบายเฉพาะในส่วนกฏหมายทีบงัคบัใชอ้ยูใ่นบา้นเมืองเท่านนั ทีเป็นภาวะวิสัยไม่

รวมส่วนทีเป็นอตัวิสัย

 Kelsenเห็นว่ากฏหมายและศีลธรรมมีส่วนซ้อนทบักนัอยู ่แต่ต่างกนัทีสภาพบงัคบั
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1. กฎหมาย คือ คาํสังของรัฐาธิปัตย ์จุดมุ่งหมาย

สูงสุด เจตจาํนงของผูมี้อาํนาจ / รัฐาธิปัตย์

2. ความถกู  ขึนอยู่กบัหรือถกูกาํหนดโดยผูมี้อาํนาจ 

( บางครังกไ็ม่มีเหตุผล )

3. ( กฎหมาย ดี / ไม่ดี ยุติธรรม / ไม่ยุติธรรม )ความ

ยุติธรรมตามกฎหมาย

สรุป

อิทธิพลความคิดของ Austin ต่อระบบกฎหมายในประเทศ

ไทย กล่าวคือ พระองค์เจา้รพีฯ สอนว่า “กฎหมายเป็นคาํสัง

ทงัหลายของผูป้กครองไม่ทาํตามตอ้งถกูลงโทษ” หรือ “เรา

จะตอ้งระวงัอย่างเอากฎหมายไปปนกบัความดีความชวั 

ความยุติธรรม ซึงเกดิขึนไดห้ลายแหล่ง แต่กฎหมาย.เกดิขึน

ไดแ้ห่งเดียวคือจากผูป้กครองแผ่นดินหรือทีผูป้กครอง

แผ่นดินอนุญาตเท่านัน” หรือ “กฎหมายเป็นคาํสังทีเราตอ้ง

ปฏิบติัตาม

อิทธิพลความคิดกฎหมายบ้านเมือง

 (1) กฎหมายคือคาํสงัใช่หรือไม่ กฎเกณฑที์กาํหนดสิทธิและ

หนา้ทีถือเป็นกฎหมายหรือไม่

 (2) กฎหมายทุกชนิดตอ้งมีสภาพบงัคบั แสดงว่าสาํนกักฎหมาย

บา้นเมืองเนน้เฉพาะกฎหมายอาญาหรือไม่

 (3)แนวความคิดของสํานักกฎหมายบา้นเมืองทีเห็นวา่ตวับทกฎหมายอยู่เหนือสิงอืน

ใด หรือทุกอย่างขึนอยู่กบัตวับท และถือวา่หลกักฎหมายย่อมมาจากตวับทเท่านันไม่

ตอ้งพึงพาอย่างอืนนัน เป็นความเขา้ใจทีผิดหรือไม่อย่างไร 

 (4) ทีมาของกฎหมายบา้นเมืองคือรัฏฐาธิปัติย ์โดยไม่คาํนึงถึง

ความชอบธรรมของกฎหมายแนวความคิดทางกฎหมายสมยัใหม่

ข้อวิจารณ์



06/06/62

69

 1.การออกกฎหมายบงัคบัใหส้ามีตอ้งรักภรรยาทาํไดห้รือไม ่

 2.การออกกฎหมายหา้มคู่สมรสนอกใจทาํไดห้รือไม่

 3.กฎเกณฑ์ทีไมมี่สภาพบงัคบัก็ไมเ่ป็นกฎหมายหรือไม ่เช่น ทายาทยอ่มมีสิทธิรับ
มรดก บิดามารดาตอ้งอุปการะบตุร บคุคลยอ่มมีเสรีภาพในการทาํนิติกรรม เป็นตน้

 4. ประชาชนกอ่กบฏ หรือมีความชอบธรรมในการปฏิวติัรัฐประหารหรือไม่

 5. ประชาชนมีสิทธิปฎิเสธ (ดือแพง่) ตอ่กฎหมายไดห้รือไม่

 6.สาํนักกฎหมายบ้านเมืองสนใจแตก่ฎหมายทีรัฐบัญญัติขึน โดยละเลยหลกัการหรือกฎเกณฑ์

ทางสังคมอืนใชห่รือไม่

 ฌอง โบแดง กลา่ววา่ อาํนาจอธิปไตรยอ่มสมบูรณ์และเดด็ขาด ไม่อย ูภ่ายใตข้องกฎหมายใดๆ 
นัน จึงมีผูว้ิจารณ์วา่ รัฐสามารถออกกฎหมายอยา่งไรกไ็ด ้นอกจากออกกฎหมายให้ผูช้ายเป็น

ผูห้ญิง ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ อยา่งไร

คําถาม เยเรมีเบนธัม ไม่สนใจคุณธรรมหรือศีลธรรม ?

คําถาม

 .

สํานกักฎหมายประวตัิศาสตร์

.
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 การประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่ฝรั งเศสหรือประมลกฎหมายแพง่ 
(ฝรั งเศส: Code Napoléon) เมือ ค..1804 (พ.ศ. 2347) 

 การรวบรวมกฎหมายจากหลายแหลง่เขา้ดว้ยกนั เช่น กฎหมายจารีตประเพณี พระ
บรมราชโองการ กม.ศาสนาคริสต์ แนวคาํพิพากษาของศาล กฎหมายโรมนั  
ความเห็นของนักนิติศาสตร์

 เอกชนไดรั้บอนุญาตให้จดัทาํเอกสารทางกฎหมาย

 ส่งอิทธิพลมายงัประเทศเยอรมนีครังทียงัเป็นสมาพนัธรัฐให้จดัทาํประมวล
กฎหมายแพง่ดจุกนั อนัจะเป็นการจดัระบบและรวบรวมกฎหมายทีตา่งแบบกนั
ทงัหลายซึงยงัมผีลใชบ้งัคบัอยูใ่ห้เป็นหนึงเดียวกนั แต่หนทางไปสู่ความฝันครัง
นีของประเทศเยอรมนียงัขรุขระนัก เนืองเพราะช่วงนันยงัไมม่ีองคก์รนิติบญัญตัิ
ทีเหมาะสม กบัทงัไดรั้บเสียงคดัคา้นอย่างหนักจากสาํนกัประวตัิศาสตร์กฎหมาย 
ทีนาํโดย ฟรีดริช คาร์ล ฟอน ซาวจินิอ (เยอรมนั: Friedrich Carl von Savigny)

ภมิูหลงัทางประวตัศิาสตร์

 แนวความคิด(Conceptual)

 กฎหมายเป็นจิตวิญญาณประชาติ(Volksgeist)

กฎหมายเกิดขึนและเปลียนแปลงไปตามสภาพของสังคม หรือกฎหมายเป็นจิตวิญญาณของคนใน

ชาตินนั ๆ กฎหมายจึงไมใ่ช่สิงทีจะบญัญติัขึนได้เองตามอาํเภอใจ  หรือกฎหมายมิใช่เหตุผล

กฎหมายเกิดจากจิตวิญญาณประชาชาติ เช่นเดียวกบัภาษา เชือชาติ(แต่กฎหมายธรรมชาติอา้งวา่

กฎหมายเกิดจากเหตุผล)

 ประวติัศาสตร์(Historical) คือ 

 การคดัคา้นการใชเ้หตุผล(Ratio) มาบญัญติักฎหมาย 

 คดัคา้นแนวคิดกฎหมายธรรมชาติทีเห็นวา่กฎหมายเป็นสากลเป็นนิรันดร์ ไมเ่ปลียนแปลง

 การคดัคา้นการจดัทาํประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนัของฝ่ายนิติบญัญติั

 ทา่นซาวิญีตอ้งการคดัคา้นความคิดของทา่นทีบาวส์(Thibaul) จึงไดเ้ขียนนบทความเรือง 

ภาระกิจทางนิติศาสตร์และนิติบญัญติั

สํานกัประวตัศิาสตร์กฎหมาย

 กฎหมายมีรากเหงา้ทีหยงัลึกอยูใ่นประวติัศาสตร์ของประชาชาติ กฎหมายมีกาํเนิดและ

เติบโตเรือยมาจากประสบการณ์และหลกัความประพฤติทวัไปของประชาชน และ

กฎหมายปรากฏในรูป “จิตสํานึกร่วมกนัของประชาชน”

 กฎหมายเป็นวิวฒันาการของสังคมมนุษย ์เกิดขึน ดาํรงอยูแ่ละเปลียนแปลงไปตามสภาพ

สังคม กฎหมายจึงเป็นผลของประวติัศาสตร์ กฎหมายจึงไม่ใช่คาํสังบงัคบับญัชาของผูมี้

อาํนาจ หรือการใชเ้หตุผลตามหลกัตรรก นกันิติบญัญติัจึงมีหนา้ทีบนัทึกกฎเกณฑ์ในสังคม

ใหเ้ป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมาย

 กฎหมายจึงแตกต่างกนัไปตามชนชาตินนั เราไม่อาจเขา้ใจกฎหมายของแต่ละชาติไดโ้ดยไม่

ศึกษาถึงสภาพของสังคมและประวติัศาสตร์ของสังคมนนัๆ กฎหมายเกิดขึนไดก็้ตอ้งอาศยั

ความคิดและความรู้สึกของประชาชนในชาติเช่นเดียวกบัภาษาและวฒันธรรมอืนๆ

 การศึกษาวิชานิติศาสตร์จาํเป็นตอ้งศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของกฎหมายดว้ย การศึกษา

โดยการตีความตามตวับทกฎหมายจึงไม่อาจทาํใหเ้ขา้กฎหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์

ทฤษฎีวิวฒันาการของกฎหมาย
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1) กฎหมายเป็นสิงทีถกูคน้พบ มิใช่สิงถกูสร้างขึน กฎหมายจึงไม่ใช่เรืองความ
ตอ้งการของผูมี้อาํนาจทีจะบญัญติักฎหมายตามอาํเภอใจ ดงันัน การนิติบญัญติั(โดย
เจตจาํนงของมนุษย์) จึงมีความสําคญัน้อยกวา่เมือเทียบกบัจารีตประเพณี

 2) กฎหมายเปลียนแปลงตามสังคม คือ กฎหมายกาํเนิดจากวิถีชีวิต เติบโตควบคู่
กบัชนชาติและประชาชน สิ นสุดพร้อมกบัปัจเจกชนหรือชนชาติ ดงันนั กฎหมาย
ไม่ใช่เรืองของเหตุผล แต่ขึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงในสังคม

 3) กฎหมายนันไม่ใช่สิงสมบูรณ์เป็นสากล คือ กฎหมายใชไ้ดเ้ฉพาะชนชาตินัน ๆ  
กฎหมายมีลกัษณะเฉพาะเทียบไดก้บัภาษาและวฒันธรรมของชนชาตินันๆ  

ดงันัน จึงมีความจาํเป็นทีตอ้งศึกษาประวติัศาสตร์กฎหมายเพือคน้หาจิตวิญญาณ
ประชาชาติของชนชาตินันๆ 

 4) การบญัญติักฎหมายเริมจากศึกษาสังคม ประวติัศาสตร์สังคม จารีตประเพณี 
เพือคนหาจิตวญัญาณประชาชาติ 

ลกัษณะสําคญัของสํานกัประวตัิศาสตร์กฎหมาย

 1)ทฤษฎีกฎหมาย คือ ยืนยนัวา่รากฐานของกฎหมายคือจิตวิญญาณประชาชาติ
(Volkgeist)

 2)ทฤษฎีวิวฒันาการของกฎหมาย คือ กฎหมายเกิดจากจิตวิญญาณของประชาชาติ เริม
จากจากรีตประเพณี(Volksrechts)แลว้พฒันากลายเป็นกฎหมายชาวบา้น (Volksrecht) 
โดยมุ่งไปสู่กฎหมายของนักกฎหมาย(Juristenrecht)

 ศ.ราฟเฟเอล(Rhefeid) กล่าววา่ การคน้พบการนิติบญัญติัของมนุษยมี์ผลรุนแรงมหาศาลยอ่ง

กวา่การคน้พบไฟและดินปืนเสียอีก เช่น แนวคิดของฌองโบแดงทีวา่อาํนาจอธิปไตยไมถู่ก
พนัโดยกฎหมายใดๆ(Legibus Soluta)

 3)ทฤษฎีวา่ดว้ยนิติศาสตร์ คือ วิธีในทางวิชาการของนิติศาสตร์(Legal Methodology)

 ปฏิเสธนิติวิธีทางกฎหมาย ดว้ยการถือตวับทกฎหมายและตีความกฎหมายจากลายลกัษณ์
อกัษร โดยไมส่นใจทีมาหรือบอ่เกิดแห่งกฎหมายนนั  เช่น ปพพ.ม.4 ,ม.15 วรรคสอง

 การศึกษากฎหมายตอ้งเขา้ใจประวติัความเป็นมาของกฎหมายในแต่ละยคุสมยั เพือใหเ้ขา้ถึง

เจตนารมณ์อนัแทจ้ริงของกฎหมาย

ข้อเสนอของสํานกัประวตัศิาสตร์

 การนิติบญัญติัคือการบนัทึกรวบรวมและเรียบเรียงกฎหมายทีมีอยู่

 นิติศาสตร์ตอ้งอยูเ่หนือนิติบญัณัติ

 นิติศาสตร์จะต้องไมป่ล่อยให้นิติบญัญติัเป็นไปตามใจชอบของผู้มีอาํนาจอธิปไตยหรือนกัการเมือง

 นิติบญัญติัจะต้องผูกติดอยูก่บัประวัติศาสตร์ สังคม และความรู้ของมนุษย ์เช่น กฎหมายครอบครัวของ

โลกตะวันตกกบัโลกตะวันออกนนัยอ่มวัฒนธรรมทีแตกต่างกนั

 สาํนกับา้นเมืองกล่าววา่ “รัฐสภาของอังกฤษนนัจะทาํอะไรกไ็ด้ นอกจากจะทาํให้ผูห้ญิงให้เป็นผู้ชาย” 

หรือรัฐมีอาํนาจสูงสุดในการบญัญติักฎหมาย

สํานกัประวตัิศาสตร์กบัทฤษฎีนิติบญัญตัิ
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 มองเตสกิเออ(Montesquieu :1689-1755)

 ลกัษณะสําคญัของกฎหมายเป็นความสัมพนัธ์ทีตอ้งเป็นเช่นนันเกิดขึนจากเหตุผล

ของเรือง (Nature of Things) และความสัมพนัธ์ของสิงภายนอกทีทาํให้เรารู้วา่อะไร

ผิด-ถกู แต่ละเรืองมีบริบทอย่างไรจึงก่อให้เกิดกฎหมายเช่นนัน 

 กฎหมายจึงไม่ใช่คาํสังของรัฎฐาธิปัตย์แต่เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมมนุษย์จึงเป็นไปตาม

เหตุผลของเรือง (Nature of Things)  การเรียนกฎหมายจึงไม่เรียนแต่ตวับทกฎหมายที

บญัญติัไว ้แต่ควรทีจะตอ้งศึกษาสังคมดว้ย

ปรัชญาเมธี

 ซาวิญี(Friedrich Carl Von Savigvy:1779-1861) 

 แนวคิดนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติ ทีมีวิธีคิดแบบเหตุผลนิยม โดยมิไดล้งไปสัมผสักบั

ขอ้เท็จจริงใดๆ ในสังคม จึงเป็นจุดบกพร่องของนักกฎหมาย 

 กฎหมายเป็นผลผลิตของพลงัภายในสังคม และมีรากเหงา้ทีหยงัลึกอยู่ในประวติัศาสตร์

ของประชาชาติ ซึงปรากฏอยู่ในรูปจารีตประเพณี หรือจิตสํานึกร่วมของประชาชน 

 กฎหมายจึงเปรียบไดก้บัภาษาซึงมีกาํเนิดและวิวฒันาการเฉพาะในแต่ละเผา่พนัธ์

 จิตวิญญาณของคนหรือของชาติจึงไม่ใช่สิงทีจะแกไ้ขเปลียนแปลงตามใจชอบ มนัย่อม

เป็นไปตามประสบการณ์ในประวติัศาสตร์ของชาตินันๆ 

 การตรากฎหมายหรือการใชอ้าํนาจนิติบญัญติัในการออกกฎหมายเป็นเรืองละเอียดออ่น 

ซับซ้อน ไม่อาจปลอ่ยให้เป็นไปตามใจชอบของรัฐาธิปัติย์หรือนักการเมือง แต่จะตอ้ง

คาํนึงถึงความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ของสังคมดว้ย

ปรัชญาเมธี 

 เซอร์ เฮอรี ไมน์ นักประวติัศาสร์กฎหมายกลา่ววา่ “กฎหมายเกิดจากสถานภาพสู่

สัญญา”

 กฎหมายมิไดห้มายความวา่เป็นคาํบญัชาแต่โดยมากเป็นธรรมเนียมทีประพฤติต่อๆ กนั

มา 

 คนย่อมเป็นหมู่เหลา่มีระเบียบขอ้บงัคบัซึงสืบเนืองมาจากธรรมเนียมประเพณีมิได้

มีรัฏฐาธิปัตย์หรือผูใ้ดออกกฎหมายเหลา่นัน 

 การทีไดป้ระพฤติตาม ๆกนัมาก็มิใช่เกรงกลวัวา่บุคคลผูใ้ดจะทาํโทษแต่มักกลวับาป...

ซึงเป็นสิงนอกเหนืออาํนาจมนุษย์

ปรัชญาเมธี
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1.. สํานกัประวติัศาสตร์มีจุดร่วมสํานกัธรรมชาติตรงเหตผุลในการออกกฎหมาย 

2.สํานกัประวติัศาสตร์และสาํนกักฎหมายบา้นเมืองตา่งปฏิเสธกฎหมายธรรมชาติ คือ

 1) ทีมาของกฎหมาย คือ กฎหมายไมค่้นพบได้ในกฎเกณฑธ์รรมชาติ หรือการใช้เหตุผล

 2) การบงัคับใช้กฎหมาย คือ กฎหมายไมเ่ป็นสิงสากลทีจะบงัคบัได้ทุกเวลาทุกสถานที กฎหมายเป็นผล

ของประวัติศาสตร์ กฎหมายต้องวิวัฒนาการอยูเ่สมอไมค่งที

 3.สํานกัประวติัศาสตร์กบัสํานกักฎหมายบา้นเมืองตา่งกนัตรงเหตผุลในการออกกฎหมาย 

 สาํนกับา้นเมืองเห็นว่ากฎหมายมาจากรัฐาธิปัติย ์

 สาํนกัประวัติศาสตร์เห็นว่ากฎหมายมีทีมาจากจารีตประเพณี 

 กฎหมายธรรมชาติทีเห็นว่า กฎหมายมีอยูแ่ล้วเป็นสากลไมมี่ผู้ใดบญัญติัขึน

 4. สํานกัประวติัศาสตร์ใหค้วามสําคญักบัจารีตประเพณีโดยเชือวา่ การบญัญติักฎหมายเป็นการ

บนัทึกจารีตประเพณีของคนในชาติ(จิตวิญญาณประชาชาติ) แตส่ํานกัประวติัศาสตร์มีจุดดอ้ย

ตรงทีวา่ไม่มองกฎหมายในทางเทคนิคในฐานะทีกฎหมายเป็นเครืองมือแกปั้ญหาในสังคม เช่น 

กฎหมายคา้กาํไรเกินควร กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นตน้

ความสัมพันธ์ระหว่างสํานักประวัติศาสตร์กับสํานักคิดอืน

 สํานกัประวติัศาสตร์มีขอ้ดีทีทาํใหก้ฏหมายไมใ่ช่สิงโดดเดียวทีไมเ่กียวกบัจิตใจหรือ
ความรู้สึกผิดชอบของประชาชน แต่มีขอ้บกพร่องตรงไมเ่ห็นบทบาททีกฏหมายจะ

ตอบสนองการพตันาในอนาคต

 การนิติบญัญติัในทศันะของสํานกัประวติัศาสตร์จะกระทาํไดต้อ้งมีฐานทางวิชาการที

ชดัเจน

 ความคิดของสํานกักฏหมายประวติัศาสตร์และสํานกักฏหมายธรรมชาติ ต่างก็เชือวา่
กฏหมายไมใ่ช่สิงทีเกิดขึนตามเจตจาํนงของผูใ้ด แต่ก็แตกต่างกนัในขอ้สําคญัคือเหตุผล
ของสํานกัประวติัศาสตร์มีความซบัซอ้นมากกวา่เพราะนอกจากเหตุผลในจิตใจของมนุษย์

