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บทคดัย่อ 

 

กระบวนการผลิตนักกฎหมายเพ่ือประกอบวิชาชีพในประเทศไทยมีองค์กรหลักอยู่สอง

องค์กรที่เป็นผู้รับผดิชอบคอืมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ  ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทใน

ภาควิชาการโดยมีจุดมุ่งหมายคือการจดัการเรียนการสอนให้เป็นเลิศทางวิชาการ และองค์กร

วิชาชีพมีบทบาทในภาคปฏบิัต ิ

มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรผู้มีภารกจิในภาควิชาการต้องแสดงทศิทางของตนเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้เง่ือนไขการจดัการอนัประกอบด้วย คุณสมบัติ

ของนักศึกษากฎหมาย หลักสตูรการเรียนการสอนและคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนเป็นสาํคัญ 

ส่วนองค์กรวิชาชีพ ผู้มีบทบาทการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏบิัติกต้็องแสดง

บทบาทของตนภายใต้เง่ือนไขคือ เน้นการเรียนการสอนภาคปฏบิัติเท่าน้ัน 
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Abstract 

 

The process of cultivation of legal personnel (lawyers) for legal profession in 

Thailand comprises of two main organizations which are the university and legal profession 

institute.  The university’s role on legal education is to provide knowledge for academic 

excellence while the legal profession institute’s role is to provide legal skills and practices. 

The university has to prove its direction of academic function in order to meet the 

goal of academic which is mainly based on qualifications of students , course syllabi and 

qualifications of lectures. 

While the legal profession institute aims at providing legal skills and practices, it 

has to keep path on its roles and fuctions. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพ่ือประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย อนัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองศาสตร์สาขานิติศาสตร์ใน

ประเทศไทย  โดยเป็นโครงการวิจัยที่จัดทาํขึ้นเพ่ือร่วมในโครงการ “การประชุมวิชาการทางการ

บริหารและการจัดการ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

งานวิจัยน้ีจะสาํเรจ็ลงมิได้ หากปราศจากคาํช้ีแนะจากท่านศาสตราจารย์ ดร.คณติ   

ณ นคร คณบดีคณะนิตศิาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ ผู้อาํนวยการดุษฎี

บัณฑติศึกษาทางนิตศิาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณวั์ลย์  สตัยารักษ์วิทย์ รองอธกิารบดีฝ่าย

วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย  พิศาลบุตร  รองอธกิารบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์วัน

เพญ็  พินเผอืก รองผู้อาํนวยการศูนย์วิจยั เจ้าหน้าที่ศนูย์วิจัยทุกท่าน และที่ขาดมิได้คืออาจารย์

จันทรลักษณ  โชติรัตนดิลก กบัคาํแนะนาํมากมายสาํหรับงานวิจัยน้ี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานวิจัยน้ีคงจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในการ

ปรับปรงุพัฒนาการเรียนการสอนวิชานิตศิาสตร์ต่อไป แต่หากมีข้อผดิพลาดประการใด ผู้วิจัยขอ

น้อมรับไว้แต่ผู้เดียว 

ท้ายสดุผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายแก่ผู้วิจัย ณ คณะนิตศิาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยในฐานะนักเรียนนักกฎหมาย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์

กบัโอกาสในฐานะอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา  สบืกนิร 

อาจารย์ประจาํคณะนิตศิาสตร์ 

2548 
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บทที ่1 

บทนาํ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

นับตั้งแต่มีการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูประบบกฎหมาย

และการศาลของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือผลิต

บุคลากรทางด้านกฎหมาย จวบจนถงึปัจจุบันการศึกษากฎหมายของประเทศไทยได้พัฒนามาสู่ยุค

ของการจัดการโดยสถาบันอดุมศึกษาในนามคณะนิติศาสตร์ นอกจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นผู้จัดการ

เรียนการสอนกฎหมายโดยตรงแล้วยังมีการศึกษากฎหมายโดยองค์กรวิชาชีพบางแห่ง เช่น การ

จัดการอบรมกฎหมายเพ่ือการสอบเนติบัณฑติของสาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาและ

การจัดฝึกอาชีพทนายความของสาํนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความเป็นต้น  ระบบการศึกษา

เพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของประเทศไทยจึงแตกต่างจากในอดีตที่มีเพียงโรงเรียน

กฎหมายองค์กรเดียว เป็นผู้จัดการระบบการศึกษากฎหมายและเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

อย่างไรกต็ามผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการจัดการระบบการศึกษากฎหมายในทางวิชาการ

ยังคงเป็นมหาวิทยาลัย ในขณะที่บทบาทขององค์กรวิชาชีพคือการเน้นการเรียนการสอนทางด้าน

ปฏบิัติเท่าน้ัน 

เม่ือชัดเจนในบทบาทขององค์กรทั้งสองแล้ว ลาํดบัต่อมาคือมหาวิทยาลัยซ่ึงมี

ภาระหน้าที่ทางวิชาการโดยตรงได้จดัการระบบการศึกษากฎหมายเป็นแนวทางใด เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงคค์วามเป็นเลิศทางวิชาการ และองคก์รวิชาชีพได้วางแนวทางของตนเป็นเช่นไรกบั

บทบาทการจัดการเรียนการสอนกฎหมายโดยเน้นที่ภาคปฏบิตั ิ

 

1.2 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของการศึกษากฎหมายในประเทศไทย และเข้าใจใน

เหตุผลของการปรับปรงุกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพในการจดัการศึกษา

กฎหมายในประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาและกาํหนดรปูแบบการจดัหลักสตูรการเรียนกฎหมายแก่มหาวิทยาลัยผู้มี

บทบาทในภาควิชาการ 
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1.3 สมมุติฐานการวิจยั 

ระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่คร้ังยังเป็นโรงเรียน

กฎหมาย จวบจนถงึปัจจุบันที่สถาบันอดุมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ เป็นผู้มีบทบาทในการผลิต

บุคลากรทางกฎหมายให้แก่สงัคม 

บทบาทขององค์กรทั้งสองต่างมีภาระหน้าที่แตกต่างกนั กล่าวคือมหาวิทยาลัยต้องมี

เป้าหมายเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ ในขณะที่บทบาทขององค์กรวิชาชีพคือฝึกทกัษะแก่

นักศึกษาในภาคปฏบิตัิเท่าน้ัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาประวัตศิาสตร์ของสงัคมไทย และวิวัฒนาการของระบบการศึกษากฎหมาย