แลว้ ยงัมีขอ้เทจ็จริงทางสังคม ประวติัศาสตร์ ภมิูศาสตร์ ฯลฯ ประกอบดว้ย และสํานกั
ประวติัศาสตร์สามารถอธิบายการวิวฒันาการของกฏหมายเป็นขนัๆได ้แต่สํานกัธรรมชาติ

อธิบายไมไ่ด้

 -โดยสรุปสํานกัประวติัศาสตร์สอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์การเกิดขึนของรัฐตาม
ประชาชาติ (Principle of Nationality)

ขอ้วพิากษว์จิารณ์

คําถามท้ายบท

 คําถามท้ายบท

 1) สาํนกัประวัติศาสตร์ เห็นว่ากฎหมายไมไ่ด้เกิดจากเจตจาํนงของรัฐาธิปัติยใ์ช่หรือไม่

 2) สาํประวัติศาสตร์กฎหมายปฏิเสธกฎหมายธรรมชาติ เพราะเหตุผลใด

 3) สาํนกัประวัติกฎหมายไมใ่ห้ความสาํคัญการออกกฎหมายเพือแกไ้ขปัญหาสังคมใช่หรือไม่

 4) สาํนกัประวัติศาสตร์ปฏิเสธการนิติบญัญติักฎหมายสมยัใหมห่รือไม ่อยา่งไร
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 ระบบกฎหมายสงัคมนิยม

 ความเป็นมาและแนวความคิด

 เจา้สํานกัความคิดนีคือ คาร์ล  มาร์กซ์ (Karl Marx) เองเกิลล์(Engle)  และเลนิน(Lenin)

 ระบบกฎหมายสังคมนิยม(Socialist Law System) เป็นระบบกฎหมายทีทกุสิงทกุอยา่งหรือส่วน

ใหญ่เป็นสมบติัของสังคมไมใ่ช่เป็นของส่วนบคุคล รัฐมีความสําคญัมากกวา่เสรีภาพส่วนบุคคล

 สํานกัความคิดนีมีความเห็นวา่  กฎหมายคือปรากฏการณ์ทีมีผลสะทอ้นมาจากเศรษฐกิจและ

การเมือง  กล่าวคือ  ไมว่า่กฎหมายจะมีอยูอ่ยา่งไร  เศรษฐกิจและการเมืองอาจบงการใหอ้อก

นอกลู่นอกทางเป็นอยา่งอืนก็ได ้ โดยไมข่ดักบัหลกัใดทงัสิ น

 สํานกัความคิดนีไมย่อมรับวา่กฎหมายเป็นสิงจาํเป็นตลอดไปสําหรับสังคม  แต่เชือวา่กฎหมาย

จะมีความจาํเป็นอยูเ่พียงชวัขณะหนึง-เพือจดัระเบียบและกลไกต่างๆ ในสังคมเทา่นนั  เมือ

สังคมหลุดพน้จากระบบทนุนิยม(Capitalism)  เขา้สู่ระบบสังคมนิยม(Communist)  โดย

สมบรูณ์  แลว้กฎหมายก็จะสิ นสุดไปไมมี่ความจาํเป็นอีก

 กฎหมายคือปรากฏการณ์อนัหนึง ซึงเป็นผลสะทอ้นมาจากการเมือง กลา่วคือ เศรษฐกิจและ

การเมืองตอ้งการจะแสดงคาํสงัคาํบญัชาอยา่งไร สิงทีถกูแสดงออกมาคือกฎหมาย 

 กฎหมายเป็นปรากฏการณ์ (phenomenon)นันทาํให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ไม่

ยอมรับวา่กฎหมายเป็นสิงจาํเป็นสําหรับสังคม 

 ปรัชญากฎหมายของฝ่ายคอมมิวนิสต์คือความไม่เชือในกฎหมาย กลา่วคือไม่

เชือในกฎแห่งธรรมชาติ หรือสิงทีอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายฝ่าย

บา้นเมือง 

 แมก้ฎหมายจะมีวา่อย่างนี แต่ถา้เศรษฐกิจและการเมืองบงการให้ตอ้งออก

นอกลูน่อกทางไปเป็นอย่างอืนบา้ง ก็อาจทาํไดโ้ดยไม่ขดัต่อหลกัใด ๆ 

 แมรั้ฐธรรมนูญของประเทศคอมมิวนิสต์จะมีวา่อย่างไร รัฐสภาก็อาจออก

กฎหมายมาขดัหรือแยง้รัฐธรรมนูญไดเ้สมอ โดยไม่มีองค์กรใดวินิจฉัยวา่เป็น

โมฆะหรือไร้ผลบงัคบั เนืองจากถือวา่ รัฐธรรมนูญเป็นเพียงกฎบตัรหรือแบบ

แผนแสดงเคา้โครงการบริหารประเทศโดยย่อ ๆ  หรือในหลกัการสําคญั ๆ 

(Organizational Chart) เท่านัน จึงไม่ควรนําบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญมาเป็น

อปุสรรคขดัขวางการบริหารประเทศ

.

 กฎหมายเป็นผลผลิตของสังคม ทีกาํหนดขึนจากพืนฐานทางเศรษฐกจิเป็น
สาํคญั

 บ่อเกดิหรือทีมาของกฎหมายมาจากรัฐสภา จึงมีเฉพาะกฎหมายลายลกัษณ์
อกัษร

 การบัญญตัิกฎหมายเป็นไปเพืออุดมการณ์ทางการเมือง ไม่คาํนึกถึงหลกัการ
หรือเหตุผลในทางนิติศาสตร์

 ระบบสังคมนิยมคาํนึงถึงเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมกนัในทาง

ปกครอง

 ระบบคอมมิวนิสตใ์ห้ความสาํคญัต่อประโยชน์สาธารณะ หรือกฎหมาย
มหาชน (Public law) มากกว่ากฎหมายเอกชน (Private law)

ลักษณะสําคัญของกฎหมายสังคมนิยม
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 คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)  ชาวเยอรมนั(ค.ศ.1818-1883)

 คาร์ล มาร์กซ์ เห็นว่า กฎหมายเป็นเครืองมือกดขีทางสังคม

 กฎหมายเป็นส่วนหนึงของโครงสร้างสว่นบนของสังคมเช่นเดียวกนักบัศีลธรรม

การดาํรงอยูข่องกฎหมายขึนอยูก่บัเงือนไขทางเศรษฐกิจซึงเป็นโครงสร้างส่วนล่าง และด้วยเหตุนี

กฎหมายจึงไมมี่ประวัติศาสตร์ของตนเอง

 กฎหมายเป็นเจตจาํนงของชนชันผู้ปกครองซึงถูกยกฐานะให้เป็นกฎหมาย เพือปกป้องผลประโยชนข์อง

ชนชันของตน เช่น กฎหมายป่าไม ้เสรีภาพในสัญญาจ้างแรงงาน

 เฟรดเดอริกเองเกิลส์ (FedericAngels:1820-1895)

 กฎหมายจะสาํคัญอยูก่เ็พียงชัวขณะหนึง เพือจัดระเบียบและกลไกต่างๆ ในสังคมเทา่นนั เมือสังคมพ้น

จากระยะนายทุน (The capitalist stage) เข้าสู่ระยะสังคมนิยม (The socialist stage) กฎหมายจะลด

ความสาํคัญลงเกือบสินเชิง ในทีสุดเมือกา้วยา่งเข้าสู่ระยะสมับูรณัตถ์ (The communist stage) อันเป็น

ปลายทางของระยะทงัปวง และเป็นจุดจบของวิวัฒนาการทงัหลาย กฎหมายกจ็ะสูญสลายสินไป 

ปรัชญาเมธี

 นกัทฤษฎีมาร์กซิสต์ไดส้รุปความและวิจารณ์ธรรมชาติหรือบทบาทของกฎหมายเป็น

ขอ้สรุปดงันี 

 1) กฎหมายเป็นผลผลิตหรือผลสะทอ้นของโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือเงือนไขทาง

 เศรษฐกิจ 

 2) กฎหมายเป็นเสมือนเครืองมือหรืออาวุธของชนชันปกครองทีสร้างขึนเพือปกป้องอาํนาจของตน กฎหมาย

เป็นเครืองมือกดขีประชาชนของชนชันปกครอง 

 3) สังคมคอมมิวนิสต์ทีสมบูรณ์ไมต่้องมีกฎหมาย กฎหมายในฐานะทีเป็นเครืองมือของการควบคุมสังคมจะ

เหือดหาย (Writering Away) และสูญสินไปในทีสุด

 คาํถาม

 1) กฎหมายเป็นเรืองของเหตุผล หรือดุลยพินิจของผูต้ัดสิน

 2) กฎหมายเป็นเครืองมือของผูป้กครองหรือผู้มีอาํนาจใช่หรือไม่

.

 สํานกัมาซ์กซิส มีความเห็นเช่นเดียวกนักบัสํานกักฎหมาบา้นเมือง ทีเห็นว่ากฎหมาย

ไม่ไดมี้อยุต่ามธรรมชาติ(คดัคา้นกฎหมายธรรมชาติ)

 สํานกัมาซ์กซิสมีความเห็นต่างจากสํานกับา้นเมืองตงัแต่ความจาํเป็นของการมี

กฎหมาย วตัถุประสงค์และบทบาทของกฎหมายตลอดจนสถานนะของกฎหมาย

 สํานกัมาซ์กซิสเห็นว่า กฎหมายไม่เป็นคาํสังบญัชาของรัฏฐาธิปัตย(์sovereign) ทงันี

เพราะรัฏฐาธิปัตยใ์นทรรศนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็คือรัฐ หรือสังคม(society) ไม่ใช่

องค์กรหรือบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง

ความสมัพันธ์กบัสํานกัคิดทางกฎหมายอืน
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นิติศาสตร์แนวพทุธ

 .

 ความเชือของอินเดียก่อนเกิดพุทธศาสนา เริมตน้จากความเชือเรืองเทพเจา้ ความเชือเกียวกบั
โลกและชีวิตหลงัความตาย ความเชือเรืองโชครางและไสยศาสตร์ การยึดถือพิธีกรรม การ
แบ่งชนชนัในสังคม รวมถึงลกัษณะวิถีชีวิต

 จุดเริมตน้แห่งศาสนาพุทธเกิดจากความสงสัยของเจา้ชายสิทธัตถะ

 ปรัชญาพระพุทธศาสนา เริมตน้จาก คาํถามวา่ อะไรคือปัญหาสําคญัทีสุดสําหรับชีวิตมนุษย์ 
อปุมาเหมือนคนทีถกูยิงดว้ยธนูอาบยาพิษ อปุมยัเหมือนดงัคนตงัปัญหาถามในสิงทีหาความ
จริงไม่ได้

 คาํถามทีพระพุทธเจา้ไม่ทรงตอบ ปรากฏในโปฏฐปาทสูตร อพัยากตานิสูตร เช่น ทีวา่โลก

เทียง โลกไม่เทียง โลกมีทีสุด โลกไม่มีทีสุด ชีพเป็นอย่างเดียวกบัสรีระ หรือชีพแตกต่างไป
จากสรีระ หรือบุคคลผูรู้้แจง้เห็นสัจธรรม เมือตายไปแลว้จะเกิดอีก หรือตายไปแลว้ไม่เกิดอีก 
และหรือวา่ตายไปแลว้เกิดอีกก็ไม่ใช่ ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ 

 พระพุทธศาสนา จึงไม่มีคาํสอนเรืองพระผูเ้ป็นเจา้  พระองค์มุ่งเน้นแต่คาํตอบทีสําคญั

นิติศาสตร์แนวพุทธ

 ปรัชญา (Philosophy)คือสิงทีทดลองไม่ได ้ ยงัตอ้งอาศยัการคาํนึงคาํนวณไป

ตามหลกัแห่งการใชเ้หตุผลแห่งการคาํนึงคาํนวณระบอบหนึง แต่ถา้เห็นแจง้

ประจกัษ์ไดด้ว้ยตา หรือดว้ยการพิสูจน์ทดลองตามทางวตัถ ุหรือแมเ้ห็นชดัดว้ย

ตาใน คือญาณจกัษุก็ตาม เรียกวา่เป็นวิทยาศาสตร์ (Science) ได ้ความรู้อนั

ลึกซึง

 ศาสนาเป็นเรืองของการปฏิบติัอย่างมีหลกัการแบบแผนตามหลกัของศาสนา

นันๆอย่างทีเรียกกนัวา่เป็นวิทยาศาสตร์ สําหรับปฏิบติัเพือดบัทุกข์ตามกฎของ

ธรรมชาติ โดยตรง

 พุทธศาสนาเป็นปรัชญาสําหรับคนทียงัไม่บรรลธุรรม

 พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา พุทธศาสนาไม่ใช่วิชาจิตวิทยา พุทธศาสนาไม่ใช่วิชา

ตรรกวิทยา พุทธศาสนาไม่ใช่ลทัธิสําหรับเชืออย่างงมงาย แต่พุทธศาสนาเป็น

เรืองจริงของธรรมชาติ

.
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 การแสวงหาสังคมแห่งความเป็นธรรมและสงบสุข

 การปกครองทีเป็นธรรม การตดัสินทีเป็นธรรม
 เรืองอาํมาตยผู์ว้ินิจฉัยคดี ไมต่้องอยูใ่นธรรม

 แนวคิดผา่นนิทานปรัมปราเรือง พญาหงส์ขาว

 แนวคิดวา่ดว้ยทฤษฎีตน้กาํเนิดโลก(ปาฏิกสูตร )

 ความเชือว่าพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมนุษย์

 ความเชือว่าโลกและมนุษยจ์ากเทพชือขิฑฑาปโทสิกะ(เทพผูเ้พลิดเพลินในการเลน่ต้องรับโทษมาจติุ)

 ความเชือว่าโลกและมนุษยจ์ากชือมโนปโทสิกะ(เทพททีจุติเพราะคิดร้ายกนัและกนั)

 ความเชือว่าโลกและมนุษยจ์ากความเห็นว่าเกิดขึนลอย ๆ (การตู่พระเจา้)

 พระพุทธเจ้าผูรู้้แจ้งถึงศีล สมาธิ ปัญญา จนถึงสพัพญั ุตญาณ จึงเข้าใจถึงความดับกิเลสและนิพพานไมด่ําเนินชีวิตไปสู ่
ความทุกข์

 แนวคิดเกียวกบัวิวฒันาการโลกและสงัคม (อคญัญสูตร)
 พราหมณ์เกิดจากปากพรหมแนห่รือ?

 วรรณะ 4 มีทงัทีทาํดีและทาํชัว

 ตรัสเล่าเรืองพระเจ้าปเสนทิโกศลปฏิบติัต่อพระองค์

ความเป็นมาและแนวคิด

 กาํเนิดโลกและมนุษย์

 สัตวจ์ติุในชนัอาภสัสรพรหม

 อาหารชนัแรก

 งว้นดิน บริโภคงว้นดิน รัศมีกายของสัตวก์็หายไป

 กบิดิน จึงมีร่างกายแข็ง ทงัผิดพรรรณแตกต่างกนั

 เครือดิน จึงมีร่างกายแข็ง ทงัผิวพรรรณแตกต่างกนั

 ขา้วสาลี

 เกิดเพศหญิงชาย

 เมือคนบริโภคขา้วสาลีเป็นเวลานาน จึงมีร่างการแข็งแรง ผิวพรรรณแตกต่างกนั

 เพศหญิงปรากฏ เพศชายปรากฏ

 เมือจอ้งมองกนัแลว้ เกิดความกาํหนดั ทงัสองเพศจึงเสพเมถุนกนั

 มีการสร้างบา้นเรือน เพือเป็นทีกาํบงัอสัทธรรม

ววิฒันาการของโลก
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 การสะสมอาหาร

 มนุษยเ์กียจคร้าน ไปเก็บขา้วสาลีมาบริโภคทงัเยน็ทงัเชา้

 มีการเก็บขา้วสาลีเพือ 2 วนั 4 วนั 8 วนั ทาํใหข้า้วสาลีตามธรรมชาติหมดไป

 การแบ่งปันเขตแดน

 ความเสือมทรามของสัตว ์ตงัแต่กายทิพยฯ์ งว้นดิน กระบิดิน เครือดิน และขา้วสาลี

 แบง่ขา้วสาลีและปักปันเขตแดน 

 การกาํเนิดผูป้กครอง

 มนุษยล์่วงลาํเขตแดนและเก็บขา้วสาลีคนอืนมาบริโภค 

 มีการลงโทษผูบ้กุรุกดว้ยฝ่ามือ กอ้นดิน ทอ่นไม้

 การถือเอาสิงของทีเจา้ของไมไ่ดใ้หจึ้งปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเทจ็จึงปรากฏ 
การถือทอ่นไมจึ้งปรากฏ 

 เกิดมหาชนโดยสมมติ มีหนา้ทีวา่กล่าวตกัเตือน ติเตียน ขบัไล่ และไดร้ับขา้วสาลีจากคนอืน

 ผูเ้ป็นหวัหนา้เป็นใหญ่แห่งเขต กษตัริยจึ์งไดเ้กิดขึน

  ผูเ้ป็นใหญ่ยอ่มยงัชนบทเหล่าอืนใหย้ินดีโดยชอบธรรม ราชาจึงไดเ้กิดขึน

.

 การเกิดขึนของกษตัริยจึ์งมาจากการปฏิบติัธรรมทงัในอดีตและปัจจบุนั

 การกาํเนิดพราหมณ์

 มนุษยบ์างพวกเห็นภยัจากการผิดศีลธรรม จึงไดอ้อกบวช เป็นดาบส

 อาศยัสร้างกระทอ่มในป่า ไมมี่การหุงตม้ ตาํขา้ว ดาํรงชีพดว้ยการขอจากชาวบา้น
(พราหมณ์จึงเกิดขึน)

 ชาวบา้นจึงส่งเคราะห์เหล่าพราหมณ์(ฌายกิา ฌายกิา)

 พราหมณ์บางพวกไมบ่าํเพญ็เพียรในป่า จึงได้แต่งคมัภีร์ (เรียกวา่อชฺฌายิกา อชฺฌายิกา )

 การเกิดขึนของพราหมณ์จึงมาจากการปฏิบติัธรรมทงัในอดีตและปัจจบุนั

 กาํเนิดวรรณะแพศย์ ศูทร

 มนุษยผ์ูย้ึดมนัในเมถุนธรรม แยกประกอบอาชีพ จึงไดเ้กิดพวกแพศยแ์ละศตูร

 การเกิดขึนของแพศยแ์ละศตูรจึงมาจากการปฏิบติัธรรมทงัในอดีตและปัจจบุนั

 ทงักษตัริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูตร ก็ไดอ้อกบวช เพือแสวงการหลดุพน้เช่นกนั และ
สามารถบรรลธุรรมไดท้งัสิ น

.

 พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาสิงของทีเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้ไม่พึงประพฤติผิดในกาม 
ไม่พึงพดูคาํเท็จ ไม่พึงดืมนาํเมา 

 ความเสือมเกิดจากพระราชาไม่บริภาคทรัพย์

 พระราชทานทรัพยใ์ห้แกค่นทีไมมี่ทรัพย ์ /อทินนาทานกไ็ด้ถึงความแพร่หลาย /ศาสตรากไ็ด้ถึง
ความแพร่หลาย /ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมือมุสาวาทถึงความแพร่หลาย /ปิสุณาวาจา(อา้ง

ชือ)กไ็ด้ถึงความแพร่หลาย /กาเมสุมิจฉาจารกไ็ด้ถึงความแพร่หลาย /ผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็

ได้ถึงความแพร่หลาย /อภิชฌาและพยาบาทกไ็ด้ถึงความแพร่หลาย  ฯลฯ

 อภิชฌาและพยาบาทกไ็ด้ถึงความแพร่หลาย พวกเราควรทาํกุศล ควรงดเวน้จากปาณาติบาต(การฆา่สัตว์) 
ควรงดเว้นจากอทินนาทาน(การถือเอาสิงของทีเจา้ของไมไ่ด้ให)้ ควรงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร(การ
ประพฤติผิดในกาม) ควรงดเว้นจากมุสาวาท(การพูดเทจ็) ควรงดเวน้จากปิสุณาวาจา(การพูดส่อเสียด) ควร
งดเว้นจากผรุสวาจา(การพูดคาํหยาบ) ควรงดเวน้จากสมัผัปปลาปะ(การพูดเพอ้เจ้อ) ควรละอภิชฌา(ความ
เพ่งเล็งอยากได้ของของเขา) ควรละพยาบาท(ความคิดร้ายผู้อืน) ควรละมิจฉาทิฏฐิ(ความเหน็ผิด) ควรละ
ธรรม 3 ประการ คือ อธัมมราคะ วิสมโลภะ และมิจฉาธรรม  ควรเกือกูลมารดา ควรเกือกูลบิดา ควรเกอืกูล
สมณะ ควรเกือกูลพราหมณ์ และควรประพฤติออ่นนอ้มต่อผูใ้หญใ่นตระกูล  จักสมาทานประพฤติกุศล
ธรรมนีแล้วประพฤติ เพราะเหตุทีสมาทานกุศลธรรมเหล่านนั 

หลกัการพืนฐานแห่งศีล(จกักวตัติสูตร)
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 พระพุทธเจา้ทรงยอมรับเอาขอ้ห้ามห้าประการตามจกัวตัติสูตรมาสังสอนใน

พุทธศาสนาอยา่งแพร่หลาย เรียกว่า ศีลบ้าง สิกขาบทบ้าง 

 เบญจศีลเป็นหลกัธรรมสาํหรับอุม้ชูโลก จึงได้รับสมญาต่าง ๆ อาทิ สมญาว่า 

"มนุษยธรรม“

 พระพุทธเจา้เห็นว่า อุบาสกเป็นผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต เป็นผูง้ดเวน้จาก

อทินนาทาน เป็นผูง้ดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผูง้ดเวน้จากมุสาวาท เป็นผู้

งดเวน้จากสุราเมรยมชัปมาทฏัฐาน ด้วยเหตุเพียงเท่านีแล อุบาสกจึงจะชือว่า 

เป็นผูถึ้งพร้อมด้วยศีล 

หลกัการพืนฐานแห่งศีล(ต่อ)

 ปรากฏในนิทานชาดก เรือง กุมภชาดก วา่ดว้ยกาํเนิดสุรา 

 นายพรานสุระกบัดาบสวรุณะ จึงเป็นทีมาของชือ สุรา หรือวารุณี

 พรานไปเก็บของป่า ส้งเหตุเห็นฝูงสัตวกิ์นนาํในโพรงไมแ้ลว้มีนเมาพลดัตกไปทีโคนไม ้มอ่ยหลบั

ไป สักครู่จึงฟืน

 พนานจึงไดล้องกินนาํนนับา้ง เกิดอาการมีนเมาอยากกินเนือสัตว ์และฟ้อนรํา

 เมือออกจากป่าก็ไดต้กันาํใส่กระบอกไมไ้ผ่ไปดว้ย เมือเจอดาบสวรุณะ จึงไดช้วนใหดื้มนาํใน

กระบอก

 ทงัสองคนคิดทีจะประกอบอาชีพจึงไปตกันาํใส่กระบอกแลว้หาบไปในเมืองถวายพระราชา

 พระราชาเสวยแลว้ติดใจ จึงสังใหท้งัสองไปตกัมาถวายอีก ทงัสองคนจึงไดจ้าํสูตรแลว้นาํมาแระ

กอบปรุงขึนถวายพระราชาและขายใหป้ระชาชน

 ชาวเมืองดืมสุราจนเมา ไมป่ระกอบอาชีพ เกิดความทกุข์เข็ญ ชายทงัสองคนจึงหนีไปอยูเ่มืองอืน

 ชายทงัสองคนไดถ้วายสุรากบัพระราชา พระราชาจึงสังใหป้รุงถวาย โดยไดสั้งใหท้หารไป

สังเกตการณ์

ตํานานการเกิดสรุา

 ทหารกลบัมารายงานวา่ แมวงทีเฝ้าไหสุราพากนัภายหมด จึงมารายงานพระราชา 

ดงันัน พระราชาจึงสังให้ประหารชายทงัสองเสีย

 เมือทหารกลบัไปอีกครังแลว้ไดตื้นและมีชีวิตตามปกติ จึงกลบัไปรายงานพระราชา 

พระราชาจึงรับสังให้จดัเตรียมสุราขึนมาถวายเพือจะทดลองดืมดู

 พระอินทร์เห็นความพินาศของชาวเมือง จึงไดแ้ปลงกายเป็นพราหมณ์ ลงมาที

พระราชา

 พระอินทร์ไดแ้จง้ถึงโทษของสุรา จนพระราชาเขา้ใจแลว้ 

 ทนัที ฝ่ายพระราชาก็ไม่ดืมสุรานัน รับสังให้ทาํลายทิ งทงัหมด สมาทานศีลบริจาค

ทานแลว้ในทีสุดของชีวิตไปเกิดในสวรรค์

 การดืมสุราก็มีมาในโลกมนุษย์ แต่วนันันเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั

.
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 พระพุทธเจา้ทรงอบุติัขึนและประกาศศาสนาพุทธก็ทรงยอมรับเอาขอ้ห้ามห้าประการ

ตามจกัวตัติสูตรมาสังสอนในพุทธศาสนา และบญัญติัไวใ้นวินัยส่งฆเ์รียกวา่ ศีลบา้ง 

สิกขาบทบา้ง 

 สิกขาบทเกียวกบัการประพฤติผิดในกาม 

 สิกขาบทเกียวกบัถือเอาสิงของทีเจา้ของมิไดใ้ห้ 

 สิกขาบทเกียวกบัการพูดเท็จ, ส่อเสียด, หยาบ, เพอ้เจอ้ 

 การห้ามดืมสุราเมรัยนัน พระพุทธองค์ไดบ้ญัญติัห้ามไวเ้ป็นอาบติัปาจิตตี

 เบญจศีลเป็นหลกัธรรมสําหรับอุม้ชูโลก จึงไดรั้บการยอมรับโดยทวัไป อาทิ 

มนุษยธรรม คือ เมือมนุษย์รักษาธรรมะห้าประการนีแลว้ โลกหรือสังคมก็จะสงบสุข 

การรับศีลในพุทธศาสนา

 นิติศาสตร์ ตรงกบัภาษาบาลี “นีติสัตถะ” แปลวา่ คมัภีร์วา่ดว้ยนิติ

 นีติ หมายถึง แนวทางหรือแบบแผนความประพฤติปฏิบติัทวัๆ ไป หรือระบบการ
ดาํเนินชีวิตทีดีงาม

 นีติ หมายถึง การนํา หรือการปกครอง

 ศาสตร์ หมายถึง วิชา ความรู้ทีเป็นแบบแผน

 นิติศาสตร์ หมายถึง วิชาทีวา่ดว้ยระเบียบแบบแผนความประพฤติของประชาชน
พลเมือง หรือวิชาวา่ดว้ยการนําหรือการปกครอง

 พุทธศาสนา ประกอบดว้ยพระธรรม กบั พระวินัย 

 พระธรรมคือกฎธรรมชาติ  เรียกวา่ ปรมตัถสัจจะ (Absolute Truth) คือความจริงสูงสุด

 พระวินยั คือ กฎมนุษย ์เรียกวา่สมมุติสัจจะ(Conventional Truth) คือ ความจริงโดย
สมมติ

 กฎหมาย เป็นกฎมนุษยต์รงกบัพระวินัยในพุทธศาสนา

นิติศาสตร์แนวพุทธ

 ธรรม คือ ความจริงทีมีอยูต่ามธรรมดา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความเป็นจริง  แบง่เป็น

 ธรรมชาติ(ปรมตัถะสัจจะ)

 ธรรมวินยั(สมมติสัจจะ)

 ธรรมวินยั

 วินยั คือ การจดัโครงสร้างวางระบบแบบแผนของชุมชนหรือสังคม เพือใหห้มูม่นุษยม์าอยูร่่วมกนั

 ธรรมวินยั จึงหมายถึง  กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือขนมธรรมเนียมประเพณีทีจะตอ้งปฏิบติัเพือเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 พระวินยั หมายถึง พุทธบญัญติัเกียวกบัระเบียบปฏิบติั ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิธี
ดาํเนินกิจการต่าง ๆ  ของภิกษสุงฆแ์ละภิกษณีุ หรือกฎหมายทีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัขึนเพือ
ป้องกนัการละเมิดและการกระทาํผิดในครังต่อไปของพระภิกษ ุ

 วตัถุประสงค์พระวินยั คือ

 1) การฝึกให้มีความประพฤติและความเป็นอยูเ่ป็นระเบียบแบบแผน หรือการบงัคบัควบคุมตนให้อยูใ่น
ระเบียบแบบแผน 

 2)ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ ์ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ทีวางลงไวเ้ป็นหลกัหรือเป็นมาตรฐานสําหรับใช้ฝึกคน

ธรรมวินยั
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เกิดสงัคมสงัฆ

สงฆม์าจากตระกลูหรือวรรณะทีต่างกนั

มีผลประโยชนเ์กิดขึน

มีความเสียหายเกิดขึน

การเกิดพระธรรมวินยัในศาสนาพุทธ

 ประเภทของสิกขาบท

 1) พุทธบญัญติั คือ ข้อปฏิบติัอันเป็นเบืองต้นแห่งพรหมจรรยเ์พือป้องกนัความประพฤติเสียหายของ

พระภิกษุและวางโทษผู้ลว่งละเมิด 

 2)อภิสมาจาร คือ หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกียวกบัมารยาท และความประพฤติความ

เป็นอยูอ่ันดีงามของพระภิกษ ุ

 การบญัญติัพระวินยั

 1)มลูบญัญติั คือ สิกขาบททีตังไว้เป็นบทแม ่

 2)อนุบญัญติั  คือ ข้อทีทรงบญัญติัซาํเพิมเติมในภายหลังจากการทีพระพุทธองคท์รงบญัญติัพระวินยัเป็น

มูลบญัญติันนั

 กระบวนการบัญญัติพระวินัย

 1) มีเหตุเกิดขึน

 2) พระภิกษกุราบทลูพระสัมมาสัมพุทธเจา้ หรือพระพุทธเจา้ทรงทราบเหตุนนั

 3) ประชุมสงฆ์

 4) อธิบายโทษ บอกวตัถุประสงค์ และบญัญติัสิกขาบท

.

 วัตถุประสงค์ของพระวินัย

 1) เพือความรับวา่ดีแห่งสงฆ ์

 2) เพือความสําราญแห่งสงฆ์

 3) เพือข่มบุคคลผูแ้กย้าก 

 4) เพืออยู่สําราญแห่งภิกษุผูมี้ศีลเป็นทีรัก 

 5) เพือป้องกนัอาสวะอนัจะบงัเกิดในปัจจุบนั 

 6) เพือกาํจดัอาสวะอนัจกัมีในอนาคต 

 7) เพือความเลือมใสของชุมชนทียงัไม่เลือมใส 

 8) เพือความเลือมใสยิงของชุมชนทีเลือมใสแลว้ 

 9) เพือความตงัมนัแห่งพระสัทธรรม 

 10) เพือถือเอาตามพระวินัย (ยึดหลกัพระวินัยเป็นปทฏัฐาน)

.
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 การกาํหนดโทษ 7 ประเภท 220 ลกัษณะ

 1) ปาราชิก 4 

  2) สังฆาทิเสส 13 

  3) อนิยต 2  

 4) นิสสัคคียปาจิตตีย์ 30 

 5) ปาจิตตีย์ 92

  6) ปฏิเทสนียะ 4  

 7) เสขิยวตัร 75 

.

 1) การกระทาํทีทาํใหพ้ระภิกษอุาบติั มี 6 อยา่ง  คือ กาย วาจา กายกบัจิต กายกบัวาจา วาจากบั
จิต กายวจาและจิต

 2) เป็นโทษของอาบติัจดัประเภทเป็นคู ่ๆ   คือ โทษเกียวกบัเจตนาและไม่เจตนา โทษของอาบติั
ในความหมายของอาบติัหนกั อาบติัเบา โทษของอาบติัในความหมายอาบติัชวัหยาบและไมช่วั
หยาบ โทษของอาบติัในความหมายวา่มีส่วนเหลือ และไม่มีส่วนเหลือ โทษของอาบติัใน
ความหมายวา่ แสดงคืนไดแ้ละแสดงคืนไม่ได ้โทษของอาบติัในความหมายวา่ ทาํคืนไดแ้ละทาํ
คืนไม่ได ้โทษของอาบติัในความหมายวา่ ทาํเอง และใชใ้หผู้อื้นทาํ โทษทีเกียวกบัทางโลกและ
ทางธรรม

 3) อาการอาบติั เพราะไม่มีความละอาย เพราะไม่รู้ เพราะสงสัยแลว้ขืนทาํ เพราะเห็นวา่ควรใน
สิงทีไม่ควร เพราะเห็นวา่ไม่ควรในสิงทีควร เพราะลืมสติ

 4) ภิกษุทีไม่ตอ้งอาบติั คือ ภิกษุผูเ้ป็นตน้บญัญติั ภิกษุวิกลจริต ภิกษุไม่รู้ตวั หรือถกูบงัคบั ผูภิ้กษุ
ผูข้าดสติชวัคราว หรือเพราะฤทธิยา ภิกษุผูจ้บัทรมานหนกัจนไม่รู้สึกตวั

 5) การลงโทษตามบทบญัญติัของพระวินยัมี 3 สถาน  คือ โทษสถานหนกั  โทษสถานกลาง  
โทษสถานเบา 

การกระทาํทถีือเป็นอาบติั

 1) สัมมุขาวนิยั การระงบัหรือตดัสินแบบอยูก่นัพร้อมหนา้ทงั โจทย์
และจาํเลยพร้อมพยาน ตามพยานหลกัฐาน

 2) สติวนิยั ถือสติเป็นหลกั ถา้มีคนฟ้องวา่พระอรหันตท์าํผิด กถ็ือวา่
ขอ้กล่าวหาเป็นโมฆะ

 3) อมูฬหวนิยัผูห้ายจากเป็นบา้ ระงบัดว้ยยกประโยชนใ์หถ้า้ทาํขณะ
เป็นบา้ 

 4) ฏิญญาตกรณะทาํตามทีรับ การตดัสินตามการยอมรับผิด 

 5) ตสัสปาปิยสิกา ลงโทษแกผู่ผ้ิดทีไม่รับ 

 6) เยภุยยสิกา ระงบัดว้ยถือเสียงขา้งมากเป็นหลกั

 7) ติณวตัถารกะ ดุจกลบไวด้ว้ยหญา้ 

การระงบัข้อพพิาทแบบพุทธ
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 ปรากฏในคมัภีร์ธรรมศาสตร์ หลกัอินทภาษ รัฐธรนรมนูญ และจรรยาบณัผู ้

พพิากษา

 หลกัทศพิธราชธรรม 

 ธรรมราชา  คือ กศุลธรรมบถ 10 ประการ

 อคติ 4  คือ ฉันทาคติ (รัก) โทสาคติ (โกรธ) ภยาคติ (กลวั) และโมหาคติ (หลง) 

 พรหมวิหารธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อเุบกขา

 เบญจศีล คือ ศีล 5 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 188  วรรคสอง “ผูพ้พิากษา

และตุลาการย่อมมอีิสระในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทงัปวง”

หลกัธรรมในกฎหมายไทย

 ตุลาการจะตอ้งถืออุดมคต(ิศรัทธา)ในการรักความเป็นธรรม

(ธรรมาธิปไตย) การทีจะทาํให้ผูพิ้พากษาเป็นผูรั้กษาธรรมของโลก ทาํให้

เกดิความสุขแกป่ระชาชนและสังคม

 เมือผูพิ้พากษาตุลาการกาํจดัอคติ 4 ประการได้แลว้ การปฏิบตัิหน้าทียอ่ม

เป็นไปโดยเทียงธรรมและเสมอภาค ความพอเหมาะพอดี 

 ถา้เถรตรงตามตวัหนังสือ อา้งความยตุิธรรมตามตวัหนังสือ ไม่

ประกอบด้วยสติปัญญา อยา่งนีกใ็ห้ถือว่าเป็นอคติอยา่งหนึง

 ผูพิ้พากษาจึงมีหน้าทีในการคน้หาความยตุิธรรมหรือความเป็นธรรมนัน 

และมีหน้าทีเพือรักษาความเป็นธรรม ความยตุิธรรม

ปรัชญาเมธี(พุทธทาส)

 ธรรม คือความจริงทีมีอยูต่ามธรรมดา ธรรมชาติ กฎธรรมชาติ 

 วินยั คือ การจดัตงัวางระบบ แบบแผน หรือการจดัโครงสร้าง วางระบบแบบแผน ของ

ชุมชนหรือสังคม

 จุดหมายทีแทข้องวินยั คือ ใหห้มู่มนุษยจ์าํนวนมากไดป้ระโยชน์จากธรรม

 กฎหมายตรงกบัธรรมวินยัในพทุธศาสนา เช่น การจา้งใหท้าํสวนมะม่วง

 กฎหมายก่อใหเ้กิดสิทธิระหว่างมนุษย ์

 มนุษยไ์มมี่สิทธิตามธรรมชาติ

 มนุษยต์กลงให้มีสิทธิ

 การปฏิบติัหนา้ทีของตุลาการนนั ตอ้งอาศยัตวับทกฎหมายทีสังคมมนุษยบ์ญัญติัขึนเป็น

สําคญั 

 การทีผูพิ้พากษาตดัสินคดีความโดยการยึดมนัยึดถือตวับทกฎหมายอยา่งเคร่งครัด หลงติด

ในสมมติจะกลายเป็นภยั บางครังอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมได ้แต่การเขา้ถึงธรรมที

พระพรหมคณุาภรณ์
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1)นักนิติศาสตร์ตอ้งรู้เขา้ใจหยงัทราบถึงจุดหมายทีแทจ้ริง
ตามกฎธรรมชาติ ทีอยู่เบืองหลงัระบบแห่งสมมติทงัหมด
ของมนุษย์

2)นักนิติศาสตร์ตอ้งจดัตงัวินัยหรือกฎหมายทีมีขอบข่าย
ครอบคลุม ทีจะประสานระบบสมมติของมนุษยทุ์กอย่าง
เขา้เป็นระบบใหญ่อนัหนึงอนัเดียว ทีโยงถึงกนัทวัทงัหมด 
ซึงสอดคลอ้งกบัระบบความสัมพนัธ์อนัหนึงอนัเดียวของ
ธรรมชาติ

ภารกิจของนกันิติศาตร์

 ถา้คนอยูใ่นหลกัการก็ไม่ตอ้งมีกฎหมาย ถา้กฎหมายไม่ใช่เพือหลกัการ ก็ไม่ใหเ้ป็น
กฎหมาย

 นักปกครองในอุดมคติ เป็นธรรมราชา ก็เป็นผูที้ปกครองแผน่ดินโดยธรรม โดยไม่ตอ้ง
ใชท้ณัฑะ หรือศสัตราวุธ

 การปกครองทีดี คือการปกครองโดยไม่ตอ้งใชอ้าํนาจบงัคบั 

 กฎหมายทีดี คือบญัญติัทีเป็นขอ้หมายรู้ในการทีจะเป็นอยูแ่ละทาํกิจในการมีชีวิตร่วมกนั 
ซึงทงัหมดนนัขึนต่อความสําเร็จในการปฏิบติัตามหลกัการแห่งการพฒันาคน

 มนุษยจ์ะมีท่าทีต่อกฎหมายต่างกนัเป็น 3 ระดบั

 ทา่ทีที 1 คือความรู้สึกแบบเป็นเครืองบงัคบั 

 ทา่ทีที 2 บญัญติัจัดวางขึนมา เพือสร้างสภาพเอือในสังคม ทีจะเป็นโอกาสให้คนพฒันาความสามารถทีจะ
มีชีวิตทีดีงาม

 ทา่ทีที 3 สภาพเอือต่อการพัฒนาชีวิตทีดีงาม 

หลกัแห่งการปฏิบตัิ

 แนวทางในการทาํกฎหมาย

 1)แบบกาํจดัคนชวั 

 2) แบบสร้างคนดี 

 ธรรมสําหรับการปฏิบติัหน้าทีของผูพิ้พากษา

 1) ธรรมชุดที 1 ปัญญา กบั เจตนา 

 2) ธรรมชุดที 2 คือ สภาวธรรม(สัจจธรรม) จริยธรรม และบญัญติัธรรม 

 ผูพิ้พากษาตดัสินจาํคุก หรือประหารชีวิตจะบาปหรือไม่ ?

 ถา้มีการตดัสินผิดพลาดไปทาํให้ตอ้งจาํคุก หรือประหารชีวิตจะบาปหรือไม่?

 ถา้มีการตดัสินผิดพลาดไปทาํให้ตอ้งจาํคุก หรือประหารชีวิตจะบาปหรือไม่?

 คนทีทาํชวัทาํบาปก็ตอ้งไดรั้บกรรมตามหลกัศาสนาพุทธ ใช่ใหม?

 เมือคนทาํผิดก็ตอ้งไดรั้บผลจากการกระทาํของเขาตามกฎธรรมชาติอยู่แลว้ การทีผู ้

พิพากษาไปตดัสินนีจะเป็นการไปขดักบัหลกัเกณฑ์ของธรรมชาติหรือเปลา่? 

.
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 1)หลกัการบญัญติัพระวินยั 

 2) ความรับผิดทางพระวินยั

 3)กระบวนการพิจารณาและวิธีพิจารณา 

 4) บทกาํหนดโทษ 

 5) การบงัคบัให้รับโทษ 

หลกัการแห่งกฎหมาย



 1) ถา้ทุกคนอยูใ่นหลกัการ(ศีลธรรม) กฎหมายกไ็ม่ตอ้งมี แต่ถา้กฎหมาย
มิใช่หลกัการกไ็ม่ควรเป็นกฎหมาย 

 2) ถา้คนไม่ปฏิบัติตามขอ้บัญญตั(ิขอ้ตกลง) จึงตอ้งมีการบญัญตัิขอ้บังคบั 
กฎหมายยงิมีขอ้บังคบัซับซ้อน สังคมยงิเสือมทรุด

 3) กฎหมายเป็นสิงสมมติ ธรรมเป็นฐานแห่งกฎหมาย

 4) การปกครองโดยธรรม(หลกัการ) สาํคญักว่าการปกครองโดยกฎหมาย

 5) กฎหมายทีดีทีสุดและการปกครองทีดีทีสุด ตอ้งบรรลุจหุมายโดยใช้
อาชญากรรมให้น้อยทีสุด

 6) กฎหมายเป็นขอ้ฝึกตน มิใช่ขอ้บังคบั

อุดมคติทางกฎหมาย

 หลกัการแห่งกฎหมาย

 1) มีความรู้สึกแบบกฎหมายเป็นเครืองบงัคบั

 2) มีความรู้สึกแบบกฎหมายเป็นเครืองฝึกตนต่อการพฒันาชีวิตทีดีงาม

 3) มีความรู้สึกแบบเป็นเครืองหมายรู้ถึงการดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างปกติสุข

 หลักการแห่งธรรม

 1) ความยึดมนักฎหมาย หลงติดในสมมติก็จะกลายเป็นภยั แต่ถา้เขา้ถึงธรรมอนัเป็นฐาน

ของกฎหมายก็จะกลายเป็นนักนิติศาสตร์โดยแท้

 2) ความจริงแยกไดเ้ป็น 2 ชนั คือ ความจริงตามธรรมชาติ กบั ความจริงโดยสมมติ

 3) แนวทางการจดัทาํกฎหมายแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบสร้างคนดี และแบบจาํกดัคนชวั

 4)นักนิติบญัญติัจะตอ้งสร้างกฎหมายทีเป็นการสร้างระบบสังคม จดัสรรสภาพแวดลอ้ม 

และวางระบบความสัมพนัธ์ในการอยู่ร่วมกนัของมนุษย์ เพือให้มนุษย์เขา้ถึงจุดหมาย

ของชีวิตทีดีงาม

.
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 พฤติการณ์แสดงออกโดยจิตใจและปัญญา

 กฎหมายเป็นตวัควบคุมพฤติกรรมเพือให้เขา้ถึงจิตใจและปัญญา

 กฎหมายทีถกูตอ้งมีจุดหมายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย์

 พุทธศาสนามองวา่มนุษย์เป็นสัตวที์ตอ้งศึกษา กฎหมายจึงเครืองมือฝึกตวัของบุคคล 

เป็นเครืองบงัคบั หรือควบคุม

 กรรมแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 1. กรรมตามกฎธรรมชาติ (ธรรม)

 2. กรรมทีมนุษย์สมมติ (วินัย)

 กฎหมายตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติ

 ในทางพุทธศาสนาการกระทาํก่อให้เกิดผลกรรม ส่วนการติดคุกเป็นเรืองกรรมทาง

ศีลธรรม(เป็นเรืองสมมติ)

.

 ใครจะอาจซือขายฟ้ามหาสมทุร แสนวิสุทธิโลกนีทีพระสร้าง

 สุดทา้ยกายวิภาคจะจากวาง ไวร้ะหวา่งหลา้และฟ้าต่อกนัฯ

 เรามิใช่เจา้ของฟ้าอากาศ โลกธาตุทวัสิ นทกุสรวงสวรรค์

 มนุษย์มิเคยนฤมิตตะวนัจนัทร์ แมแ้ต่เม็ดทรายนันสักธุลีฯ

 แยง่แผ่นดินอาํมหิตคิดแตฆ่า่ เพราะกิเลสบา้หฤโหดสิงซากผี

 ลืมป่าชา้คุณธรรมความดี เสียศรีสวสัดิค่าแทวิ้ญญาณฯ

 สภาวะสรรพสิงทกุส่วนโลกนี ควรทีสํานึกค่าทิพยวิ์เศษวิศาล

 อนุรักษ์ดินนําฟ้าไวต้ลอดกาล เพือเหนือทิพยสถานวิมานแกว้ไกวลัฯ

 ทุง่นาป่าชฏัชา้อรัญญิกาลยั เทือกผาใหญ่เสียดดาวดึงส์สวรรค์

 เนือเบือเสือชา้งลิงค่างนัน มดแมลงนานาพนัธ์ุทงัจกัรวาลฯ

องัคาร กลัยาณพงศ์

ปณิธาน

.
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ปรัชญาเมธี

ปรัชญาเมธี

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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 การวางกฎสมมติของมนุษยขึ์นมา ก็เพือช่วยหนุนใหเ้กิดความมนัใจทีจะไดผ้ลทีตอ้งการตามกฎ
ธรรมชาติ

 การหลงสมมติ คือติดอยูใ่นกฎสมมติของมนุษยค์วามวิปลาสทงัของชีวิตและสงัคมก็จะเกิดขึนเมือ
นนัทนัที

 การหลงสมมติเป็นโทษภยัแก่มนุษยฉ์นัใด การไม่ยอมรับสมมติทีบญัญติัจดัวางขึนโดยชอบธรรม ก็
เป็นภยัอนัตรายตอ่ชีวิตและสังคมของมนุษยเ์องดว้ย

 ธรรมวินยัเปรียบกบักฎระเบียบหรือกฎเกณฑก์ติกาของสงัคมถา้ใครฝ่าฝืน ตอ้งถกูลงโทษตามกติกา
ทีตงัไว ้

 วินยัคือการจดัตงัของมนุษยจึ์งตอ้งตงัอยูบ่นฐานของธรรม เบืองหลงัวินยัก็คือหลกัการแห่งธรรม
(ความจริงตามธรรมชาติ)

 ธรรมจึงเป็นฐานของวินยัและเป็นจุดหมายของวินยั

 กฎหมาย คือ หลกัการแห่งความเป็นจริงทีมนุษยส์มมติขึนสําหรับนาํมาเป็นกติกาของสงัคม เรียกวา่ 
“สมมติสัจจะ” นกันิติศาสตร์จะตอ้งทาํใหไ้ดมี้ 2 อยา่งคือ 1) รู้เขา้ใจหยงัทราบถึงจุดหมายทีแทจ้ริง
ตามกฎธรรมชาติ ทีอยูเ่บืองหลงัระบบแห่งสมมติทงัหมดของมนุษย ์และ 2) จดัตงัวินยัหรือ
กฎหมายทีมีขอบขา่ยครอบคลมุ ทีจะประสานระบบสมมติของมนุษยท์ุกอยา่งเขา้เป็นระบบใหญ่
อนัหนึงอนัเดียว ทีโยงถึงกนัทวัทงัหมด ซึงสอดคลอ้งกบัระบบความสมัพนัธอ์นัหนึงอนัเดียวของ
ธรรมชาติ

.

 1) กฎหมายตอ้งมาจากธรรม ตอ้งชอบธรรม และตอ้งเพือธรรม

 2) กฎหมายตอ้งไม่แปลกแยกจากกฎธรรมชาติ

 3) กฎหมายเกิดจากขอ้ตกลงของมนุษย์

 4) กฎหมายตอ้งเพือสังคมมนุษย ์บนพืนฐานธรรมชาติของมนุษย์

 5) กฎหมายตอ้งสนองจุดหมายของชีวิตมนุษย์

 6) กฎหมายเป็นเครืองมือฝึกใหเ้ป็นมนุษยที์สมบูรณ์

 7) กฎหมายและการปกครองตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย์

 8) กระบวนการบญัญติักฎหมาย

 9) กฎหมายทีแทจ้ริงตอ้งประสานประโยชน์ของบุคคลกบัสังคม และประสานประโยชน์

เขา้กบัความจริงแทข้องธรรมชาติ

 10) การกระทาํและผลแห่งการกระทาํ

หลกัการพืนฐาน

 1) การปกครองกบักฎหมายอะไรเกิดก่อนกนั

 - เมือมีการปกครองต้องมีกฎหมาย/กฎหมายกอ่ใหเ้กิดการปกครอง

 2) กฎหมายก่อใหเ้กิดสิทธิ หรือกฎหมายรับรองสิทธิ

 - กฎหมายกอ่ให้เกิดสิทธิ เช่น การรับรองกรรมสิทธ์ในทีดิน 

 - กฎหมายรับรองสิทธิ  เช่น สิทธิตามธรรมชาติทีจะไมถู่กละเมิดหรือทาํร้าย

 3) มนุษยมี์สิทธิตามธรรมชาติหรือไม่ 

 - มนุษยโ์ดยธรรมชาติไมมี่สิทธิ

 - สิทธิเกิดขึนโดยสมมติมนุษยจึ์งอ้างสิทธิได้เฉพาะมนุษยด์ัวยกนั

 - สิทธิตามธรรมชาติเช่น สิทธิในการเกิด สิทธิในการตายหรือสิทธิในการมีชีวิตอยู่

 4) สัตว์มิสิทธิตามธรรมชาติหรืไม่ เช่น การปล่อยหมูในเลา้ การปล่อยนกกรงหวัจุกออก
จากกรง หรือการปล่อยปลาโลมาออกจากบ่อทดลอง เป็นตน้ 

 5) คนไขมี้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแพทยผ์ูท้าํการรักษาไดห้รือไม่

คําถาม
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 สังคมวิทยาทางกฎหมาย(Sociology of law) เป็นการศึกษากฎหมายในฐานะทีเป็น

ขอ้เท็จจริงอย่างหนึงในสังคม

 ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัขอ้เท็จจริงต่างๆ ในสังคมวา่เป็นเหตุเป็นผล

ซึงกนัและกนัอย่างไร

 เมือไดข้อ้เท็จจริงแน่นอนชดัเจนแลว้ จึงตอ้งคน้หาให้เขา้ใจต่อไปวา่ขอ้เท็จจริงเหลา่นัน

มีความสัมพนัธ์ต่อกนัและมีหลกัการหรือกฎเกณฑ์ในความสัมพนัธ์เหลา่นันอย่างไรบา้ง

 สังคมวิทยากฎหมายนันแยกศึกษาได ้2 กรณี 

 กรณีแรก  ศึกษาวา่ขอ้เท็จจริงเป็นอย่างไรทีทาํให้เกิดกฎหมาย 

 กรณีทีสอง ศึกษาวา่กฎหมายบญัญติับงัคบัใชแ้ลว้ก่อให้เกิดผลอย่างไรในสังคมบา้ง

นิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา

 สังคมวิทยากฎหมายจึงเป็นการศึกษากฎหมายในฐานะทีเป็นขอ้เท็จจริง

ทางสังม(Social Fact)เป็นผลผลิตของสังคมอยา่งหนึง ว่ากฎหมายมี

ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัสังคม

 แนวคิดทางนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา(Sociological Jurisprudence) เห็น

ว่าเนืองจากสังคมเปลียนแปลง กฎเกณฑเ์ดิมไม่อาจบังคบัให้เกดิความ

เป็นธรรมได้ จึงตอ้งศึกษากฎหมายในบริบทอืน ๆ นอกจากนิติศาสตร์

โดยแท้ เช่น การลกัทรัพยใ์นสมยัหนึงอาจไม่มีความผดิในอีกสมัยหนึง 

 นิติศาสตร์เชิงสังคม เป็นแนวความคิดหรือทฤษฎีทางนิติศาสตร์ทีเน้น

บทบาทของกฎหมายต่อสังคม อนัเป็นการพิจารณาถึงบทบาทหน้าทีของ

กฎหมายหรือการทาํงานของกฎหมายมากกว่าการสนใจกฎหมายในแง่ที

เป็นเนือหาสาระซึงเป็นนามธรรมลอย ๆ

.

แนวความคิด

 ประเทศฝรังเศส

 ความเชือวา่ทุกอยา่งขึนอยูก่บัตัวบทไมต่้องพึงพาอยา่งอืนนันเป็นความเข้าใจผิด

 เนือแท้ของกฏหมายเป็น Social Solidarity หรือหลักความสมานฉันท์ของสงัคม

 ประเทศเยอรมนั

 เยียริง ชีให้เห็นวา่ การแกไ้ขปัญหาสงัคมจะคิดแบบ deduction อยา่งเดียวไมไ่ด้ ถ้าจะแกปั้ญหาจริงๆ ต้องไป
หาจุดหมายทีไมไ่ด้อยูใ่นระบบกฎหมาย

 อูลิซ ผูเ้สนอทฤษฏีกฏหมายทีมีชีวิต (Living Law)
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 Rosucoe Pound เสนอวา่ นักกฏหมายจะมีฐานะเหมือนวิศวกรสังคม (Social Engineer)
 Pound แบง่ผลประโยชน์ในสังคมออกเป็น 3 ประเภท

 1.ประโยชน์ปัจเจกบุคคล (Individual Interest)
 2..ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
 3.ประโยชน์ของสังคม (Social Interest)
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 

 มาตรา 77 บญัญติั “รัฐพึงจดัใหมี้กฎหมายเพียงเทา่ทีจาํเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีหมดความจาํเป็นหรือไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ หรือทีเป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไมช่กัชา้เพือไมใ่หเ้ป็นภาระแก่ประชาชน และดาํเนินการให้

ประชาชนเขา้ถึงตวับทกฎหมายต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจกฎหมายไดง่้ายเพือ
ปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

 ก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั รัฐพึงจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของผูเ้กียวขอ้งวิเคราะห์
ผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากกฎหมายอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ รวมทงัเปิดเผยผลการรับ

ฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นนัต่อประชาชน และนาํมาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทกุขนัตอน เมือกฎหมายมีผลใชบ้งัคบัแลว้ รัฐพึงจดัใหมี้การ
ประเมินผลสัมฤทธิของกฎหมายทกุรอบระยะเวลาทีกาํหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผูเ้กียวขอ้งประกอบดว้ย เพือพฒันากฎหมายทกุฉบบัใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบท

ต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงไป

 รัฐพึงใชร้ะบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีทีจาํเป็น พึงกาํหนด
หลกัเกณฑ์การใชดุ้ลพินิจของเจา้หนา้ทีของรัฐ และระยะเวลาในการดาํเนินการตามขนัตอน
ต่าง ๆ ทีบญัญติัไวใ้นกฎหมายใหช้ดัเจน และพึงกาํหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรา้ยแรง”

.

 นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เป็นแนวคิดทางกฎหมายทีเน้นบทบาทความสัมพนัธ์ของ

กฎหมายต่อสังคม

 สังคมวิทยาทางกฎหมายเป็นการมองกฎหมายในฐานะทีเป็นปรากฏการณ์ขอ้เท็จจริงทาง

สังคมวา่เป็นอย่างไร

 การศึกษากฎหมายจึงตอ้งพิจารณาถึงบริบทดา้นอืนดว้ย เช่น บริบทของสังคม 

สภาพแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ หรือลกัษณะทางการเมืองการปกครอง 

 กฎหมายเป็นเพียงเครืองมือเพือให้บรรลเุป้าหมาย

 การเน้นบทบาทของกฎหมายไปในทางทีจะมุ่งสร้างกฎหมายให้เป็นกลไกของการ

ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนบุคคล 

นิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา (Sociological 
Jurispudence)

 แนวคิดของสํานกักฎหมายบา้นเมืองเชือว่ากฎหมายสมบูรณ์ในตวัเอง สามารถใหค้วาม
เป็นธรรมแก่สังคมได ้ทาํใหน้กักฎหมายกลายเป็นนกัอกัษรศาสตร์ไม่สนใจบริบทดา้นอืน 
มุ่งแต่เล่นแงแ่ปรธาตุในตวับทกฎหมาย ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเป็นธรรมกบัสังคมได ้
ดงันนั การศึกษากฎหมายจึงตอ้งพิจารณาถึงบริบทดา้นอืนดว้ย เช่นบริบทของสังคม 
สภาพแวดลอ้ม ประวติัศาสตร์ หรือลกัษณะทางการเมืองการปกครอง 

 แนวความคิดของนิติศาสตร์ทางสังคมวิทยาก่อใหเ้กิดหลกัทางนิติศาสตร์ เช่นหลกัความ
ศกัดิในการแสดงเจตนา/หลกัความยินยอมไมก่่อใหเ้กิดละเมิด/การกระทาํผิดของเดก็และ

เยาวชน/กม.คุม้ครองผูบ้ริโภค/การคา้มนุษย/์กม.การยติุความรุนแรงในครอบครัว 

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์/การกระทาํผิดของอาชญากรปกขาว (whrite corlar
crime) หรือกฎหมายแรงงานและประกนัสังคม

 การเนน้บทบาทของกฎหมายไปในทางทีจะมุ่งสร้างกฎหมายใหเ้ป็นกลไกของการ
ปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 

ความเป็นมาและแนวคิด
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1)กฎหมายเกิดขึนและเปลียนแปลงไปตามบริบททาง

สังคม ควรมองกฎหมายในบริบททางสังคมอืน

2)กฎหมายในฐานะทีเป็นเครืองมือหรือโครงสร้างทาง

สังคม

3)การศึกษาสังคมวิทยาทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของแนวความคิด

 มองเตสกิเออ

 มนุษย์มีกฎเกณฑ์ของมนุษย์ พระเจา้มีกฎเกณฑ์ของพระเจา้ สัตวมี์กฎเกณฑ์ของสัตว์

 ความถกูหรือผิดกฎหมายขึนอยู่กบัเหตุผลในการกระทาํแต่ละเรืองโดยพิจารณาจาก

บริบทของสังคม สภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ เช่น การลกัทรัพย์ในสมยัโบราณ กบัการลกั

ทรัพย์ในสมยัปัจจุบนั

 นักกฎหมายจึงควรศึกษาสังคมดว้ย เช่น นิติวิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา ฑณัฑวิทยา 



ปรัชญาเมธี

 ฟรังซัวจีนี (Francois Geny:1689-1755) 

 คคัคา้นสํานกักฎหมายบา้นเมือง

 การศึกษากฎหมายตอ้งศึกษาแบบองค์รวม(มหภาค) ทงัประวติัศาสตร์ ขอ้ความคิด “ตวั

บทอยูเ่หนือสิงอืนใด” ของสํานกันิติศาสตร์เป็นอรรถธิบายไมถู่กตอ้ง

 ตวับทเป็นเพียงหลกัเกณฑ์ หรือกรอบกวา้งๆทีวางไวศ้าลมีบทบาทสําคญัในการปรุงแต่ง

กฎหมาย  โดยใชเ้หตุผลดุลพินิจและสาระบางอยา่งทีอยูน่อกตวับท(external legal 

element) นกันิติศาสตร์ จึงมิใช่เพียงแต่เป็นผูร้ับใชต้วับทแต่ยงัเป็นผูตี้ความตวับทร่วมมือ

กบัตวับทในการอาํนวยความยติุธรรม

 การมองตวับทอยูเ่หนือกฎหมายเป็นความเขา้ใจทีผิด หลกักฎหมายทีไดจ้ากตวับท

กฎหมายเทา่นนัไมเ่พียงพอ แต่ศาลหรือผูพิ้พากษาไดใ้ชเ้หตุผล สิงทีอยูภ่ายในตวับท

กฎหมาย มาปรุงแต่งตวับทกฎหมายและใชดุ้ลยพินิจใหเ้กิดความยติุธรรมดว้ย

 กฎหมายเกิดจากการใชเ้หตุผลและดุลพินิจของผูพิ้พากษา เช่น การลกักระแสไฟฟ้า

 กฎหมายเป็นเพียงเครืองมือในการอาํนวยความยติุธรรม

 ผูพิ้พากษาตอ้งใชเ้หตุผลหรือตีความกฎหมายใหเ้กิดความเป็นธรรม

.
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 รูดอร์ฟ ฟอน เยยีริง

 วตัถุประสงค์ของกฎหมายเป็นเครืองมือเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ เพือประโยชน์แกส่ังคมอยา่ง

แท้จริง หรือหน้าทีของกฎหมายอยูที่การปกป้องผลประโยชน์ของสังคม

 “กฎหมาย”ยอ่มมีจุดหมายเพือประโยชนส์่วนรวมของสังคมและ การใช้กฎหมาย (The application of laws) 

และการตีความกฎหมาย (The interpretation of laws) ต้องมุง่ไปสู่ “จุดหมาย”ของกฎหมาย

 “กฎหมาย” ในฐานะทีเป็นเครืองมือในการแกปั้ญหาความขัดแยง้ในผลประโยชนข์องสังคมหรือสร้างความ

สมดุลระหว่างประโยชน ์(Interests)ต่าง ๆ  เข้าด้วยกนั คือ ประโยชนข์องปัจเจกชน – ประโยชนข์องรัฐ –

และประโยชนข์องสังคม

 จุดหมายของ “กฎหมาย”มิได้มีขึนเพือปัจเจกชน แต่กฎหมายคุ้มครองประโยชนปั์จเจกชน โดยมุง่ต่อ

ประโยชนข์องสังคม “กฎหมาย”เป็นเครืองมือสาํหรับใช้เพือตอบสนองความจาํเป็นของสังคม

 กฎหมายเป็นเพียงกลไกหรือวิธีการ (mean) ทีจะนาํไปสู่เป้าหมายทีต้องการ (end) โดยกฎหมายต้อง

เปลียนแปลงไปตามสภาพของสังคม และกลไกของกฎหมายมีบทบาทในการสร้างความสมดุล หรือการ

จัดลาํดับชันความสาํคัญระหว่างประโยชนข์องเอกชนกบัประโยชนข์องสงัคม

.