ตั้งแต่สมัยสโุขทยัจนถงึปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยและองคก์รวิชาชีพในการจัดการศึกษากฎหมายใน

ประเทศไทย 

3. วิเคราะห์รปูแบบการจัดหลักสตูรการเรียนการสอนกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

 

1.5 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือระบุความแตกต่างในบทบาทขององค์กรผู้มีหน้าที่จัดการระบบศกึษากฎหมาย

ในภาควิชาการและภาคปฏบิัต ิ

2. เพ่ือเป็นแนวทางแก่มหาวิทยาลัยในการจัดหลักสตูรการเรียนการสอนกฎหมายให้

บรรลุวัตถุประสงค์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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บทท่ี 2 

วิวฒันาการระบบการศึกษากฎหมายในประเทศไทย 

 

ความเป็นมาของระบบการศกึษากฎหมายในประเทศไทยสามารถแบ่งระยะเวลาเป็นสอง

ช่วงที่สาํคัญดงัน้ี 

 

2.1 การศึกษากฎหมายในประเทศไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายและ 

การศาล  ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 3 สมัยคือ 

 

2.1.1 สมยักรุงสุโขทยั 

เม่ือเร่ิมต้นสถาปนาอาณาจักรสโุขทยัขึ้นใน พ.ศ. 1781 โดยพ่อขนุศรีอนิทราทพิย์

ปฐมกษัตริย์แห่งกรงุสโุขทยัด้วยการรวบรวมดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่ของขอมและมอญในแคว้น

สวุรรณภมิูเข้าด้วยกนั สภาพสงัคมของกรุงสโุขทยัสมัยน้ันอาจศึกษาได้จากลายจารึกเหตุการณใ์น

ศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหง ซ่ึงเป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ช้ินสาํคญัที่แสดงให้เหน็ถงึ

แนวคิด และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

สงัคมในสมัยกรงุสโุขทยัไม่สลับซับซ้อนมีการปกครองในลักษณะพ่อปกครองลูก 

อาํนาจในการออกกฎหมายอยู่ที่พ่อเมือง หรือกษัตริย์ เม่ือราษฏรมีเร่ืองทุกขร้์อนประการใดกม็า

ร้องทุกขต่์อพ่อเมืองได้โดยตรง ดังหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึก พ่อขนุรามคาํแหง บรรทดัที่ 31 

ด้านที่ 1 ถงึบรรทดัที่ 2 ด้านที่ 2 ว่าที่กรงุสโุขทยั น้ัน “…ในปากประตูมีกระดิ่งอนัหน่ึงแขวนไว้น้ัน 

ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความเจบ็ท้องข้องใจ มันจักกล่าวถงึเจ้าถงึขนุบ่ไร้ไป

ล่ันกระดิ่งอนัท่านแขวนไว้ พ่อขนุรามคาํแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก เม่ือถามสวนความแก่มันด้วยซ่ือ 

ไพร่ในเมืองสโุขทยัน้ีจึ่งชอบ…..”
1
 กฎหมายในสมัยกรงุสโุขทยัมีลักษณะเหมือนข้อบังคับใน

ครอบครัวกล่าวคือ เป็นกตกิาที่บังคบักนัด้วยเหตุผลที่เกดิจากความรู้สกึผดิชอบช่ัวดีของมนุษย์ซ่ึง

สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ในเบื้องต้นจะเป็นข้อบญัญัติที่กล่าวถงึอาํนาจเดด็ขาด

ในการปกครองบ้านเมืองของพ่อเมืองซ่ึงเป็นประมุขของราชอาณาจักร ต่อจากน้ันกก็ล่าวถงึการ

รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสทิธเิสรีภาพของราษฎร จากลายจารึกในศิลาจารึกของ

พ่อขนุรามคาํแหงพบว่า ข้อบัญญัติอนัเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในสมัยน้ันเป็นประเภทกฎหมายที่มี

โทษอาญา อนัหมายถงึ มีลักษณะเป็นการห้ามกระทาํการที่ก่อให้เกดิความไม่สงบเรียบร้อยใน

                                                           
1
 ฉํ่า  ทองคาํวรรณ,  ศิลาจารึกสโุขทยัหลักที่ 1 
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ชุมชน และมีกฎหมายแพ่งปะปนอยู่บ้าง เช่น ในศิลาจารึก หลักที่ 1 ด้านที่ 2 มีลายจารึกตอนหนึ่ง

ว่า “…สร้างป่าหมากป่าพลู ทั่วเมืองน้ีทุกแห่ง ป่าพร้าวกห็ลายในเมืองน้ี ป่าลางกห็ลายในเมืองน้ี 

หมากม่วงกห็ลายในเมืองน้ี หมากขามกห็ลายในเมืองน้ี ใครสร้างได้ไว้แก่มัน”  นักกฎหมาย

ปัจจุบันถอืว่าเป็นการบญัญัติคุ้มครองสทิธใินที่ดิน นอกจากน้ัน กฎหมายในสมัยกรงุสโุขทยัยังมี

ข้อบัญญัติอกีหลายลักษณะเช่น กฎหมายมรดก กฎหมายเกี่ยวกบัการทาํศึกสงคราม กฎหมาย

เกี่ยวกบัเชลยศึก กฎหมายเกี่ยวกบัการอพยพชาวต่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกบัการร้องทุกข์ 

กฎหมายลักษณะโจร และกฎหมายวิธพิีจารณาความ กฎหมายในสมัยกรงุสโุขทยัได้รับอทิธพิล

จากกฎหมายอนิเดียโดยผ่านมอญและขอม เพราะอาณาจักรสโุขทยัอยู่ในแคว้นสวุรรณภมิูที่มี

อาณาจักรทวาราวดีและอาณาจักรขอมซ่ึงมีอารยธรรมสงูมาก่อน วัฒนธรรมของมอญและขอม

ได้รับอทิธพิลมาจากอนิเดีย ดังน้ัน อาณาจักรสโุขทยัจึงได้รับวัฒนธรรมของอนิเดียอกีต่อหน่ึง ลาย

จารึกตอนหนึ่งของกฎหมายลักษณะโจรในศิลาจารึกที่ขดุพบ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดสโุขทยั ซ่ึงมี

ความว่า “อน่ึงไซร้แม้นผู้ใด…ใหญ่ สงูและบ ส่งคนืข้าท่าน และไว้…เลย ว่าท่านจัก…ด้วยในขนาน 

ในราชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แลละท่านจักสอดสนิไหม ดุจดังขโมยอนัลักคนท่าน แลไป่ทนัเอาออก

จากเมืองน้ันแล และหนีไปไว้ในกลางเมือง”  เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่ากฎหมายของ

อาณาจักรสโุขทยัได้รับอทิธพิลจากคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของมนูสาราจารย์ 

สาํหรับการศึกษากฎหมายในสมัยกรงุสโุขทยัน้ันไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่

สามารถอ้างองิได้โดยตรงจะมีกแ็ต่เพียงตาํรับท้าวศรีจุฬาลักษณเ์ท่าน้ันที่ได้พรรณนากล่าวถงึ

การศึกษาหาความรู้ของผู้คนในสมัยน้ัน ดงัน้ี “…หมู่มนุษย์กป็ระกอบด้วยสติปัญญาโดยมาก ต่าง

รํ่าเรียนสรรพวิชาต่างๆ… วิชาที่ผู้ชายศึกษากค็ือ การแต่งคาํประพันธด์าราศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

การช่าง ส่วนผู้หญิงเรียนเยบ็ปักถกัร้อยและวาดเขยีน เป็นต้น”  แต่กมิ็ได้มีเง่ือนเค้าที่กล่าวถึง

การศึกษากฎหมายแม้แต่น้อย จากลักษณะของสภาพสงัคมที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและค่อนข้างจะ

คงที่ ประกอบกบัมีราษฎรไม่มากนักซ่ึงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พฤติกรรมของสงัคมจึงถูก

ควบคุมด้วยขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยมีพ่อเมืองหรือกษัตริย์ทาํหน้าที่

ชาํระความราษฎรด้วยพระองค์เองแบบพ่อปกครองลูกนอกเหนือจากการดูแลทุกขส์ขุของราษฎร

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ่อเมืองหรือกษัตริย์จึงมีอาํนาจตรากฎหมายหรือ

ข้อบัญญัติที่มีลักษณะเป็นเพียงข้อบังคับในครอบครัวขึ้นใช้เพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้คนใน

ชุมชน กฎหมายซ่ึงเป็นเพียงข้อบังคับในครอบครัวคงมีลักษณะเป็นกฎหมายธรรมชาติที่สามารถ

เข้าใจได้ง่ายด้วยสามัญสาํนึกซ่ึงเกดิจากเหตุผลที่ถูกต้องเกี่ยวกบัความรู้สกึผดิชอบช่ัวดีที่มีอยู่ใน

จิตใจของมนุษย์แต่ละคนหรืออาจอยู่ในรปูของกฎหมายจารีตประเพณ ี เพราะฉะน้ันราษฏรโดย

ทั่วๆ ไปจึงเข้าใจสารัตถะของกฎหมายเหล่าน้ันได้ไม่ยาก หรืออาจเน่ืองจากราษฎรโดยทั่วๆ ไปไม่

มีบทบาทหรือส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมือง รวมทั้งอาณาจักรสโุขทยัได้ให้สทิธเิสรีภาพแก่
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ราษฎรไว้อย่างกว้างขวางเป็นอนัมาก ดังจะเหน็ได้จากลายจารึกในศิลาจารึกของพ่อขนุรามคาํแหง 

หลักที่ 1 ด้านที่ 1 ว่า “เม่ือช่ัวพ่อขนุรามคาํแหง เมืองสโุขทยัน้ีด ี เจ้าเมืองบเอาจกอบในไพร่

ลู่ทาง…เพ่ือนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้า

ทองค้า ไพรฟ้าหน้าใส”  ดังน้ัน ผู้คนจึงสนใจแต่การทาํมาหากนิและค้าขายโดยไม่ค่อยสนใจ

กฎหมายที่พ่อเมืองบัญญัติขึ้นด้วยเหน็ว่าเป็นเร่ืองไกลตวัห่างจากชีวิตประจาํวัน ด้วยเหตุน้ีในสมัย

กรงุสโุขทยัจึงยังไม่มีการเรียนการสอนกฎหมายอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน
2
 

ในส่วนของคุณสมบัตผู้ิดาํรงตาํแหน่งตุลาการ ในศิลาจารึกด้านที่ 1 ได้กล่าวว่า “…

ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขนุพิแล ผดิแผกแล่กว้างกนัสวนดูแท้แล้วจึงแล่งความแก่ข้าด้วยซ่ือ บ่เข้าผู้ลักมัก

ผู้ซ่อน เหน็ข้าวท่านบ่อใคร่พิน เหน็สนิท่าน บ่อไคร่เดือด…” แสดงว่าในสมัยกรงุสโุขทยัมี

ข้อบัญญัติที่กล่าวถงึคุณสมบัติของขนุศาลตระลาการ แต่เป็นเพียงการจารึกไว้ในลักษณะคาํ

ตักเตือนในทางมรรยาทโดยมิได้มีบทกาํหนดโทษแก่ขนุศาลตระลาการผู้ล่วงละเมิดโดยตรง (หาก

ขนุศาลตระการกระทาํผดิทุจริตต่อหน้าที่ แม้ยังไม่มีกฎหมายลายลักษณอ์กัษรกาํหนดโทษไว้กค็ง

เป็นหน้าที่ของพ่อเมืองหรือกษัตริย์ ที่จะทรงลงโทษตามที่เหน็สมควร) กล่าวคือ ขนุศาล

ตระลาการในสมัยกรงุสโุขทยัต้องพิจารณาพิพากษาอรรถคดด้ีวยความซ่ือสตัย์สจุริตและยุติธรรม 

ไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจะเป็นเจ้าขนุมูลนาย เป็นขนุนางมียศมีศักดิ์ หรือว่าเป็นเพียงราษฎรสามัญ ก็

ต้องไม่เอนเอยีงเข้าข้างฝ่ายใด ต้องไม่พิพากษาโดยเหน็แก่ลาภสกัการหรือสนิบนรางวัลอย่างใดๆ 

ทั้งสิ้น ทั้งน้ีย่อมแสดงว่าขนุศาลตระลาการน้ันมีมานานแล้ว จะเรียกช่ือผดิเพ้ียนกนัไปอย่างไรไม่

สาํคัญ แต่ละบุคคลผู้ทาํหน้าที่น้ีต้องมีมานานแล้ว
3
 

ดังน้ันนอกเหนือจากพ่อเมืองหรือกษัตริย์ที่ต้องชาํระความของราษฎรด้วยพระองค์

เองแบบพ่อปกครองลูกแล้ว ยังมีขนุนางในตาํแหน่งขนุศาลตระลาการทาํหน้าที่เป็นผู้ใช้กฎหมาย