 ยเูชนเออร์ลิช (EugenEhrlich:1862-1922)

 เสนอทฤษฎีกฎหมายมีชีวิต(Living Law)โดยแยกกฎหมายของรัฐออกจากกฎหมายของสังคม โดยเห็น

ว่าควรเอาพฤติกรรมในชีวิตประจาํวันมาบญัญติัเป็นกฎหมายด้วย และนกักฎหมายควรมีความรู้ทาง

สังคมศาสตร์ด้านอืนๆ ให้วงกว้างยิงขึน 

 ทฤษฎีกฎหมายทีมีชีวิต (Living Law) - แบง่กฎหมาย ออกเป็น 2 ส่วน

 (1) กฎหมายของรัฐ (State Law) 

 (2) Living Law – กฎหมายทีมีชีวิตอยูใ่นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในสงัคม

 “กฎหมาย” มีความสัมพันธ์กบั “สังคม” - law and society ;การเขียนกฎหมาย ต้องอยูบ่น พืนฐานของ

การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยา

 “กฎหมาย” มีความสัมพันธ์กบั “สังคม” - law and society ;การเขียนกฎหมาย ต้องอยูบ่น พืนฐานของ

การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยา

.

 ฟราน คอน จีนี 

 การมองตวับทอยู่เหนือกฎหมายเป็นความเขา้ใจทีผิด

 กฎหมายเกิดจากการใชเ้หตุผลและดุลพินิจของผูพิ้พากษา เช่น การลกักระแสไฟฟ้า

 กฎหมายเป็นเพียงเครืองมือในการอาํนวยความยุติธรรม

 ผูพิ้พากษาตอ้งใชเ้หตุผลหรือตีความกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม

 ลีออง ดิวกี

 ความสมานฉันทใ์นสังคม(Socail Solidarity) คือ ทุกคนต้องทาํหนา้ทีของตนเพือจุดหมายแห่งความ
สมานฉันทข์องสังคม

 มนุษย์ดาํรงอยู่ไดด้ว้ยการพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั จึงตอ้งมีเครืองมือในการจดั
ระเบียนของสังคม บงัคบัให้มนุษย์ตอ้งปรับตวัเขา้หากนัและปรองดองกนั

 กฎหมายเป็นเครืองมือเพือรับใชจุ้ดหมายแห่งความสมานฉันท์ของสังคม

 - หลกัความสมานฉันท์ของสังคม กฎหมายจึงเป็นเรืองของสังคมมิใช่เอกชเพียงอย่าง
เดียว

 กฎหมายก่อให้เกิดหน้าที มิใช่ก่อให้เกิดสิทธิแต่อย่างใด

.
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 แนวคิดวิศวกรทางสังคม (Socail Engineering) คือ การใชก้ฎหมายเป็นเครืองมือปรับ

ผลประโยชน์ให้เกิดความสมดุลย์ทงัผลประโยชน์ของรัฐ ผลประโยชน์ของเอกชนและ

ผลประโยชน์ของสังคม

 กฎหมายตอ้งมนัคง แต่ตอ้งไม่หยุดนิง (The law must be stable, but it must not stand 

still) 

 กฎหมายคือ รูปแบบพิเศษมากของการควบคุมสังคมในสังคมการเมืองทีเจริญแลว้โดย

การใชก้าํลงัอย่างเป็นระบบระเบียบในสังคมดงักลา่ว 

 กฎหมายคือระบอบหรือคาํสังทางกฎหมาย (legal order) ทีทาํหน้าทีดงันี 

1. กฎของการตดัสินใจ (Rules of decision)

2. กฎของแนวทางการดาํเนินการ (Rules of or guides to conduct)

3. พืนฐานของความคาดการณ์ไดข้องการกระทาํของเจา้หน้าที (Bases of prediction 

of official action)

4. สําหรับผูร้้ายนันตอ้งปฏิบติัการกระทาํของเจา้หน้าทีทีตอ้งมีความรับผิดชอบในการ

รอสโค่ พาวนด ์(Roscoe Pound) (1870-1964)

 กฎหมายเป็นวิธีการไปสู่จุดหมายปลายทาง (law is a mean to an end)

 ซึงเป้าหมายปลายทางคือการควบคุมดูแลสังคม ดังนัน กฎหมาย 

1. เป็นการดูแลรักษาโดยสังคมทีเจริญทางการเมือง   

2. สาํหรับการปรับเปลียนความสัมพนัธ์และการสั งพฤติกรรม

3. โดยกระบวนการทางศาลและกระบวนการทางปกครอง 

4. การใช้องคก์รของ “employing a body of recognized or 

established percepts”

5. ใช้บังคบัโดยกระบวนการทางเทคนิคทีมีอาํนาจทีสอดคลอ้งกบั

ขอ้ความคิดของผูมี้อาํนาจ

.

 ความทา้ทายของนักกฎหมายในศตวรรตที 19 คือ 

 หลกัสามประการ ธรรมชาติของกฎหมาย (nature of law) 

 การตีความประวติัศาสตร์กฎหมาย (interpretation of legal history) และ

 ความสัมพนัธ์ของกฎหมายและศีลธรรม (relation of law and morals) 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัศีลธรรม เป็น

 1) ความสัมพนัธ์ของกฎหมายต่อองค์กรศีลธรรมในจารีตประเพณีใน

เวลาและสถานทีหรือองค์กรจดัตงัของหลกัการทีมาจากการคาดหวงั

ทานการเผา้ดู 

 2)   แนวทางในการตดัสินใจ 

 3)  ความสัมพนัธ์ของกระบวนการทางปกครองและกระบวนการทาง

ศาลต่อศีลธรรม 

.



06/06/62

95

 ระบอบกฎหมายตอ้งเผชิญกบัทฤษฎีผลประโยชน์ทีทา้ทายดงันี

 1. จดักลุม่และสรุปรวมแรงกดดนัของกลุม่ผลประโยชน์ทงัหมดเพือให้ตระหนักรู้กนั

 2. กาํหนดผลประโยชน์ทีตอ้งตระหนักทราบและประกนั

 3. จาํกดักลุม่ผลประโยชน์ในการประกนัผลประโยชน์ดงักลา่ว

 4. กาํหนดขอ้จาํกดัและหรือวิธีการในการขจดัของกฎหมายเพือประกนัผลประโยชน์

ทีรับรู้ดงักลา่ว

 5. ใชห้ลกัการประเมินมูลค่าของผลประโยชน์

 ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Theory) คือ การพิจารณาวา่กฎหมายเป็น

กลไกหรือเครืองมือทีสร้างขึนเพือคานผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมเพือให้เกิดความ

สมดุล เสมือนเป็นการก่อสร้างหรือกระทาํวิศวกรรมสังคม และผลของการพิจารณา

บทบาทของกฎหมายเช่นนี ทาํให้มีการสร้างหรือตรากฎหมายในลกัษณะเขา้ไป

แทรกแซงการจดัระเบียบทางเศรษฐกิจหรือถว่งดุลผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมให้มี

ความเสมอภาค หรือเป็นธรรมมากขึน 

.

• .

 อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธ

 สถานะของสภาบนัพระมหากษตัริยที์เป็นสมมติเทพ

 หลักธรรมในกฎหมาย

 การเกิดขึนของกฎหมาย

 คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ รับมาจากมอญ ส่วนมอบรับมาจากอินเดีย

 สมเด็จบรมโพธิสัตว์ ตังพระเจ้าหมาสมมติราช เป็นผู้ตัดสินข้อพาทในหมูม่นุษย์

 มีเทพองค์หนึงจุติในในโลกมนุษย ์และเข้ารับราชการแทนบิดา 

 ต่อมาได้ออกบวช และมีบุตร 2 คน ชือ ภทัรกุมาร กบัมโนสาร

 ภทัรดาบลได้แต่งคัมภีเภทางคปกรณ์และอาคมเวท และได้ละเพศไปรับราชการในแผ่นดินพระเจา้สมติ
ราช

 มโนสารกไ็ด้รับราชการ มีหนา้ทีตัดสินข้อพิพาท

 เกิดคดีไร่แตง

 มโนสารแต่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ถวายพระเจา้สมมติราชก็ตงัอยูใ่นทศพิธราชธรรม

ปรัชญากฎหมายไทย

 หลกัการคมัภีร์พระธรรมศาสตร์

 1) อนัหลกัการแห่งการดาํเนินคดีความอนัเป็นสากล เปลียนแปลงและละเมิดไม่ได ้

 2) พระราชศาสตร์ อนัเป็นการนําเอาคมัภีร์พระธรรมศาสตร์กาํหนดให้
พระมหากษตัริย์นํามูลคดี 39 ประการมาเป็นหลกัในการวินิจฉัยคดีต่าง ๆ 

 3) พระราชนิติศาสตร์ หรือพระราชนิติคดี คือ กฎหมายทีพระมหากษตัริย์ตราขึน
สําหรับใชใ้นการปกครองและบริหารราชการแผน่ดินตามความจาํเป็นและ
เหมาะสมกบัเทศกาลบา้นเมือง โบราณราชนิติ รวมถึงพระราชวินิจฉัยคดีความต่างๆ

 อาํนาจของพระมหากษตัรย์

 1) หนา้ทีของพระมหากษตัริยซึ์งทรงเป็นผูน้าํในการปกครองและรักษากฎหมาย 

 2)พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูต้รากฎหมาย 

 3)พระมหากษตัริยท์รงเป็นผูพิ้พากษาสูงสุดและทรงรับฎีกาจากประชาชน 

ด้านนิติปรัชญา
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 ตาํนานเกิดหลกัอินทภาษ

 เทวดาต้องการเสวยทิพยมานชันดุสิต จึงได้เกิดในโลกมนุษย ์เพือทาํหนา้ทีพิพากษาคดี

 จุติในครรภข์องภรรยาอาํมาตยผู์้หนึง เมือบิดาเสียชีวิตกไ็ด้เป็นผู้พิพากษาแทน

 การแสวง“ธรรมสิงใดเป็นบดัทดัตัดสินคดีการ” หรือหลักการซึงเป็นเสมือนบรรทดัในการตัดสินคดีความ 

ไมไ่ด้ขึนอยูก่บัตัวบทกฎหมาย อันได้แกพ่ระธรรมศาสตร์และพระราชศาสตร์เทา่นนั 

 พระอินทร์จึงประทานหลักอินทภาษ

 ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ 

 ผู้ใดละเว้นจากอคติธรรมทงัสีได้ จะมียศ บริวาร และมีความเจริญรุ่งเรืองยิงขึนเปรียบดังพระจนัทร์วันเพ็ญ 

 หากผู้ใดปฏิบติัตนไปอคติกจ็ะทาํให้ไมมี่ทงัยศ และบริวาร ครันสินชีวิตลงกต็้องไปอยูใ่นอบายภูมิ หา

ความสุขมิได้ 

 ผู้พิพากษาจาํเป็นต้องหาหลักเกณฑอื์นทีนอกเหนือจากตวับทกฎหมาย เพือให้เป็นบรรทดัฐานสาํหรับการ

พิจารณาคดี ความสุจริต ยุติธรรม เทียงธรรม   อันแสดงถึงไมใ่ด้กาํหนดความยุติธรรมตามกฎหมายเทา่นนั

หลกัอินทภาษ

 เยเรมิส ฟาน พลีต ชาวเนเธอแลนด์  “...ตวับทกฎหมายเก่าแก่ของสยามนันดีมากและไดรั้บ

การยกย่องอย่างสูง แต่แทนทีพระเจา้กรุงสยามจะไดยึ้ดถือหลกักฎหมายเหลา่นีให้สมกบัที

ไดรั้บการบญัญติัขึนมาเพือเชิดชูพระเกียรติยศและพระนาม มีกฎหมายเพียงไม่กีพระไอย

การทีบงัคบัใชก้นั ดว้ยการทีทรงใชพ้ระราชอาญาสิทธิทีลว่งลาํกฎหมาย พระเจา้กรุงสยาม

จึงมีพระราชอาํนาจเด็ดขาด พระไอยการต่างๆ จึงถกูปรับให้เขา้กบัพระราชประสงค์ ถกู

เปลียนแปลงและแกไ้ขให้วิปลาตไปตามผลประโยชน์และความพึงพอใจของพระองค์ 

ความฉ้อฉลและความโลภทีติดเป็นนิสัยของขุนนาง ทาํให้การตดัสินคดีแพ่งและคดีอาญา

ดาํเนินไปอย่างเลวร้าย จนกระทงัผูมี้อาํนาจและผูม้งัคงัสามารถชนะคดีโดยการใชสิ้นจา้ง

สินบนและวิธีการสกปรกอืนๆ โดยพวกทียากจนเท่านันทีเป็นฝ่ายทนทุกข์ทรมาน ทงัทีมี

กฎเกณฑ์ทีดีเยียมอยู่แลว้ รวมทงัสิงทีตอ้งปฏิบติัตามอย่างเหมาะสมในทุกๆ คดีก็ตาม..”

ภูมิปัญญาของนิติปรัชญาไทย

 นิโคลาส์ แซร์แวส ชาวฝรังเศส“...ถา้ความซือสัตย์ของสุภาตระลาการมนัคงเท่ากบั

ภูมิปัญญาดา้นกฎหมายทีบญัญติัขึนใชใ้นประเทศสยาม คงไม่มีประเทศอืนใดใน

โลกตะวนัออก(Indies) ทีมีวฒันธรรมสูงกวา่สยามไปได ้แต่ความโลภอย่างไม่มี

ขอบเขตซึงเป็นความชวัร้ายทีสําคญัเหนืออืนใดในประเทศนี ทาํให้กฎหมายไม่มี

ประสิทธิภาพ ทงันีก็เพราะวา่ แทบจะไม่มีผูพิ้พากษาตระลาการคนใดทีรับผิดชอบ

คดีแพ่งลว้นๆ พน้จากความเสียผูเ้สียคนเพราะตดัสินคดีดว้ยฉันทาคติ หรือรับอามิส

สินจา้งซึงไดม้าจากคู่คดี โดยไม่มีความละอาย คู่ความขา้งใดทีอยู่ในฐานะจะให้

สินบนไดม้ากกวา่ก็มกัจะเป็นฝ่ายทีผูพิ้พากษาตระลาการยินดีทีจะเขา้ขา้งดว้ย และ

ผลคือ คู่ความผูใ้ห้สินบนจะชนะคดีไม่ชา้ก็เร็ว ยกเวน้เสียแต่วา่คดีของเขาจะฟังไม่

ขึนเสียจริงๆ ผูพิ้พากษาจะระมดัระวงัตวัมากขึนในการตดัสินคดีอาญา เนืองจากชาว

สยามมีนิสัยออ่นโยน และไม่ชอบการเสียเลือดเสียเนือ ฉะนันจึงไม่ค่อยตดัสินให้ผู ้

บริสุทธิเสียเลือดเสียเนือ...

.
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บาทหลวงปาเลกวัส์  “...ขา้พเจา้ไดอ่้านประมวลกฎหมาย
ทงัหมดแลว้ เห็นว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมาก 
สอดคลอ้งกบัวิถีธรรมชาติและปรับเขา้ไดก้บัอุปนิสัยและ
ขนบประเพณีของประชาชาติทีสร้างกฎหมายนีขึน... ตุลา
การผูใ้หญ่กบัเจา้เมืองทุกคนจะตอ้งมีประมวลกฎหมายไป
ประจาํชุดหนึง แต่กไ็ม่ค่อยไดพ้ิจารณาคดีตามตวับท
กฎหมายเท่าใดนัก ดงัจะพิเคราะห์ไดจ้ากอุทาหรณ์ได้
ดงัต่อไปนี : คดีทุกคดีพึงพิจารณาพิพากษาให้สําเร็จลุล่วง
ไปภายในสามวนั แต่สุภาตระลาการกม็กัปล่อยคดีให้
ยืดเยือไปตงัสองปีหรือสามปี

.

 กฎจารีตประเพณี

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 วรรคสอง “เมือไมมี่บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญนีบงัคับแกก่รณี
ใด ให้กระทาํการนนัหรือวินิจฉัยกรณีนนัไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข”

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย ์มาตรา 4 วรรคสอง “เมือไมมี่บทกฎหมายทีจะยกมาปรับคดีได้ ใหวิ้นิจฉัย
คดีนนัตามจารีตประเพณีแห่งทอ้งถิน ถ้าไมมี่จารีตประเพณีเช่นว่านนั ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที
ใกล้เคียงอยา่งยิง และถ้าบทกฎหมายเช่นนนักไ็มมี่ด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทวัไป”

 ศีลธรรม

 หลักการพืนฐานของศีลมาบญัญติัไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอืนด้วย เช่น เจตนาในการ
กระทาํผิด ความรับผิดในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนบัสนุนองค์ประกอบความรับผิดทางอาญาความรับผิด

เกียวกบัชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ ความรับผิดเกียวกบัทรัพยค์วามรับผิดเกียวกบัเพศความรับผิดเกียวกบั
ชือเสียง เป็นต้น

 ศาสนา

 ศาสนาเป็นทีมาประการหนึงของกฎหมาย ศาสนามีส่วนทาํให้กฎหมายมีความถูกต้องยุติธรรมและใช้
ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมได้เป็นอยา่งดี

การบญัญตัิกฎหมาย

 พิพากษาตุลาการมีใจเป็นธรรมปราศจากอคติ 4 ประการไดแ้ก ่

ฉันทาคติ(ลาํเอียงเพราะรัก) โทสาคติ (ลาํเอียงเพราะโกรธ)โมหาคติ

(ลาํเอียงเพราะเขลา) และภยาคติ(ลาํเอียงเพราะกลวั) 

 การปฏิบติัหนา้ทีของผูพิ้พากษาตอ้งความเทียงธรรมและความ

ยติุธรรม

 การยดึมนัในสิงทีถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

การบงัคบัใช้กฎหมาย
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การลงโทษมีทงัฝ่ายบา้นเมืองและทางศาสนา

กฎหมายลกัษณะพยาน ทิพยพยาน อุดรพยาน และอุตริ

พยาน 

กฎหมายลกัษณะพิสูจน์ดาํนาํลุยเพลิง คาํสัจจาธิษฐาน 

โองการดาํนาํ โองการลุยเพลิง 

พิธีถือนาํและการแช่งนาํ 

การลงโทษตามกฎหมาย

ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หวั

นักเรียนกฎหมายคอืวญิ ูชน
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 “...กฎหมายกบัความเป็นอยูที่เป็นจริงอาจขดักนั และในกฎหมายกมี็ช่อง
โหว่มิใช่น้อย เพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอยา่งโดยอาศัย

หลกัการของต่างประเทศ โดยมิได้คาํนึงถึงความเป็นอยูข่องประชาชนว่า
ทีใดควรเป็นอยา่งไร ร้ายกว่านันกไ็ม่คาํนึงถึงว่าการปกครองของทาง
ราชการบางทีไปไม่ถึงประชาชนด้วยซาํ จึงทาํให้ประชาชนตอ้งตงั
กฎหมายของตนเอง ซึงไม่ได้หมายความว่าเลว เป็นแต่มีบางสิงบางอยา่ง

ขดักบักฎหมายของบ้านเมือง...”