อกีด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่แสดงให้เหน็ความแตกต่างในการใช้กฎหมายชาํระความ

ระหว่างพ่อเมืองกบัขนุศาลตระลาการ และการศึกษากฎหมายในสมัยกรงุสโุขทยักยั็งไม่มีหลักฐาน

ทางประวัตศิาสตร์ที่จะอ้างองิได้เช่นกนั แต่อย่างไรกด็ี สิ่งที่พอจะสนันิษฐานได้กค็อื การถ่ายทอด

ความรู้ในข้อบญัญัติกฎหมายคงจะมีอยู่ เพียงแต่ดาํเนินไปในลักษณะของการสั่งสอนหรือถ่ายทอด

กนัระหว่างตัวบุคคล เน่ืองจากขนุนางผู้เป็นเจ้าขนุมูลนายซ่ึงมีตาํแหน่งหน้าที่การงานรับใช้ใกล้ชิด

พ่อเมืองกค็งอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีอยู่ให้แก่ลูกหลานของตนเพ่ือจะได้สบืทอดตาํแหน่งกนั

ต่อไปในภายหน้า หรืออกีลักษณะหน่ึงกอ็าจเป็นกรณเีจ้าขนุมูลนายซ่ึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเพ่ือถวาย

ข้อราชการแผ่นดินแก่พ่อเมือง จึงสามารถสั่งการต่างๆ ที่พ่อเมืองมีพระราชบัญชาเพ่ือให้คนใน

                                                           
2
 100 ปีโรงเรียนกฎหมาย, สาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา, 2542, หน้า 7-8 

3
 หลวงสทุธวิาทนฤพุฒิ, คาํบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

  ธรรมศาสตร์), 2517 หน้า 147 
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6 

สงักดัมูลนายของตนถอืปฏบิัต ิ อนัเป็นการถ่ายทอดข้อบัญญัติกฎหมายในลักษณะพระบรมราช

โองการของพ่อเมืองซ่ึงเป็นองค์รัฐาธปัิตย์โดยอ้อมกไ็ด้
4
 

 

2.1.2 สมยักรุงศรีอยธุยาและกรุงธนบุรี 

กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีของไทยในสมัยพระเจ้าอู่ทอง หรือ

สมเดจ็พระรามาธบิดีที่ 1 เม่ือ พ.ศ. 1893  ในสมัยกรงุศรีอยุธยาสภาพสงัคมสลับซับซ้อนมากขึ้น

เน่ืองจากบ้านเมืองมีความเจริญและราษฎรมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น พระมหากษัตริย์จึงไม่อาจมีพระบรม

ราชวินิจฉัยอรรถคดีด้วยพระองค์เองได้อย่างทั่วถึงดังเช่นสมัยสโุขทยั แต่จะทรงมอบอาํนาจหน้าที่

เกี่ยวกบัการชาํระอรรถคดีของราษฎรให้แก่พระราชครูปโรหิตาพฤฒาจารย์  ซ่ึงเป็นมหาอาํมาตย์

พราหมณ์ในราชสาํนัก เพราะพราหมณ์เป็นผู้รู้ หนังสือและเป็นเจ้าตาํรับกฎหมาย พราหมณ์จึง

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษานิติราชประเพณีและเป็นทั้งผู้พิพากษาตระลาการ
5
   แต่ต่อมาเสนา

อาํมาตย์ฝ่ายไทยจึงได้เข้ารับหน้าที่สาํคัญเหล่าน้ีจากฝ่ายพราหมณ์ ซ่ึงรวมทั้งตาํแหน่งลูกขุน ณ 

ศาลหลวงด้วย
6
  จะเห็นได้ว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นการกระทาํในพระปรมาภิโธยของ

พระมหากษัตริย์และเป็นการชําระความที่ถือพระธรรมศาสตร์เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม

พระมหากษัตริย์กยั็งทรงไว้ซ่ึงพระราชอาํนาจอนัเดด็ขาดในอนัที่จะมีพระบรมราชวินิจฉัยอรรถคดี

ช้ีขาดในอรรถคดี เม่ือพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระวิจารณญาณวินิจฉัยอรรถคดีได้ด้วยพระองค์เอง 

พระบรมราชวินิจฉัยในคดีน้ันกนั็บเป็นแบบฉบับที่ศาลยุติธรรมพึงถือปฏบิัติในคดีอื่นๆ ซ่ึงรูปคดี

เป็นทาํนองเดียวกันในกาลต่อมา
7
 พระบรมราชวินิจฉัยในทางคดีที่กลายเป็นกฎหมาย เม่ือ

ภายหลังเหล่าน้ีเรียกว่าราชศาสตร์ หรือราชสตัถมั 

จึงกล่าวได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมุติเทพและ

สภาพสังคมมีกลไกต่างๆ ซับซ้อนขึ้น บ้านเมืองมีความเจริญและราษฎรมีจาํนวนเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน

พระมหากษัตริย์จึงจาํเป็นต้องพยายามหาหรือสร้างมาตรการเพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงพระราช

อาํนาจ มาตรการดังกล่าวกค็ือ การสร้างกฎหมายเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการดาํรงพระราชอาํนาจ 

และปกครองบ้านเมืองที่ใหญ่โต และสลับซับซ้อนมากขึ้นน่ันเอง 

                                                           
4
 100 ปีโรงเรียนกฎหมาย, หน้า 9 

5
 ธานินทร์ กรัยวเิชียร, ศ,การปฏริปูระบบกฎหมายและการศาลในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระปิยมหาราช พิมพ์เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี นบัแต่พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์ 1  

ตลุาคม 2511, พระนคร : โรงพิมพ์สาํนักนายกรัฐมนตรี, 2511, หน้า 33 

6
 เร่ืองเดยีวกนั, หน้า 34 

7
 เร่ืองเดยีวกนั, หน้า 34 
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กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ถูกรวบรวมและบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น

เป็นคร้ังแรกในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเดจ็พระรามาธบิดีที่ 1  ต่อจากน้ันพระมหากษัตริย์ใน

รัชกาลต่อๆมากไ็ด้ทรงตราพระราชกาํหนดบทพระอัยการต่างๆ ขึ้ นใช้บังคับเป็นจํานวนมาก 

กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจะขึ้นต้นด้วย “ศุภมัสดุ” บอกวัน เดือน ปี แล้วบรรยายความว่า

สมัยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหน เสดจ็ประทบัอยู่ ณ ที่น่ังใด ได้มีผู้ใดนาํกรณีพิพาทขึ้นร้องเรียน

ขอพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไรจึงให้ตรากฎหมายขึ้น
8
  นอกจากน้ันกฎหมายบางฉบับอาจจะมี

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หน่ึงทรงริเร่ิมตราขึ้ นก่อน แล้วกอ็าจจะมีพระมหากษัตริย์

พระองค์ต่อๆ มา ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมต่อท้ายอกีตามความเหมาะสมในรัชสมัยของพระองค์ เช่น 

พระอยัการลักษณะรับฟ้องเร่ิมตราขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเดจ็พระรามาธบิดีที่ 1  ต่อมา

ในรัชสมัยสมเดจ็พระนารายณม์หาราชกมี็การบัญญัติเพ่ิมเติมขึ้นอกีเป็นต้น
9
  กฎหมายต่างๆ ที่ได้

ตราขึ้นใช้ในสมัยกรงุศรีอยุธยาที่สาํคัญมีดังน้ี
10

 

ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเดจ็พระรามาธบิดีที่ 1 ได้แก่ พระอยัการลักษณะ

พยาน พระอยัการลักษณะอาญาหลวง พระอยัการลักษณะรับฟ้อง พระอยัการลักษณะพิสจูน์ดาํนํา้

ลุยเพลิง พระอยัการลักษณะลักพา พระอยัการลักษณะอาญาราษฎร พระอยัการลักษณะโจร พระ

อยัการลักษณะเบด็เสรจ็ว่าด้วยที่ดิน พระอยัการลักษณะผวัเมีย และพระอยัการลักษณะตระลาการ 

ในรัชสมัยสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ได้แก่พระอยัการขบถศึก 

ในรัชสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ได้แก่ พระอัยการตาํแหน่งพลเรือน พระ

อยัการตาํแหน่งนายทหารหัวเมือง นอกจากน้ี ยังได้มีการตรากฎมณเฑยีรบาลขึ้นอกีด้วย 

ในรัชสมัยสมเดจ็พระไชยราชาธริาช ได้แก่ พระอยัการลักษณะพิสจูน์ดาํนํา้ลุยไฟ 

ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ พระธรรมนูญ ซ่ึงกาํหนดเกี่ยวกบัคดีประเภทใด

สมควรจะขึ้นศาลไหน ทั้งน้ี เพราะในสมัยกรงุศรีอยุธยามีศาลมากมายหลายศาลและชาํระอรรถคดี

แตกต่างกันไป จากพระธรรมนูญซ่ึงบัญญัติขึ้ นเป็นคร้ังแรกฉบับน้ีทาํให้ทราบว่า สมัยกรุงศรี

อยุธยาโดยเฉพาะอย่างย่ิงนับตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นไป มีศาลรวมทั้งสิ้ น 14 

ประเภท กล่าวคือ ศาลความอุทธรณ์หรือศาลหลวง ศาลความอาชญาหรือศาลราษฎร์ ศาลความ

อาชญาจักร ศาลความนครบาล ศาลความแพ่ง ศาลความมรดก ศาลความต่างประเทศ ศาล

กรมนา ศาลกรมพระคลัง ศาลความพระภิกษุสามเณร ศาลแพ่งกลาง ศาลแพ่งเกษม ศาลความ

สงักดั และศาลความเวทมนต์ และความทางแพทย์ 

                                                           
8
 พัชรินทร์  เป่ียมสมบูรณ,์ การปฏริปูกฎหมายของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ถงึ พ.ศ. 2478,  วทิยานิพนธอ์กัษร 

ศาสตรมหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร์ บณัฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2516, หน้า 13. 

9
 100 ปีโรงเรียนกฎหมาย, หน้า 12 

10
 ดูพัชรินทร์  เป่ียมสมบูรณ,์ การปฏริปูกฎหมายของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ถงึ พ.ศ. 2478, หน้า 14-16 
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ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ได้แก่ พระอัยการพรหมศักดิ์ พระอัยการลักษณะ

อทุธรณ ์พระอยัการทาษ และพระอยัการลักษณะกู้หน้ี และกฏ 36 ข้อ 

สาํหรับการศึกษากฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ันจะทาํกนัอย่างไร และมีระเบียบ

วิธีการเช่นไรไม่อาจจะกล่าวได้อย่างชัดเจน นอกจากจะศึกษาตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

วรรณกรรม หนังสอืจดหมายเหตุ เอกสารคาํบอกเล่าของชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในกรุง

ศรีอยุธยาสมัยน้ัน
11

 

ตัวอย่างเช่นในจดหมายเหตุลาลูแบร์ได้เล่าไว้เกี่ยวกบัการเล่าเรียนวิชาของกุลบุตร

ตามที่พบในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชว่า “…เม่ือได้เล้ียงบุตรมาเติบโตใหญ่ถึงอายุ 7 ถึง 8 

ขวบแล้ว ชาวสยามจะส่งบุตรของตนให้ไปอยู่ที่วัดกบัพระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์อนัเป็นอาจารย์ในวัด

สอนอนุชนเหล่าน้ีให้รู้ จักอ่านและนับจาํนวนเลขเป็นสาํคัญ แต่ไม่มีการสอนพงศาวดารกฎหมาย

และศาสตร์อื่นๆ ด้วย…” 

หรืออีกตัวอย่างคือพระราชกาํหนดบทพระอัยการเกี่ยวกับวิธีสบัญญัติ ที่ปรากฏ

ร่องรอยอยู่ในกฎหมายตราสามดวง ทาํให้ทราบว่าลักษณะการศาลไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน

การพิจารณาและพิพากษาคดีแบ่งเป็นหลายหน้าที่และให้หลายหน่วยงานทาํงานร่วมกันเร่ิมจาก

กรมรับฟ้อง ลูกขนุ ตระลาการและผู้ปรับ กล่าวคือกรมรับฟ้องซ่ึงเป็นกรมต่างหากมีหน้าที่รับฟ้อง

จากผู้เดือดร้อนทางอรรถคดี จากน้ันกรมรับฟ้องจะนําฟ้องน้ันเสนอต่อกรมลูกขุนที่เป็นกรม

ต่างหาก เม่ือลูกขุนตรวจฟ้องแล้วกรมรับฟ้องกจ็ะส่งฟ้องดังกล่าวไปยังศาลตางๆ ที่กระจัด

กระจายกันสงักัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ศาลใดศาลหน่ึงแล้วแต่คดีความน้ันจะอยู่ในอาํนาจ

ศาลใด เช่น ศาลกรมวัง ศาลกรมนา เป็นต้น แต่ละศาลจะมีตระลาการที่จะพัฒนาไต่สวนอรรถคดี

เ ป็ น ข อ ง 

ตนเอง โดยมีลูกขนุและผู้ปรับซ่ึงอยู่ในกรมอื่นต่างหากทาํหน้าที่ช้ีขาดและปรับสนิไหมพินัยร่วมกนั

อยู่
12

   ดังน้ันผู้ที่เช่ียวชาญในทางกฎหมายสมัยกรงุศรีอยุธยากค็ือ ลูกขนุ ตระลาการและผู้ปรับ ซ่ึง

เป็นขุนนางหรือข้าราชการตุลาการในสมัยน้ัน การศึกษากฎหมายจึงเกิดขึ้นในราชสาํนัก และเกิด

จากขนุนางหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายเท่าน้ัน โดยสามารถศึกษาได้จากวรรณกรรมไทย

เร่ืองขุนช้างขุนแผน ซ่ึงบทเสภาตอนกาํเนิดพลายงามที่แต่งโดยสนุทรภู่ได้สะท้อนภาพชีวิตความ

เป็นอยู่ของผู้คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น โดยเน้ือหาของเสภาตอน

หน่ึงกล่าวถึงพลายงามผู้เป็นบุตรชายของขุนแผน เม่ือต้องเตรียมตัวเข้ารับราชการเป็นมหาดเลก็

ในราชสาํนักจากจม่ืนศรีเสาวรักษ์ดังน้ี 

                                                           
11

 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 14 

12
100 ปี กระทรวงยุติธรรม พิมพ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีของกระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2535 

(กรุงเทพมหานคร), หน้า 4 
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คราวน้ันจม่ืนศรีเสาวรักษ์ราช เรียกพลายงามทรามสวาทมาสั่งสอน 

จะเป็นข้าจอมนรินทร์ป่ินนคร อย่าน่ังนอนเปล่าเปล่าไม่เข้าการ 

พระกาํหนดกฎหมายมีหลายเล่ม เกบ็ไว้เตม็ตู้ใหญ่ไขออกอ่าน 

กรมศักดิ์หลักชัยพระอยัการ มณเฑยีรบาลพระบัญญัตติดัสาํนวน 

แล้วให้รู้สภุาษิตบัณฑติพระร่วง ตามกระทรวงผดิชอบคิดสอบสวน 

ราชาศัพทรั์บสั่งให้บังควร รู้จงถ้วนถี่ไว้จงึได้การ 

ที่ไม่สู้รู้อะไรผู้ใหญ่เดก็ มหาดเลก็สามต่อพ่อลูกหลาน 

เสยีตระกูลสญูลับอปัระมาณ เพราะเกยีจคร้านครํ่าคร่าเหมือนพร้ามอญ 

น่ีตัวเจ้าเหล่ากอทั้งพ่อแม่ อย่าเชือนแชอตุส่าห์จาํเอาคาํสอน 

แล้วจัดแจงห้องหับให้หลับนอน ไม่อาวรณเ์ธอช่วยเล้ียงเป็นเที่ยงธรรม์ฯ 

คราน้ันพลายงามทรามสวาท แหลมฉลาดเลขผาปัญญาขยัน 

อยู่บ้านพระหม่ืนศรียินดคีรัน ทุกคืนวันตามหลังเข้าวังใน 

เธอเข้าเฝ้าเจ้ากน่ั็งบังไม้ดัด คอยฟังตรัสตรึกตราอชัฌาสยั 

ค่อยรู้กจิผดิชอบรอบคอบไป ด้วยมิได้คบเพ่ือนเที่ยวเชือนแช 

คร้ันอยู่บ้านอ่านคาํพระธรรมศาสตร์ ตาํรับราชสงครามตามกระแส 

ค่อยช่ืนชุ่มหนุ่มตะกอดูฟ้อแฟ้ นางสาวแส้ใส่ใจจะใคร่พบ 

เข้าไปหามาสู่ไม่รู้ เกี้ยว แต่พอเหลียวเหน็ผู้หญิงกว่ิ็งหลบ 

อตุส่าห์เพียรเรียนดูจนรู้ครบ รู้ขนบธรรมเนียมกเ็จียมใจฯ 

คราน้ันท่านพระจม่ืนศรี ถงึวันดีได้ช่องกผ่็องใส 

จึงจัดแจงแต่งธูปเทยีนดอกไม้ จะเข้าไปทูลถวายเจ้าพลายงาม 

นุ่งสมปักชักกลีบจีบสลับ คร้ันเสรจ็สรรพสาํราญขึ้นคานหาม 

พวกข้าคนอลหม่านถอืพานตาม เจ้าพลายงามตามหลังเข้าวังใน 

ถงึพระลานวานเขาพวกชาวที่ ที่ค่อยมีกริิยาอชัฌาสยั 

ถอืพานทองรองธูปเทยีนดอกไม้ ยกเข้าไปเตรียมตั้งพอบังควร 

ให้พลายงามตามไปน่ังตรงตั้งของ ตามทาํนองพระหม่ืนศรีสั่งถี่ถ้วน 

ฝ่ายข้าเฝ้าเจ้าพระยาเวลาจวน ต่างกช็วนกนัเข้ามาหน้าพระโรง 

นุ่งสมปักชักชายกรายกรีดเลบ็ ผ้ากราบเหนบ็แนบหน้าดูอ่าโถง 

พอเวลานาทถ้ีวนสี่โมง เข้าพระโรงพร้อมหน้าข้าราชการ ฯ 

คราน้ันพระองค์ผู้ทรงเดช มงกุฎเกศอยุธยามหาสถาน 

สถติแท่นแว่นฟ้าโอฬาร ดังวิมานเมืองฟ้าสรุาลัย 
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ห้ามแหนแน่นหนุนละมุนหมอบ งามประกอบกริิยาอชัฌาสยั 