 “...กฎหมายทีนาํมาใช้ปัจจุบันเป็นหลกักฎหมายทีได้มาจากตา่งประเทศ
จึงตอ้งให้ความรู้แกป่ระชาชนในวิธีทีเรียกได้ว่าใช้กฎหมายให้ถูกต้องเพือ

คุม้ครองผูที้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเพือทีจะป้องกนัไม่ให้ผูที้จะปฏิบัติ

ในทางทีผดิได้ทาํให้เดือดร้อนแกส่่วนรวม …” 

ด้านกฎหมาย

 “...ศาลเป็นสถาบนัอนัสูงส่งและศกัดิสิทธิ  เป็นทียอมรับกนัทวัไปในบรรดา

ประเทศประชาธิปไตย  ผูพิ้พากษาทุกท่านคงจะไดร้ะลึกถึงความสําคญัใน

หน้าที  ทีจะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นอย่างดีทีสุดแลว้  และในเวลา

เดียวกนัก็เป็นทีหวงัวา่ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งกบังานของศาล  จะไดช้่วยกนั

ส่งเสริมให้ผูพิ้พากษาไดมี้อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามหน้าที  

เพือให้ประชาชนไดมี้หลกัประกนั  และไดรั้บความคุม้ครองในสิทธิและ

เสรีภาพ  โดยความยุติธรรมทวัหน้ากนั…”

 “...ผูที้มีหน้าทีในทางกฎหมายจะช่วยประชาชนได้ เพราะกฎหมายนีมีไว ้

สําหรับให้บา้นเมืองมีความสงบเรียบร้อย ทุกสิงทุกอย่างจึงตอ้งมีกฎเกณฑ์

ถา้ประชาชนคือบุคคลทีประกอบชาตินี มีความรู้พอในกฎเกณฑต์่างๆ ทีได้

วางเอาไวดี้ ก็จะทาํให้การปกครองเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีความสงบ

ตามตวับทกฎหมาย…” 

ด้านศาลยตุิธรรม

 “...ทุกวนันีคนทวัไปนิยมยินดีอย่างมาก ในความคิดและการ

กระทาํโดยอิสระเสรีเดก็กไ็ดร้ับการส่งเสริม และสั งสอนให้ทาํ

ให้คิดอย่างอิสระ การมีเสรีภาพนนัเป็นของดีอย่างยงิแต่เมือจาํ

ใชจ้าํเป็นจะตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงั และความรับผดิชอบมิ

ให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผูอ้ืนทีเขากม็ีอยู่เท่าเทียมกนั ทงัมิให้

กระทบกระเทือนถึงสวสัดิภาพและความเป็นปกติสุขของ

ส่วนรวมดว้ย มิฉะนนัจะทาํให้มีความยุ่งยากจะทาํให้สังคม 

และชาติประเทศตอ้งแตกสลายโดยสินเชิง...”

ด้านเสรีภาพ
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 “...กฎหมายทงัปวงนนั เราบญัญติัขึนเพือใชเ้ป็นปัจจยัสําหรับรักษาความยติุธรรม กล่าว
โดยสรุปคือ ใชเ้ป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบติัของมหาชนสถานหนึง กบัใชเ้ป็น
แม่บทในการพิจารณาตดัสินความประพฤติปฏิบติันนัๆ ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเทียงตรงอีก
สถานหนึง.. ...โดยทีกฎหมายเป็นแต่เครืองมือในการรักษาความยติุธรรมดงักล่าว จึง
ไม่ควรจะถือว่ามีความสําคญัยิงกว่าความยติุธรรม หากควรจะตอ้งถือว่าความยติุธรรมมา
ก่อนกฎหมายและอยูเ่หนือกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆโดยคาํนึงถึงแต่
ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านนั ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จาํตอ้งคาํนึงถึงความยติุธรรมซึง

เป็นจุดประสงค์ดว้ยเสมอ การใชก้ฎหมายจึงจะมีความหมายและไดผ้ลทีควรจะได.้..”

 “...กฎหมายเป็นเพียงเครืองมือสําหรับกาํหนดความถูกผิดเพืออาศยัเป็นหลกัวินิจฉยัในการ
อาํนวยความยติุธรรม หาใช่ปัจจยัสําคญัสิงเดียวในการใหค้วามยติุธรรมไม ่ ดงันนั จะอาศยั
ตวับทกฎหมายกบัคาํใหก้ารในศาลเท่านนัไม่ได ้  การอาํนวยความยติุธรรม จึงตอ้งอาศยัตวั
ผูใ้ชก้ฎหมาย คือท่านทงัหลาย เป็นปัจจยัสําคญัดว้ยเท่าๆกนักบัตวักฎหมายในการทีท่านจะ
ไดก้ระทาํหนา้ที ทีสามารถอาํนวยคุณอาํนวยโทษใหแ้ก่ประชาชนไดต่้อไป...”

กฎหมายกบัความยตุิธรรม

 พระมหากษตัริยมี์หนา้ทีปกครองอาณาประชาราษฎร์ใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขและอาํนวยความ

ยติุธรรมแก่ประชาชน

 สมยัสุโขทยั เป็นการปกครองแบบพอ่ปกครองลูก  

 สมยัอยธุยา พระมหากษตัริยท์รงเป็นทีมาของความยติุธรรมและเป็นผูพิ้พากษาสูงสุดเพราะ

พระมหากษตัริยท์รงเป็นเจา้ชีวิต

 สมยัรัตนโกสินทร์ 

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงชาํระกฎหมาย เป็นทีมากฎหมายตราสามดวง

 พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที 3 จัดตัง กลองวินิจฉัยเภรี

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว รัชกาลที 4 แกไ้ขกฎหมายให้เป็นธรรม เช่น คดีอาํแดงเหมือน อาํแดงจัน

 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที 5 ตังกระทรวงยุติธรรม ปฏิรูประบบศาลและกฎหมาย

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลที 6 ทรงพระราชนิพนธ์ กฎหมายกบัความยุติธรรม

 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สมยัรัชกาลที 9  นิติปรัชญาทีเหมาะกบัสังคมไทย

ปรัชญากฏหมายพระมหากษัตริย์ไทย

 “...ผูมี้หนา้ทีในทางกฎหมายมีอาชีพในทางกฎหมายตอ้งพยายามทีจะหาความรูใ้นทางอืนๆ ที

ไม่ใช่ในทางกฎหมายดว้ยกนั เพือทีจะใหอ้าชีพทีตนเลือกไดผ้ลมากทีสุด”

  “...กฎหมายนีมีช่องโหวเ่สมอ ถา้ใชช้่องโหวใ่นกฎหมายเพือสรา้งสรรค ์ก็เป็นการป้องกนัมิ

ใหใ้ชช้่องโหวข่องกฎหมายในทางทุจริต ...” 

 “... ถา้ไดต้งักฎหมายและเป็นกฎหมายทีปฏิบติัไดบ้า้นเมืองก็จะมีอยา่งทีเรียกวา่มีขือมีแป...” 

 “... การนาํบทบญัญติัทีปฏิบติัไม่ไดต้ามสภาพทีเป็นจริงของชีวิตมาบงัคบัใชเ้ป็นตน้เหตแุห่ง

ความเดือดร้อน แตกแยกในชาติและประชาชน...” 

 “กฎหมายยอ่มเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตีความได ้การตีความนีจึงเป็นสิงทีสําคญั 

 “...บา้นเมืองหรือสังคมใหญนี่ยอ่มจะตอ้งมีผลประโยชน์ทีขดักนั  ระเบียบการและตวับท

กฎหมายใหส้ามารถทีจะอยูร่่วมกนัโดยสันติ  ก็จะเป็นการทาํใหบ้า้นเมืองมีความมนัคงได.้..”

 “กฎหมายมีไวส้ําหรับใหมี้ความสงบสุขในบา้นเมือง มิใช่วา่กฎหมายมีไวส้าํหรบับงัคบั

ประชาชน”

ปรัชญาด้านกฎหมาย
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 การใชก้ฎหมายบงัคบัคดีตา่ง ๆ  จาํเป็นตอ้งใชว้ิจารณญาณอนัถกูตอ้งของนกักฎหมายควบคูไ่ป
ดว้ยทุกกรณีจึงจะสามารถรกัษาความยติุธรรมได ้

 “...กฎหมายนนัมีไวส้ําหรับเพือป้องกนัมิใหท้าํลาย  แตถ่า้กฎหมายนนักีดขวางการสรรคส์รา้ง  ก็มี
ทางทีจะออ้มอยูเ่สมอ  ออ้มไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย กฎหมายนีมีช่องโหวเ่สมอ  ถา้เราถือโอกาสใน
การมีช่องโหวข่องกฎหมายเพือการทุจริตนนัเป็นสิงทีเลวทราม  และทาํใหน้าํไปสู่ความหายนะ  
แตถ่า้ใชช้่องโหวใ่นกฎหมายเพือสร้างสรรคเ์ป็นการอดุช่องวา่งในกฎหมายนนัเองแลว้  ก็เป็นการ
ป้องกนัมิใหใ้ชช้่องโหวข่องกฎหมายในทางทจุริตดว้ยซาํ...”

 “... จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีผูใ้ชก้ฎหมายจะตอ้งตระหนกัในความรับผิดชอบของตนเองอยูต่ลอดเวลา 

ในอนัทีจะใชก้ฎหมายเพือธาํรงรักษาและผดงุความยติุธรรม..”
 “...โดยทีกฎหมายทีมีอยูทุ่กคนก็ทราบดีวา่เป็นสิงทีสมมุติขึนมาตงัขึนมา ฉะนนัผูพิ้พากษาก็ตอ้งมี

ดลุพินิจเหมาะสม คือมีความฉลาดมีความรู้อะไรทีถกูทีควร ก็จะไดต้ดัสินไดถ้กูตอ้งและเป็น
ประโยชน์ 

  “...กฎหมายมีไวส้ําหรับใหมี้ความสงบสุขในบา้นเมืองมิใช่วา่กฎหมายมีไวส้าํหรบับงัคบั
ประชาชน ถา้มุ่งหมายทีจะบงัคบัประชาชนก็กลายเป็นเผดจ็การกลายเป็นสิงทีบุคคลหมู่นอ้ย
จะตอ้งบงัคบักบับุคคลหมู่มาก ในทางตรงกนัขา้มกฎหมายมีไวส้าํหรับใหบุ้คคลส่วนมากมีเสรี

และอยูไ่ดด้ว้ยความสงบ...” 

.

 “...ผูพิ้พากษาไดมี้อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามหนา้ที  เพือใหป้ระชาชนไดมี้

หลกัประกนั  และไดร้ับความคุม้ครองในสิทธิและเสรีภาพ  โดยความยติุธรรมทวัหนา้กนั…”

 ผูพิ้พากษานนัเป็นบคุคลทีประชาชนจะมองเป็นทีพึง ทงัในโรงศาลทงันอกโรงศาล

 “...หนา้ทีสําคญัของผูพิ้พากษา ก็คือการประสาทความยติุธรรมโดยไมเ่กรงกลวัอะไรทงัสิ น 

...”

 “...ฝ่ายตุลาการนีเป็นส่วนหนึงทีสําคญัในการปกครองประเทศชาติ ในระบอบประชาธิปไตย 

หรือจะในระบอบใดทีเห็นความสําคญัของความผาสุกของประชาชน...”

  “... ทา่นทีเป็นผูพิ้พากษาจึงเป็นบคุคลทีจะตอ้งทาํงานดว้ยความรู้ในวิชา ทงัในความรู้ใน

ความยติุธรรมทีอยูใ่นใจ คือเป็นความยติุธรรมตามธรรมชาติ หมายความวา่ผูที้เป็นผูพิ้พากษา

จะตอ้งใชห้ลกัวิชาและสามญัสํานึกอยา่งมาก ทงัหมดนีก็จะตอ้งประกอบดว้ยความสุจริต คือ 

สุจริตใจ เพราะวา่บางทีมีสิงทีล่อในทางอามิส หรือในทางความคิดทีไมต่รง อนัเรียกวา่ อคติ

...”

ปรัชญาด้านศาลและผู้พิพากษา

 “...ในการปฏิบัตินีกจ็ะตอ้งมีความเทียงตรง และปราศจากอคติ...”

 “... เครืองมืออุดช่องโหว่นันจะใช้อคติไม่ได้ ตอ้งใช้ธรรมและความคิด

สร้างสรรค.์.” 

 “... อคติ นันเป็นสิงทีหรือเป็นทางทีไม่ควรไปคือทางทีไม่ถูก...” 

 “...การลงโทษนันไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความยตุิธรรม เป็นการให้ความ

ยตุิธรรมกบัผูที้ทาํไม่ดี...”

 “...ยตุิธรรมนีกห็มายความว่า ธรรมะ คือสิงทีถูกตอ้ง และยตุกิย็ตุิ... ถา้เห็นได้

อะไรทีเป็นธรรมและปฏิบัติตามนัน กท็าํให้ประเทศนันมีความสงบ...”

.
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 “...กฎหมายทงัปวงนนั เราบญัญติัขึนเพือใชเ้ป็นปัจจยัสําหรับรกัษาความยติุธรรม โดยทีกฎหมาย
เป็นแตเ่ครืองมือในการรักษาความยติุธรรมดงักลา่ว จึงไม่ควรจะถือวา่มีความสาํคญัยิงกวา่ความ
ยติุธรรม หากควรจะตอ้งถือวา่ความยติุธรรมมาก่อนกฎหมายและอยูเ่หนือกฎหมาย การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีใดๆโดยคาํนึงถึงแตค่วามถกูผิดตามกฎหมายเท่านนั ดจูะไม่เป็นการเพียงพอ 
จาํตอ้งคาํนึงถึงความยติุธรรมซึงเป็นจุดประสงคด์ว้ยเสมอ การใชก้ฎหมายจึงจะมีความหมายและ
ไดผ้ลทีควรจะได.้..”

 “...กฎหมายเป็นเพียงเครืองมือสําหรับกาํหนดความถกูผิดเพืออาศยัเป็นหลกัวินิจฉยัในการอาํนวย
ความยติุธรรม หาใช่ปัจจยัสําคญัสิงเดียวในการใหค้วามยติุธรรมไม ่ดงันนั จะอาศยัตวับทกฎหมาย
กบัคาํใหก้ารในศาลเท่านนัไม่ได ้ การอาํนวยความยติุธรรม จึงตอ้งอาศยัตวัผูใ้ชก้ฎหมาย คือท่าน
ทงัหลาย เป็นปัจจยัสําคญัดว้ยเท่าๆกนักบัตวักฎหมายในการทีท่านจะไดก้ระทาํหนา้ที ทีสามารถ
อาํนวยคณุอาํนวยโทษใหแ้ก่ประชาชนไดต้อ่ไป...”

 “...กฎหมายมิใช่ตวัความยติุธรรม หากเป็นแตเ่พียงบทบญัญติัหรือปัจจยัทีตราไวเ้พือรักษาความ
ยติุธรรม ผูใ้ดก็ตามแมไ้ม่รู้กฎหมาย แตถ่า้ประพฤติปฏิบติัดว้ยความสุจริตแลว้ ควรจะไดร้ับความ
คุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเตม็ที ตรงกนัขา้มคนทีรู้กฎหมายแตใ่ชก้ฎหมายไปในทางทจุริต ควรตอ้ง
ถือวา่ทุจริตและกฎหมายไม่คุม้ครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนนัจึงไม่สมควรจะถือวา่การรกัษาความ
ยติุธรรมในแผน่ดินมีวงกวา้งอยูเ่พียงแคข่อบเขตของกฎหมาย จาํเป็นตอ้งขยายออกไปใหถึ้งศีลธรรม
จรรยา ตลอดจนเหตแุละผลตามเป็นจริงดว้ย

ปรัชญากฎหมายกับความยุติธรรม

 “... กฎหมายนนัไมใ่ช่ตวัความยติุธรรม เป็นแต่เพียงเครืองมืออยา่งหนึง สําหรบัใชใ้นการรักษา

และอาํนวยความยติุธรรมเทา่นนั การใชก้ฎหมายจึงตอ้งมุง่หมายใชเ้พือรักษาความยติุธรรมไมใ่ช่

เพือรักษาตวับทของกฎหมายเอง และการรักษาความยติุธรรมในแผ่นดิน ก็มิไดมี้วงแคบอยูเ่พียง

แค่ขอบเขตของกฎหมาย หากตอ้งขยายออกไปใหถึ้งศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตแุละผลตาม

ความเป็นจริงดว้ย...”

 “...ความยติุธรรมเป็นสิงทีกวา้งวา่ ยติุธรรมก็หมายความวา่ตอ้งใหย้ติุสักครงัในทางธรรมะ 

หมายความถึงสิงทีตรงสิงทีเป็นจริง แต่วา่หาความจริงนียาก จึงตอ้งมีการยติุธรรม...” 

 ปรัชญากฎหมายกบัความยติุธรรมตรงกบัแนวพระราชดาํริทีวา่ในกรณีทีกฎหมายขดัต่อความ

ยติุธรรม ตอ้งถือตามความยติุธรรมเป็นสําคญันนั เป็นเจตนารมณ์ทีตรงสามญัสํานึกเป็นอยา่งยิง 

โดยมีหลกักฎหมายสากลสนบัสนุนอยู ่คือ หลกักฎหมายธรรมชาติ (Natural law)และมีสุภาษิต

กฎหมายโรมนับทหนึงกล่าวไวว้า่

“ผูพิ้พากษาทีดียอ่มวินิจฉัยคดีตามหลกัแหง่ความยติุธรรมและความถูกตอ้งและถือความยติุธรรม

สําคญักวา่กฎหมาย” (A good judge decides according to justice and right and prefers equity to 

strict law)

.

 1)กฎหมายตอ้งประกอบดว้ยหลกัธรรมทีถูกตอ้งตรงสิงทีเป็นจริงจึงตอ้งมีการยุติธรรม

คือสิงทีถกูตอ้ง และยุติก็ยุติ

 2)กฎหมายเป็นเครืองมือในการอาํนวยความยุติธรรม  ควรจะตอ้งถือวา่ความยุติธรรมมา

ก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย การรักษาความยุติธรรมจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะ

ขอบเขตของนักกฎหมาย จาํเป็นตอ้งขยายออกไปให้ถึง ศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุ

และผลตามความเป็นจริงดว้ย 

 3) การปฏิบติัหน้าทีของนักกฎหมายตอ้งปราศจากอคติ พร้อมทงัตอ้งรักษาอดุมคติ 

จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโ้ดยรอบคอบเคร่งครัด เสมอดว้ย

รักษาชีวิตของตนเอง

 4)การอาํนวยความยุติธรรมประกอบดว้ยตวับทกฎหมายทีดี กบัผูป้ฏิบติัหน้าทีทีดี อนั

เป็นการยืนยนัถึงหลกัการหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของกฎหมาย

กฎหมายกบัความยตุิธรรม
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 “...กฎหมายกบัความเป็นอยูที่เป็นจริงอาจขดักนั และในกฎหมายก็มีช่องโหวมิ่ใช่นอ้ย เพราะ

เราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอยา่งโดยอาศยัหลกัการของต่างประเทศ โดยมิได้

คาํนึงถึงความเป็นอยูข่องประชาชนวา่ทีใดควรเป็นอยา่งไร..”

 “...หลกัทีวา่ทกุคนตอ้งทราบถึงกฎหมายและตอ้งทาํตามกฎหมายนนัรู้สึกวา่บางครังก็ใช้

ไมไ่ด ้เพราะวา่กฎหมายไมถึ่งประชาชน ตอ้งนึกบา้งวา่เป็นความผิดทางราชการ ทีไมส่ามารถ

จะนาํกฎหมายไปใหถึ้งประชาชน...”
 “...หลกัวิชานิติศาสตร์ของเราเป็นหลกัวิชาทีเราไดศึ้กษามาจากต่างประเทศเป็นส่วนมาก แต่

ก็เป็นการยากลาํบากทีจะเอาหลกัวิชาโดยแทโ้ดยตรงมาประกอบการปฏิบติัในประเทศของ

เรา เพราะวา่สถานการณ์ไมเ่หมือนกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะทางประวติัศาสตร์และทาง

ปกครองทีมีมา...”
 “... ทางราชการบกุรุกบคุคลไมใ่ช่บคุคลบกุรุกกฎหมายบา้นเมือง...”

 หลกั The King can do no wrong 

ปรัชญากฎหมายกับการบงัคับใช้กฎหมาย

 1)กฎหมายนันเป็นเพียงเครืองมือเสาะแสวงหาความยตุิธรรม

 2) นักกฎหมายจึงตอ้งมีเจตนาอนัสุจริตปราศจากอคติ

 3) การใช้กฎหมายทีเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเป็นจริง

 4) นักกฎหมายตอ้งประพฤติตนให้อยูใ่นความถูกตอ้งเทียงธรรมซือสัตย์

สุจริต คาํนึงถึงเหตุและผลความเป็นจริง

 5) กฎหมายจะคงความศกัดิสิทธิและมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคไ์ด้ จึง

ขึนอยูก่บัตวับุคคลผูใ้ช้กฎหมายเป็นสาํคญัผูใ้ช้กฎหมายจะตอ้งคาํนึงถึงความ

เป็นธรรมกอ่นกฎหมาย

ปรัชญากฎหมายทีเหมาะสมสําหรับสังคมไทย

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทเีกียวกับกฎหมาย 

 “...ถา้เราจะปกครองหรือช่วยใหบ้า้นเมืองมีความสงบสุข เรียบร้อย เราจะตอ้งปฏิบติัตรง

ตามกฎหมายทงัหมดไม่ได ้ จะตอ้งคาํนึงถึงหลกันิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปพร้อมๆ กนั

ตอ้งอยูด่ว้ยความอะลุ่มอล่วย ไม่กดขีซึงกนัและกนั...” 

 “...หลกัทีว่าทุกคนตอ้งทราบถึงกฎหมายและตอ้งทําตามกฎหมายนันรู้สึกวา่บางครังก็ใช้

ไม่ได ้เพราะว่ากฎหมายไม่ถึงประชาชน ตอ้งนึกบา้งว่าเป็นความผิดทางราชการ ทีไม่

สามารถจะนาํกฎหมายไปใหถึ้งประชาชน...” 

   “...กฎหมายทงัปวง จะธํารงความยติุธรรมและความถูกตอ้งเทียงตรง มีความศกัดิสิทธิ

และประสิทธิภาพเต็มเปียมหรือไม่เพียงไรนนั ขึนอยูก่บัการใช ้หากนาํไปใชผ้ิด

วตัถุประสงค์และ เจตนารมณ์ หรือดว้ยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสือม ความ

ศกัดิสิทธิและกลายเป็นภยัต่อประชาชน...” 
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.
 “...การรักษาความยติุธรรมในแผน่ดิน ไม่ควรจะถือเพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย 

จาํเป็นตอ้งขยายออกไปใหถึ้งศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริง

ดว้ย...” 

 “...กฎหมายมิใช่ตวัความยติุธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบญัญติัหรือปัจจยัทีตราไวเ้พือ

รักษาความยติุธรรม ผูใ้ดก็ตามแมไ้ม่รู้กฎหมายแต่ถา้ประพฤติปฏิบติัดว้ยความสุจริต

แลว้ควรจะ ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเต็มที ตรงกนัขา้มคนทีรู้กฎหมาย

แต่ใชก้ฎหมายไปในทางทุจริตควรตอ้งถือว่าทุจริต...” 

 “...กฎหมายนีมีช่องโหว่เสมอ ถา้เราถือโอกาสในการมีช่องโหว่ของกฎหมายเพือการ

ทุจริตนนัเป็นสิงทีเลวทราม และทาํใหน้าํไปสู่ความหายนะแต่ถา้ใชช่้องโหว่ใน

กฎหมายเพือสร้างสรรค์ ก็เป็นการป้องกนัมิใหใ้ชช่้องโหว่ของกฎหมายในทางทุจริต 

...” 

.

 “...กฎหมายนนั โดยหลกัการแลว้จะตอ้งบญัญติัขึน ใชเ้ป็นอยา่งเดียวกนัและเสมอกนั

หมดสําหรับคนทงัประเทศ จึงจาํเป็นอยา่งยิงทีผูใ้ชก้ฎหมายจะตอ้งตระหนกัในความ

รับผิดชอบของตนเองอยูต่ลอดเวลา ในอนัทีจะใชก้ฎหมายเพือธํารงรักษาและผดุง

ความยติุธรรม...” 

 “...กฎหมายนนัไม่ใช่ตวัความยติุธรรม เป็นแต่เพียงเครืองมืออยา่งหนึง สําหรับใชใ้น

การรักษาและอาํนวยความยติุธรรมเท่านนั การใชก้ฎหมายจึงตอ้งมุ่งหมายใชเ้พือรักษา

ความยติุธรรมไม่ใช่เพือรักษาตวับทของกฎหมายเอง และการรักษาความยติุธรรมใน

แผน่ดิน ก็มิไดมี้วงแคบอยูเ่พียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หากตอ้งขยายออกไปใหถึ้ง

ศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงดว้ย...” 

 “...สิงทีมีกฎเกณฑ์ก็เรียกว่าเป็นกฎหมาย บุคคลนนัก็ตอ้งอาศยักฎเกณฑ์ทีถูกตอ้งจึงจะ

มีความสุขได ้ถา้ไม่มีกฎเกณฑ์ทีถูกตอ้ง ทาํใหอ้ยูก่นัไม่ผาสุก เพราะว่ามีการ

เบียดเบียนกนับา้ง มีการเขา้ใจผิดกนับา้ง ฉะนนั จึงตอ้งมีกฎเกณฑ์ คือกฎหมายทีตรา

ขึนมาเพือความสงบเรียบร้อย...”

.

 “....ในฐานะทนายความผูเ้ป็นนกักฎหมายสาขาหนึง ไม่พึงนิงเฉยต่อการแสดงความ

คิดเห็นและในการเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้กฎหมายอยา่งแทจ้ริง หากสิงใดทีดาํเนินอยูใ่นสังคม

ทุกวนันีเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งดว้ยความยติุธรรมแลว้นกักฎหมายทีดีไม่พึงนิงเฉยเสีย

ควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลเพือความถูกตอ้งและเพือความ

เป็นธรรมของบา้นเมือง หากนกักฎหมาย สามารถกระทาํไดเ้ช่นนีแลว้  ยอ่มเป็นกาํลงั

ส่วนหนึงทีทาํใหบ้า้นเมืองเจริญไปได.้..”
 “...กฎหมายมีไวส้ําหรับใหมี้ความสงบสุขในบา้นเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไวส้ําหรับ

บงัคบัประชาชน ถา้มุ่งหมายทีจะบงัคบัประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิงที

บุคคลหมู่นอ้ยจะตอ้งบงัคบักบับุคคลหมู่มาก ในทางตรงกนัขา้ม กฎหมายมีไวส้ําหรับ

ใหบุ้คคลส่วนมากมีเสรีและอยูไ่ดด้ว้ยความสงบ...” 
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 ศีลธรรม (Moral) คือ ความประพฤติทีดีทีชอบ หรือธรรมในระดับศีล 

หรือกรอบปฏิบัติทีดี เกยีวกบัความรู้สึกรับผดิชอบ บริสุทธิ เกยีวกบั

จิตใจ หรือหลกัความประพฤติทีดีสาํหรับบุคคลพึงปฏิบัติ

 กฎหมายมีไวเ้พือแกปั้ญหา ไม่ใช่เพือสร้างปัญหา กฎหมายมีไวเ้พือ

ความสุข-เป็นคุณ ไม่ใช่เป็นทุกขเ์ป็นภาระแกส่มาชิกสังคม

 มนุษยเ์ป็นสัตวสั์งคม ชอบอยูร่วมกนัมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั 

แลกเปลียนปัจจยักนัเพือการดาํรงชีวิตจาํเป็นตอ้งสร้างกฎเกณฑ ์ เพือ

ควบคุมความประพฤติของสมาชิก เป็นการสร้างความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยเพือให้เกดิความผาสุกขึนในสังคม

กฎหมายกับกฎเกณฑ์ทางสังคม

 ศีลธรรม คือ ความรู้สึกนึกคิดของมนุษยว์า่การกระทาํอยา่งไรเป็นการกระทาํทีชอบ และการ

กระทาํอยา่งไรเป็นการกระทาํทีไมช่อบ

 กฎหมายกาํหนดขอ้บงัคบัอนัเป็นการควบคุมความประพฤติของมนุษย ์เช่นเดียวกบัศีลธรรม

 กฎหมายกบัศีลธรรมมีขอ้แตกต่างกนับางประการ

 3.1 กฎหมายเป็นขอ้บงัคบัทีกาํหนดพฤติกรรมภายนอกของมนุษย ์แต่ศีลธรรมเป็นเรือง

ความรู้สึกภายในใจของมนุษย ์แมคิ้ดไมช่อบก็ผิดศีลธรรมแลว้

 3.2 ศีลธรรมมีความมุง่หมายสูงกวา่กฎหมาย ตอ้งการใหม้นุษยพ์ร้อมบริบรูณ์ดว้ยความดีทงั

กายและใจ แต่กฎหมายมุง่เพียงธาํรงไวซึ้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม เป็นผลเพียง

ทางกาย

 3.3 กฎหมาย การฝ่าฝืนตอ้งไดร้ับผลร้ายโดยรัฐเป็นผูก้าํหนด สภาพบงัคบั ส่วนการฝ่าฝืน

ศีลธรรม ยอ่มมีผลสภาพบงัคบัเป็นลกัษณะกระทบกระเทือนจิตใจของผูฝ่้าฝืน จะมีมากนอ้ย

ขึนอยูก่บัความสํานึก ผิดชอบชวัดี ในแต่ละบคุคล

กฎหมายกับศีลธรรม

..
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 “เราจะตอ้งระวงัอยา่งคิดเอากฎหมายไปปนกบัความดีความชั วฤา

ความยตุิธรรม กฎหมายเป็นคาํสั งทีเป็นแบบทีเราจะตอ้งประพฤติตาม 

แต่กฎหมายนันบางทีกจ็ะชั วได้ ฤาไม่ยตุิธรรมกไ็ด้ ความคิดว่าอะไรดี 

อะไรชั ว ฤาอะไรเป็นยตุิธรรม อะไรไม่ยตุิธรรม มีบ่อเกดิทีจะเกดิขึน

หลายแห่ง เช่นศาสนา แต่กฎหมายนันเกดิขึนได้แห่งเดียว คือ จาก

ผูป้กครองแผน่ดิน ฤาทีผูป้กครองแผน่ดินอนุญาตเท่านัน”(พระองคเ์จา้

รพฒันศกัดิ)

.

 กฎหมาย คือ ระเบียบกาํหนดขอ้บงัคบัอนัเป็นการควบคมุความประพฤติของมนุษย ์และมีสภาพ

บงัคบัเดด็ขาด

 กฎหมายกบัจารีตประเพณีมีส่วนทีคลา้ยกนั เนืองจากเป็นกฎเกณฑที์ควบคมุพฤติกรรมภายนอกของ

มนุษย์

 นกัสังคมวิทยาจาํแนกความแตกตา่งระหวา่งกฎหมายกบัจารีตประเพณีไวด้งัตอ่ไปนี

 1. กฎหมายกาํหนดระดับต่าง ๆ  ของการกระทาํความผิด และกาํหนดบทลงโทษสาํหรับความผิดนนัตามระดับ
ด้วย ผิดนอ้ยกโ็ทษนอ้ย ผิดมากกโ็ทษมาก แต่จารีตประเพณีเป็นเรืองของความรู้สึกวา่รับไดห้รือไมไ่ด้ของ

สังคมมากกว่า

 2.การลงโทษผู้กระทาํตามกฎหมายมีองค์กรคอยเป็นธุระจัดการอยา่งเป็นกิจจะลักษณะ แต่สาํหรับจารีต
ประเพณีแล้ว ไมมี่องค์กรรับผิดชอบเช่นว่าโดยเฉพาะและมกัเป็นการลงโทษของสังคมเอง เช่น การประณาม 

การเลิกคบค้าสมาคมด้วย ฯลฯ

 3.จารีตประเพณีมีความเป็นยาวนานและเปลียนแปลงยาก ในขณะทีกฎหมายแมอ้าจมีความเป็นมายาวนานแต่
กส็ามารถเปลียนแปลงปรับปรุงให้เข้ากบัสถานการณ์เฉพาะหนา้ได้ทนัที

 4.จารีตบางอยา่งถูกละเลยโดยคนในสังคม กฎหมายจึงมีประโยชนก์ว่าเพราะมีอาํนาจบงัคบัใช้แกทุ่กคนเป็น
การทวัไปอยา่งไมมี่การยกเว้น

 5. จารีตประเพณีบางทีกไ็มช่ัดเจน ทาํให้เกิดปัญหาได้ ขณะทีกฎหมายมีความแนน่อนกว่า

กฎหมายกับจารีตประเพณี

จารีตประเพณี
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 ความยุติธรรมเป็นเรืองทีมีมาดงัเดิมตงัแตส่มัยกรีก  โดยนักปราชญาสาํคญัทีให้นิยามของกม.คือ 
Aristotelซึงกลา่ววา่ กม. เป็นเรืองของเหตุผล  และเมือ กม. ไม่เป็นธรรม กส็ามารถใช ้“ความ
ยุติธรรม (Equity)มาปรับใชใ้ห้เกิดความเป็นธรรมตามยุคสมัยทีเปลียนแปลงไปได ้ อนัเป็นแนวคิด
ทีสาํคญัของสาํนักธรรมนิยม

 อยา่งไรกต็าม โดยที “ความยุติธรรม” เป็นเรืองของนามธรรม จึงมีกระบวนการคลีคลายตวัของความ
ยุติธรรม (Concretizationof Idea of Justice) จากความยุติธรรมทัวไปซึงมีความเป็นนามธรรม  
ปรากฏให้เห็นเป็นความยุติธรรมเฉพาะกรณีซึงมีความเป็นรูปธรรม  ทังนีโดยมีการใชว้ิธีการหา 
Authority ซึงแตกตา่งกนัไปตามระบบกฎหมาย  แตห่ากไม่สามารถหา Authority ไดก้ใ็ชว้ิธีการ 
Analogy

 “เราจะตอ้งระวงัอยา่งคิดเอากฎหมายไปปนกบัความดีความชวัฤาความยุติธรรม กฎหมายเป็นคาํสังที
เป็นแบบทีเราจะตอ้งประพฤติตาม แตก่ฎหมายนันบางทีกจ็ะชวัได ้ฤาไม่ยุติธรรมกไ็ด ้ความคิดวา่
อะไรดี อะไรชวั ฤาอะไรเป็นยุติธรรม อะไรไม่ยุติธรรม มีบ่อเกิดทีจะเกิดขึนหลายแห่ง เชน่ศาสนา 
แตก่ฎหมายนันเกิดขึนไดแ้ห่งเดียว คือ จากผูป้กครองแผน่ดิน ฤาทีผูป้กครองแผน่ดินอนุญาต
เท่านัน”(พระองคเ์จ้ารพฒันศักดิ)

 .

กฎหมายกบัความยตุิธรรม

 เพลโต

 กฎหมาย  - กฎเกณฑใ์นการอยูร่่วมกนัของมนุษยเ์พือสนองความต้องการของมนุษย ์  แต่มนุษยมี์

แนวโน้มการใช้อาํนาจในทางทีผิด

 ความยุติธรรม - การให้ในส่วนทีเขาควรจะได้ 

 ดังนัน Plato  จึงเขียนหนังสือสําคัญ 2 เล่ม  คือ

 The Republic– แบ่งมนุษยเ์ป็น 3 ประเภทตามคุณธรรม  โดยมรหลกัทีสําคญั  คือ

 ให้คนดีปกครองคนไมดี่  (Philosophy king)

 The law– เนืองจากPhilosophy king  มีได้ยาก จึงต้องนาํหลกัเหตุผลมาบญัญติัเป็นกฎหมายให้

ชดัเจน

 สรุปข้อคิดทีสําคัญของ Plato ทีมีผลมาถึงกฎหมายปัจจุบัน คือ ความยุติธรรม  เป็นเรืองของการ

ให้ในส่วนทีควรจะได้  กับการปกครองโดยหลักกฎหมายเป็นใหญ่ ( Rule of Law)

วิวฒันาการกฎหมายและความยตุิธรรม

 อริสโตเติ ล

 กฎหมาย– มนุษยเ์ป็นสัตว์สังคม โดยที Aristotleมองมนุษยเ์ป็น 2 ประเภท คือ

 Part of Nature   และ Master of Nature จึงแบ่งกฎหมายออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่

 กฎหมายธรรมชาติ – เป็นสากล นิรันดร  ไม่ขึนกบัการยอมรับไม่ยอมรับของผูใ้ด

 กฎหมายทีมนุษย์กําหนด – มนุษยก์าํหนดขึนเพือแกไ้ขขอ้บกพร่องของสังคม  ผนัแปร
ตามเวลา

 ความยุติธรรม  เป็นเรืองของการให้ในส่วนทีควรจะได้

 การปกครองโดยหลักกฎหมายเป็นใหญ่ ( Rule of Law)

 ความยุติธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่  ได้แก่

 ความยุติธรรมทัวไป  แบง่ออกเป็น ความยุติธรรมตามธรรมชาติ – เป็นสากล  ไมขึ่นกบัการยอมรับของ
มนุษย ์ความยุติธรรมทีมนุษย์สมมุติ – มนุษยก์าํหนดเพือชีถูกผิดในเรืองไมมี่ถูกผิดในตัวเอง

 ความยุติธรรมเฉพาะเจาะจง แบ่งออกเป็นความยุติธรรมในการแบ่งสันปันส่วน- เป็น 
คสพ. ในทางมหาชน/ สิทธิต่างๆ โดยใหแ้ต่ละคนเหมาะสมกบัคุณภาพ กบัความยตุธิรรมในการ

แลกเปลียนทดแทน- เป็น คสพ. ในทางเอกชน ไมค่าํนึงถึงคณุสมบติั เชน่ การคา้ขาย  ละเมิด

.
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 "ตราชูนีดูเทียง บ่มีเอียงจริงไหมหือ
ขวาซา้ยเท่ากนัหรือ ฤาจะหย่อนอยู่ขา้งไหน
เพง่ดูตราชูตงั ขา้นียงัมิแน่ใจ
ทีเทียงนันเพยีงใด ทีวา่ไม่แค่ไหนกนั

ตราชูคู่กฎหมาย ตราขึนไวเ้พอืสุขสันต์
สังคมมิป่วนปั น เพราะกฎขอ้บงัคบัจุน
แต่นีเพอืใครหรือ มวลชนฤาเพอืนายทนุ
ยิงตรองยิงหัวหมนุ จนสุดยากจะกล่าวขาน

• อสันีย ์พลจนัทร์(นายผี)

ตราชสูญัญลกัษณ์แห่งความยตุธิรรม
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สิทธิ กบักรรมสิทธิ

ใครจะอาจซือขายฟ้ามหาสมุทร แสนวิสุทธ์โลกนีทีพระสร้าง

สุดท้ายกายวิภาคจะจากราง ไร้ระหว่างหล้าและฟ้าต่อกัน

เรามิใช่เจ้าของฟ้าและอากาศ โลกธาตุทังสินทังสรวงสวรรค์

มนุษย์มิได้นิรมิตตะวันจันทร์ แม้เม็ดทรายนันสักทุลี

แย่งแผ่นดินอํามหิตคิดแต่ฆ่า เพราะกิเลสบ้าหฤโหดสิงซากผี

ลืมป่าช้าคุณธรรมความดี เสียศรีสวัสดิค่าแท้วิญญาณ 

สภาวะสรรพสิงทุกส่วนโลกนี ควรทีสํานึกค่าทิพย์วิเศษวิศาล

อนุรักษ์ดินนําฟ้าไว้ตลอดกาล เพือเหนือทิพยสถานวิมานแก้วไกวัล

 อังคาร กลัยาณพงศ์ 

 “ผูใ้ดมีอาํนาจวาสนา ธรรมดาหาอะไรกห็าได้ 

กาํหมดัคือยตุิธรรมจงจาํไว ้ ใครหมดัใหญ่ได้เปรียบเรียบเทียบเกลอ 

ใครหมดัยอ่มตอ้งถ่อมกายายอบ ตอ้งคอยหมอบคอยกราบราบเทียวหนอ 

คอยระแวงแขยงอยูล่ะเออ มิได้กลา้เผยอขนึตึงตงั 

มีอาํนาจวาสนาวาจาสิทธิ พูดสิงใดไม่ผดิเพราะฤทธิขลงั 

ถึงพูดผดิกาํหมดัซัดลงปัง กลายเป็นพูดถูกจงัไปทังเพ 

กาํหมดัเล็กลูกเด็กกเ็ถียงได้ จะส่งเสียงเถียงไปไม่ไหวเหว 

ตอ้งขอยมืหมดัโตไวโ้บ๊เบ๊ เดินโอเ้อว้างปึงให้ถึงดี“
• พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยูห่วัทีวา่

ความยตุิธรรมคืออะไร ?