ระเร่ือยรับขบัร้องทาํนองใน สาํราญราชหฤทยัทุกเวลา 

ยามกลางวันน้ันกอ็อกพระโรงรัตน์ มีแต่ตรัสสรวลสนัต์ทรงหรรษา 

ทั้งเหนือใต้ไพรีไม่มีมา                           สาํราญใจไพร่ฟ้าประชาชี 

ด้วยเดชะบุญญาอานุภาพ มีแต่ลาภมาประมูลพูนภาษี 

แต่บรรดาข้าเฝ้าเหล่าเสนี ใครทาํดีได้ประทานถงึพานทอง ฯ 

ฝ่ายพระจม่ืนศรีเสาวรักษ์ราช อภิวาทบาทมูลทูลฉลอง 

ขอเดชะพระกรณุาฝ่าละออง ดอกไม้ธูปเทยีนทองของพลายงาม 

บุตรขนุแผนแสนสะท้านหลานทองประศรี ความรู้ มีเรียบราบไม่หยาบหยาม 

จะขอรองมุลิกาพยายาม พลางกราบสามทสีดับตรับโองการ ฯ 

คราน้ันสมเดจ็พระพันวษา  เหลือบเหน็หน้าพลายงามความสงสาร 

จะออกพระโอษฐ์โปรดขนุแผนแสนสะท้าน แต่กรรมน้ันบนัดาลดลพระทยั 

ให้เคล้ิมพระองค์ทรงกลอนละครนอก นึกไม่ออกเวียนวงให้หลงใหล 

ลืมประภาษราชกจิที่คิดไว้ กลับเข้าในแท่นที่ศรีไสยา ฯ 

อนัเร่ืองราวกล่าวความพลายงามสวาท เป็นมหาดเลก็แล้วค่อยแกล้วกล้า 

อยู่ด้วยพระหม่ืนศรีผู้ปรีชา เฝ้าเวลาเช้าเยน็ไม่เว้นวัน 

มุลนายถ้วนหน้ากป็รานี มิได้มีใครรังเกยีจเดียดฉันท ์

ถงึว่าท่านจางวางทั้งสองน้ัน กฝ็ากตัวกลัวทั่นทุกคนไป ฯ 

 

จากบทเสภาขุนช้างขุนแผนดังกล่าวทาํให้เหน็ได้ว่าการศึกษากฎหมายในสมัยกรุง

ศรีอยุธยาและกรงุรัตนโกสนิทร์ตอนต้นน้ัน บุคคลที่จะเข้าสู่ระบบราชการหรือราชสาํนักจะต้องเร่ิม

ด้วยการเป็นมหาดเลก็เพ่ือฝึกหัดเป็นขุนนางต่อไป การศึกษากฎหมายจึงเกิดขึ้นได้เฉพาะในราช

สาํนักหรือที่บ้านขุนนางซ่ึงรับใช้ใกล้ชิดเบื้ องพระยุคลบาท ตัวอย่างเช่นพลายงามเม่ือจะเข้ารับ

ราชการต้องมาศึกษากฎหมายต่างๆ ด้วยตนเองจากตู้หนังสอืที่บ้านจม่ืนศรีเสาวรักษ์ ซ่ึงเป็นเพ่ือน

ของขุนแผน จึงทาํให้เกดิธรรมเนียมที่จะมีการเรียนกฎหมายสาํหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการที่บ้านขุน

นาง 

เหตุที่เป็นเช่นน้ีน่าจะสันนิษฐานได้ว่าตามโบราณราชประเพณีเดิมถือว่ากฎหมาย

เป็นสิ่งศักดิ์สทิธิ์ เพราะเป็นสิ่งที่บัญญัติขึ้นจากหลักพระธรรมศาสตร์ซ่ึงมีต้นกาํเนิดมาจากคัมภีร์

อนัศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์รวมทั้งบางส่วนมีที่มาจากราชศาสตร ซ่ึงเป็นพระราชอาํนาจของ
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พระมหากษัตริย์ที่มีฐานะเป็นสมมุติเทพ ดังน้ันจึงเกิดเป็นพระราชประเพณีที่จะห้ามมิให้ราษฎร

อ่านกฎหมาย การศึกษากฎหมายจึงไม่อาจแพร่หลายออกไปยังประชาชนโดยทั่วไป
13

 

นอกจากน้ันยังมีเหตุการณท์างประวัติศาสตร์ที่ยืนยันข้อสนันิษฐานข้างต้นคือ ในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือหมอสอนศาสนาชาว

อเมริกนัได้นาํเคร่ืองพิมพ์หนังสอืไทยเข้ามาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ก่อให้เกดิการพิมพ์หนังสอื

เป็นภาษาไทยเพ่ือเผยแพร่ความรู้ และต่อมาเม่ือนายโหมด อมาตยกุล ได้พิมพ์กฎหมายตราสาม

ดวงจากสาํเนากฎหมายออกจาํหน่าย ปรากฏว่าได้มีพระบรมราชโองการให้ริบแล้วโปรดเกล้าให้

เผาเสยีเน่ืองจากมิได้รับพระบรมราชานุญาต
14

  เหตุการณป์ระวัติศาสตร์ดังกล่าวจึงทาํให้น่าเช่ือได้

ว่าการศึกษากฎหมายในสมัยกรงุศรีอยุธยาน้ันมีแนวคิดว่ากฎหมายเป็นเร่ืองความศักดิ์สทิธิ์ ดังน้ัน

ผู้ที่จะศึกษากฎหมายได้คือบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบราชการ หรือราชสาํนักเท่าน้ัน 

สาํหรับในสมัยกรุงธนบุรี สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเดจ็พระเจ้ากรุง

ธนบุรีมิได้ทรงปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงทางด้านกฎหมายเลย เน่ืองจากเป็นช่วงระยะเวลาแห่ง

การกอบกู้อสิรภาพจากพม่าเกอืบทั้งรัชกาลบ้านเมืองต้องทาํศึกสงครามอยู่มิได้ขาด อกีทั้งรัชสมัย

ของพระองค์มีระยะเวลาอยู่เพียง 10 ปีเศษ กล่าวคือตั้งแต่ พ.ศ. 2310 ถึง พ.ศ. 2325 

นอกจากน้ัน ผู้มีความรู้ ทางกฎหมายอาจเหลืออยู่น้อย เพราะถูกฆ่าตายบ้าง ถูกกวาดต้อนไป

ประเทศพม่าบ้างกเ็ป็นไปได้ ดังน้ัน กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงใช้เร่ือยมาจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็ฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ การเรียนการสอน

ในสมัยน้ันถ้าหากมีกค็งเป็นเช่นเดียวกบัสมัยกรงุศรีอยุธยาน่ันเอง
15

 

 

2.1.3 สมยักรุงรตันโกสินทรต์อนตน้ 

ในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์จักรี เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเน่ืองจากมีศึกสงครามพัวพันอยู่มิได้ขาด ตลอดเวลา