 1. ความยติุธรรม

 - ความเสมอภาค

 - ข้อห้าเรืองอาํเภอใจ

 - ลกัษณะทวัไปของกฎหมาย

 2. ความยติุธรรมในสังคม

 - ผลประโยชน์

 - ความต้องการ

 - ความคาดหวงั

 3. ความยติุธรรมในดา้นสิทธิ

 - มีหลกัประกนัสิทธิ

 - ป้องกนัมิให้มีการใช้อาํนาจตามอาํเภอใจ

กฎหมายกับความยุติธรรม
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ความยตุิธรรม/ความเท่าเทียม

สิทธิ หน้าที เสรีภาพ

.
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การตีความกฎหมาย
เหตุทีต้องมีการตีความ : เพือทราบความหมายแทจ้ริงของกฎหมายในกรณี

ทีกฎหมายใชถ้อ้ยคาํทีมีความหมายไดห้ลายทาง  ไม่ชดัเจน  หรือกาํกวม

โดยกฎหมายไดว้างหลกัเกณฑ์ในการตีความกฎหมายไวว้่า “ตอ้งใชใ้น

บรรดากรณีทีตอ้งดว้ยบทบญัญติัใดๆ  แห่งกฎหมายตามตวัอกัษร  หรือ

ตามความมุ่งหมายของของบทบญัญติันนัๆ”(ม.4)

ดงันนั  การตีความหมายจึงตอ้งพิจารณาจากตวัอกัษรและเจตนารมณ์

ของบทบญัญติันนัๆ ไปพร้อมๆกนั  มิฉะนนัอาจเกิดผลไม่ถูกตอ้งได ้ 

การตีความตามตัวอักษร
การตีความตามตัวอักษร  คือ  การหยงัทราบความหมายของตวัอกัษรตามทีปรากฏ

หรือตามทีเขา้ใจในวงการแยกออกเป็น
1. ภาษาธรรมดา  ย่อมมีความหมายธรรมดา เช่น คาํวา่ “คนใชแ้ละคนงาน”ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 253(4) และ257 ตอ้งถือตามความรู้สึกของประชาชนทวัๆไปเขา้ใจคือ
หมายความถึงบุคคลทีทาํงานเพือรับค่าจา้ง  เป็นตน้ ปกติถอ้ยคาํธรรมดาดูไดจ้าศพัท์
หรือทีมาของคาํ  เช่น  สีเหลียมขนมเปียกปูน หรือถือความหมายตามบญัญติัใน
พจนานุกรม
2. ภาษาเทคนิค  คือภาษาเฉพาะความหมายทางกฎหมาย  ต่างไปจากภาษา
ธรรมดาทีประชาชนเขา้ใจไปบา้ง  จึงตอ้งเขา้ใจตามภาษาตามภาษทีกฎหมายใชอ้ยู่
เช่นคาํวา่ “หนี”ซึงความหมายทวัๆไปอาจจะหมายถึงหนีเงิน  แต่ในทางกฎหมายนัน  
หนีไดแ้ก่หน้าทีตอ้งกระทาํ  ละเวน้กระทาํหรือส่งมอบทรัพย์สิน หรือ “วิงราว
ทรัพย์”หมายถึงการลกัทรัพย์โดยฉกฉวยซึงหน้า ดงันันแมไ้ม่มีการวิงเลยก็เป็น
ความผิดฐานนีได้

3. นิยามศัพท์ ไดแ้ก่  คาํทีกฎหมายประสงค์จะให้มีความหมายพิเศษต่างจาก

ความหมายทวัไป เช่น ความหมายของคาํวา่ “ป่า” ตามพ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. 2484

บญัญติัวา่ “ป่าหมายความวา่ทีดินทียงัมิไดมี้บุคคลไดม้าตามกฎหมายทีดิน” ดงันี  คาํ

วา่ป่าจึงเป็นทีดินทีไม่มีตน้ไมแ้มแ้ต่ตน้เดียวก็ได ้ หากยงัไม่มีบุคคลใดทีไดที้ดินนัน

ตามกฎหมาย

4. ศัพท์กฎหมายทีไม่แจ้งชัด บางทีกฎหมายก็บญัญติัถอ้ยคาํทีไม่ชดัแจง้  ทาํ

ให้ตอ้งใชก้ารตีความ เช่น ป.พ.พ. มาตรา 150 การกระที “..ขดัต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน...” เป็นถอ้ยคาํทีตอ้งตีความโดยอาศยัความ

รับผิดชอบ  ประเพณี  สามญัสํานึก  และกาลเทศะประกอบ
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การตีความตามเจตนารมณ์  จะเกิดขึนในกรณีทีพิจารณาตวัอกัษรแลว้ 

ปรากฏวา่มีความหมายไม่ชดัเจนพอ  จาํตอ้งคาํนึงถึงเจตนารมณ์ประกอบพร้อมกนัไป  

เพือทราบความหมายทีแทจ้ริงของถอ้ยคาํให้สอดคลอ้งตอ้งกนั เช่นมีขอ้ความวา่ 

“ห้ามเดินลดัสนาม”

การหยังทราบเจตนารมณ์

ในการหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะมีขึนก็ต่อเมือถอ้ยคาํในกฎหมายนันไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงทีเกิดขึน ในการหยงัทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายอาจ

พิจารณาจาก

1. พระราชปรารภหรือบันทึกหลักการและเหตุผลในการร่างพระราชบัญญัติของ

กฎหมายนัน ๆ   แต่กฎหมายใหม่ๆจะนําเอาหลกัการปละเหตุผลในการบญัญติั

กฎหมายไปเป็นหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติั

2. ประวัติศาสตร์ของกฎหมายแต่ละฉบับและสภาพการณ์ทีเป็นอยู่ก่อนวันใช้

บังคับกฎหมาย  เช่น พระราชกาํหนดการกูยื้มเงินทีเป็นการฉ้อโกงประชาชน

พ.ศ.2527  บญัญติัขึนเพือแกปั้ญหาการทาํธุรกิจแบบเงินต่อเงินทีเกิดขึนในขณะนัน  

และมีแนวโน้มทีจะแพร่ขยายไปอย่างรวดเร็ว อนัจะเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงแก่

เศรษฐกิจของประเทศ

3. พิจารณาจากกฎหมายหลายๆ  มาตรานันเองหรือหลายๆ  มาตราในเรือง

เดียวกัน  ก็พอทีจะทราบได้ว่ากฎหมายในเรืองนีมีเจตนารมณ์อย่างไร  เช่น  การ

ตีความวา่การถกูทาํร้ายจนฟันหักจะเป็น “อนัตรายสาหัส”  ตามป.อ. ม.297(3)  

หรือไม่  ตอ้งพิจารณาโดยดูประกอบกบัมาตราดงักลา่วทีวา่ (อนัตรายสาหัสไดแ้ก่

การ) “เสียแขน  ขา  มือ  เทา้  นิ ว หรืออวยัวะอืนใด”

จึงตอ้งดูวา่ฟันทีหักไปนันมีความสําคญัระดบัเดียวกบัแขน ขา มือ เทา้ นิ วหรือไม่  

ฟันทงัหมดปากรวมกนัย่อมเป็นอวยัวะสําคญั  ถา้หักไปเพียง  ย่อมไม่ใช่อนัตราย

สาหัส   แต่ถา้หักไปหลายซีเป็นเหตุให้ส่วนทีเหลืออยู่ใชก้ารไม่ไดต้ามสภาพของฟัน

เช่น  เคียวอาหารไม่ไดไ้ปแถบหนึงก็ถือวา่เป็นการเสียอวยัวะสําคญัเป็นอนัตราย

สาหัส  เทียบเท่ากบัการมือ  เทา้  นิ ว  เช่นกนั

4. พิจารณาจากเหตุผลในการแก้กฎหมาย  โดยดูว่าก่อนจะมีกฎหมายทีแก้ไขนี  

กฎหมายเดิมว่าอย่างไร  มีข้อบกพร่องอย่างไร  และกฎหมายทีแก้ไขแล้วนีได้แก้ไข

ข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างไร  เช่น  การแกไ้ข  พ.ร.บ. ความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค

ตงัแต่ดงัเดิมจนถึงปัจจุบนั  เพือบงัคบัใชใ้ห้ไดผ้ลดี  ไม่มีการกลนัแกลง  หรืหา

ผลประโยชน์จาก  พ.ร.บ. นีโดยใชโ้ทษทางอาญาเป็นเครืองมือบงัคบัลกูหนีเป็นตน้
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5. การบัญญัติกฎหมายย่อมมุ่งหมายทีจะให้ใช้บังคับได้  หากตีความแล้วปรากฏ

ว่ากฎหมายนันใช้บังคับไม่ได้ย่อมไม่ใช่เจตนารมณ์  เช่นถา้กฎหมายบญัญติัห้ามสมรส

ซ้อน ซึงการสมรสนันจะเรียกวา่เป็นการสมรสไดต้อ้งกระทาํโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

คือตอ้งไม่มีคู่สมรสโดยชอบดว้ยกฎหมายอยู่ขณะจดทะเบียนต่อพนักงานเจา้หน้าที 

มิฉะนันการสมรสไม่สมบูรณ์  เมือเป็นเช่นนีเมือชายไปจดทะเบียนสมรสซ้อนก็ย่อม

เรียกวา่เป็นการสมรสซ้อนไม่ได ้ เพราะถา้เรียกครังหลงัวา่เป็นการสมรส  ย่อมตอ้ง

ถือวา่เป็นการสมรสทีชอบดว้ยกฎหมาย  หรือมิฉะนันครังหลงัก็ไม่ใช่การสมรส  จึง

เป็นการสมรรสซ้อนไม่ได ้ หากตีความคาํวา่การนสมรสดงันี  ย่อมทาํให้ขอ้กฎหมาย

ในเรืองห้ามการสมรรสซ้อนใชไ้ม่ไดเ้ลย  ย่อมไม่สมเจตนารมณ์  จึงตอ้งตีความวา่

การสมรสครังที  2นีวา่เป็นการสมรสทีทาํตามแบบทีสมบูรณ์เท่านัน  ส่วนผลของ

การสมรรสนันย่อมไม่ชอบดว้ยกฎหมายจึงจะเป็นการสมรสซ้อน

6. บทกฎหมายทีเป็นข้อยกเว้น  ย่อมเป็นเจตนารมณ์ทีจะให้ตีความอย่าแคบ  เช่น

ตาม ป.อ. ม.4 บญัญติัให้  ถือเอาการกระทาํในเรือไทยหรืออากาศยานไทยเป็นการ

กระทาํในราชอาณาจกัรดว้ย  ซึงเป็นขอ้ยกเวน้เพราะเรือหรืออากาศยานไม่ใช่พืน

แผน่ดินอนัเป็นราชอาณาจกัร  ดงันัน  เมือมีการกระทาํเกิดขึนในเรือไทยหรืออากาศ

ยานไทยจึงตอ้งตีความอย่างแคบ  คือเหตุหรือการกระทาํทงัหลายตอ้งเกิดขึนในเรือ

หรือในอากาศยานไทยเท่านัน  หากเกิดบนหลงัคาเครืองบิน  บนปีกหรือบนบนัได

เครืองบินขณะจอดอยู่ ณ ต่างประเทศ  ย่อมไม่ถือวา่เป็นเหตุทีเกิดในอากาศยานไทย

อนัจะถือเป็นการกระทาํในราชอาณาจกัรไทย

คําพิพากษาของศาลฎีกา

  คาํพิพากษาทีดีก็เป็นตวัอย่างทีดีสําหรับการใชแ้ละการตีความกฎหมาย เพราะ

ไดผ้า่นการกลนักรองมาแลว้จากศาลชนัตน้และศาลอทุธรณ์ถึง  2  ชนั  ถา้ไม่ขดัหรือ

แยง้กบัถอ้ยคาํในตวับทก็ควรวินิจฉัยตาม

การอุดช่องว่างของกฎหมาย 

ในการบญัญติักฎหมายอาจเกิดช่องวา่งได ้ 2  กรณี

1.  ผู้ร่างนึกไม่ถึงว่าจะมีช่องว่างในกฎหมาย  ซึงอาจเป็นเพราะขณะร่าง  ผู้ร่าง

ไม่สามารถนึกถึงช่องว่างนันด้วยความเผอเรอ  หรืออาจคิดไปไม่ถึง  เช่นบางประเทศ

นิยามคาํวา่  “ตาย” ไวว้า่ไดแ้ก่การทีหัวใจหยุดทาํงานโดยสิ นเชิง”  แต่ในขณะนีมีการ
เปลียนหัวใจ

เทียมเขา้ไปแทนทีหัวใจจริงได ้ จะถือวา่เป็นการตายแลว้หรือไม่  เพราะหัวใจเดิมหยุด
ทาํงานไป

แลว้  ดงันีเป็นช่องวา่งของกฎหมายขณะทีร่างนัน  ผูร่้างคิดไม่ถึง

2.  ผู้ร่างกฎหมายนึกถึงช่องว่างแห่งกฎหมายนันแล้ว  แต่เห็นว่าไม่ควรบัญญัติให้

ตายตัวเพือจะได้มีการวินิจฉัยวางกฎเกณฑ์อันสมบูรณ์เกียวกับเรืองนัน ๆ ต่อไป เป็น

การเปิดช่องว่างโดยจงใจ  เช่น  คาํวา่  “ภาพลามก”  เป็นตน้
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การอุดช่องว่าง

ในคดีอาญา  การอดุช่องวา่งของกฎหมายนัน จะกระทาํเพือลงโทษหรือเป็นผลร้ายแก่

ผูก้ระทาํความผิดไม่ได ้ เช่น  มาตรา  276  ลงโทษ  ผูที้ “ข่มขืนกระทาํชาํเราหญิง...”  

จะตีความเทียบเคียงไปลงโทษการกระทาํต่อชายทีแปลงเพศเป็นหญิงแลว้

ไม่ได ้ เป็นตน้

ในคดีแพ่ง  การอดุช่องวา่งนัน  กระทาํไดโ้ดยอาศยัความตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  มาตรา  4 วรรค 2 และวรรค 3 ความวา่ เมือไม่มีกฎหมายลายลกัษณ์-

อกัษรทียกขึนมาปรับแก่คดีไดใ้ห้ใช ้  

1.จารีตประเพณีแห่งท้องถิน (local custom) จารีตประเพณีนันไดแ้ก่  ความ

ประพฤติทีชุมชนนันไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน  เป็นทียอมรับนับถือของคน

ในทอ้งถินนัน  และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  เช่นกรณี

การหมนั ไม่มีกฎหมายบญัญติัวา่ตอ้งทาํอย่างไร  แต่เมือชายไปสู่ขอหญิงโดยมีการ

 “เหยียบเรือน” มีหมากพลกูบัผา้ขาวมา้ไปเป็นของหมนั  แมช้ายจะอา้งวา่มิไดมี้การสู่

ขอ  ไม่มีการหมนั  แต่ตามประเพณีทอ้งถินถือวา่มีการหมนัแลว้  ก็ตอ้งถือวา่เป็นการ

หมนัทีสมบูรณ์ตามกฎหมาย  ถา้ฝ่ายชายไม่ยอมสมรสตอ้งรับผิด

ถา้ไม่มีจารีตประเพณีเช่นวา่นีให้วินิจฉัยโดย

2.อาศัยบทกฎหมายทีใกล้เคียงอย่างยิง(analogy)  เช่นการปลกูบา้นรุกลาํ

เขา้ไปในทีดินของผูอื้นโดยสุจริต  ย่อมไดรั้บความคุม้ครองตามป.พ.พ. ม.1312  แต่

หากมีการปลกูบา้นอยู่ก่อนแลว้ต่อมาทีดินถกูแบ่งแยกทาํให้บา้นทีปลูกอยู่แลว้ลาํทีดิน

ผูที้ถกูแบ่งแยกออกไป  กรณีไม่เขา้บทบญัญติัมาตรา 1312  และไม่มีจารีตประเพณีใด

มาปรับใชไ้ด ้ จึงตอ้งอาศยัเทียบบทกาํหมายทีใกลเ้คียงอย่างยิง  คือเทียบวา่เป็นการก

ลกูโรงเรือนรุกลาํเขา้โดยสุจริต(ทงัๆทียงัไม่ไดป้ลกู)  ย่อมไดรั้บความคุม้ครองตาม

กฎหมายเช่นกนั

อย่างไรก็ตาม  ถา้ไม่มีทงัจารีตประเพณีและไม่มีบทกฎหมายทีใกลเ้คียงอย่างยิงดว้ยให้

วินิจฉัยโดยอาศยั

 กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ปัจจุบนัและหลกัการในอนาคต

 กฎหมายขยายตวัเขา้สู่ดินแดนอิสระส่วนบุคคล เพือสร้างความยุติธรรมและ

เครืองมือในการบรรลบุุเป้าหมายต่าง ๆ

 กฎหมายเปลียนจากสถานะไปสู่สภาพสัญญา(เซอร์เฮนรี ไมร์)

 การกระทาํผิในรูปแบบใหม่

 การสกิมเมอร์

 การลบขอ้มลูส่วนบคุคล

 การก่อกวนดว้ยการปล่อยไวรัส

กฎหมายในอนาคต
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3.หลักกฎหมายทัวไป (general principles of law)  หลกักฎหมาย

ทวัไปนีอาจหาไดจ้ากถอ้ยคาํในตวับทกฎหมายนันๆ เมืออา่นรวมกนั  เชน่ เมืออา่น

ความในมาตรา 1339-1355 แลว้ก็จะเห็นหลกักฎหมายทวัไปวา่เพือนบา้นตอ้งถอ้ยที

ถอ้ยอาศยักนั  เมือกรณีไม่เขา้ตวับทกฎหมายก็ตอ้งใชห้ลกั “เพือนบา้นทีดี”มาตีความ

หรือหลกักฎหมายทวัไปนีอาจเป็นหลกักฎหมายทวัไปของต่างประเทศ  หรืออาจ

นํามาจากสุภาษิตกฎหมาย  ซึงถือวา่เป็นหลกัทีเกิดมาจากอจัฉริยภาพของนักปราชญ์ที

สืบทอดกนัมาหลายชวัคน  และเป็นฐานแห่งกฎหมายทงัหลายเช่นหลกักรรมเป็น

เครืองชีเจตนา  หลกัความยินยอมไม่เป็นละเมิด หลกัผูรั้บโอนไม่มีสิทธิดีกวา่ผูโ้อน  

เป็นตน้

อิมมานูเอล คานต์ นกัปรัชญาชาวเยอรมนั 

กล่าวไวต้อนหนึงว่า “พวกเธอจะไม่ได้

ศึกษาปรัชญาจากฉนัหรอก นอกจากให้รู้จกั

คิด ปรัชญามิใช่การจดจาํความคิด แต่เป็น

วิธีการคิด จงคิดดว้ยตนเอง แสวงหา

ปรัชญาให้แก่ตนเอง และยนือยูบ่นขาของ

ตนเอง” 

.
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สวสัดี