เกอืบ 22 ปี นับแต่พระองค์ครองราชย์ได้อาศัยบรรดาพระราชกาํหนดบทพระอยัการที่เหลือรอด

พ้นจากการถูกไฟเผาเป็นเถ้าถ่านเมื่อคร้ังเสยีกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า เม่ือ พ.ศ. 2310 ในการ

ปกครองบ้านเมือง ประมาณกนัว่าที่เหลือมีอยู่เพียง 1 ใน 10 ของกฎหมายที่ใช้ในสมัยกรุงศรี

อยุธยา พระราชกาํหนดบทพระอัยการเหล่าน้ีได้ถูกคัดลอกมาเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาและ

พิพากษาคดีของศาล แต่เน่ืองจากมีบทบัญญัติกฎหมายไม่ครบถ้วน พระองค์จึงทรงมีพระบรม

                                                           
13

 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 17 

14
 ร. แลงกาต์,  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธโิครงการตาํราสงัคมศาสตร์และ 

 มนุษยศาสตร์, 2526, หน้า 27-28. 

15
 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 18 
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ราชวินิจฉัยในทางคดีด้วยพระราชอาํนาจของพระองค์เองเพ่ือให้เกดิกฎหมายในรูปของราชศาสตร์

ที่สอดคล้องกับจารีตประเพณีและความเจริญของบ้านเมืองในสมัยน้ัน บางคร้ังก็ทรงอาศัย

หลักฐานที่ได้จาการสอบถามหรือฟังคาํบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เช่น ผู้ที่เคยอยู่ในระบบการศาลใน

สมัยกรุงเก่ามาก่อน เป็นต้น ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่ากฎหมายในสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้นยังคง

อาศัยตัวบทกฎหมายต่างๆแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยาเป็นบรรทัดฐานสาํคัญอยู่ แต่อย่างไรกต็าม

บางส่วนของตัวบทกฎหมายเหล่าน้ีมิได้สอดคล้องกับค่านิยมและจารีตประเพณีตลอดจนความ

ต้องการใหม่ๆ ที่เกิดมีขึ้ นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ บทบัญญัติที่เคยเห็นว่าถูกต้องดีแล้วใน

สมัยก่อนอาจจะกลับกลายเป็นการขัดความรู้สึกในความยุติธรรมของสมัยต่อมากไ็ด้ ดังเช่นคดี

ฟ้องหย่าเร่ืองหน่ึงซ่ึงเป็นมูลเหตุสาํคัญทาํให้เกิดการชาํระกฎหมายคร้ังใหญ่ใน พ.ศ. 2347 

กล่าวคือ อาํแดงป้อมฟ้องหย่านายบุญศรี ช่างเหลก็หลวง นายบุญศรีได้ต่อสู้คดีโดยอ้างว่า อาํแดง

ป้อมภรรยาของตนได้ทาํชู้กบันายราชาอรรถ แต่ลูก ขุน ณ ศาลหลวงได้พิพากษาให้การสมรสขาด

จากกันได้ โดยอาศัยบทบัญญัติกฎหมายบทหน่ึงซ่ึงมีความว่า “ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่าน

ว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้” นายบุญศรีจึงได้นาํความขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา พระบาทสมเดจ็ฯ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเหน็ว่าคาํพิพากษาของศาลไม่ยุติธรรมเพราะฝ่ายหญิงนอกใจชายแล้ว

กลับมาฟ้องหย่าได้อีก จึงมีพระบรมราชโองการให้ตรวจทานข้อความในต้นฉบับกฎหมายฉบับ

ศาลหลวงที่ศาลยกมาใช้กบัข้อความในต้นฉบับกฎหมายอกี 2 ฉบับ คือ ฉบับหอหลวง และฉบับ

ข้างที่ ปรากฏว่าข้อความตรงกันทั้งสามฉบับ คือ ฝ่ายหญิงขอหย่าเม่ือไรกไ็ด้ แม้ว่าสามีไม่มี

ความผิด พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ 4 คน ลูกขุน 3 คน และราชบัณฑติ 

4 คน ชาํระพระราชกาํหนดบทพระอยัการซ่ึงอยู่ในหอหลวง ตั้งแต่พระธรรมศาสตร์ไปให้ถูกต้อง

จัดเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจ การชาํระกฎหมายดังกล่าวกนิเวลา 11 เดือน เม่ือชาํระกฎหมายเสรจ็

แล้ว จึงให้อาลักษณ์เขียนวงเส้นหมึกไว้ 3 ฉบับ สาํหรับเกบ็ไว้ที่ห้องเคร่ือง หอหลวง และศาล

หลวง กฎหมายทั้งสามฉบับโปรดเกล้าฯ ให้ประทับตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้วเป็น

สาํคัญ และให้ถือว่ากฎหมายที่ประทับตราสามดวงน้ีเป็นต้นฉบับตัวบทกฎหมายที่ถูกต้องของ

แผ่นดิน และใช้เป็นหลักในการพิจารณาและพิพากษาคดี 

ฉบับที่เกบ็ไว้ที่ห้องเคร่ืองหรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า “ข้างที่” น้ันสาํหรับพระเจ้า

แผ่นดินทรงเปิดพลิกดูได้เสมอ ฉบับหอหลวงน้ันเป็นฉบับที่เกบ็รวบรวมไว้กับหนังสือของทาง

ราชการอื่นๆ ส่วนฉบับที่ศาลหลวงเกบ็ไว้น้ันเพ่ือใช้ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล ด้วย

เหตุที่ประทบัตราดังกล่าว ฉะน้ัน จึงเรียกกฎหมายฉบับน้ีกนัโดยทั่วไปว่า “กฎหมายตราสามดวง” 

กฎหมายตราสามดวงได้เป็นกฎหมายหลักของประเทศที่ใช้บังคับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเดจ็ฯ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น

ระยะเวลานานถึง 103 ปี จนกระทั่งมีการปฏริูประบบกฎหมายและการศาลตามแบบประเทศ
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มหาอาํนาจยุโรป จึงได้เลิกใช้กฎหมายตราสามดวง ส่วนพระราชประเพณีเร่ืองการจัดเขียนและ

เกบ็ต้นฉบับกฎหมาย 3 ฉบับไว้ ณ สถานที่ทั้งสามดังกล่าวน้ีกยั็งถือปฏบิัติตลอดมาจนถึงรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็ฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
16

 

ในส่วนการศึกษากฎหมายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้ งแต่แผ่นดิน

พระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนถึงแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จฯพระน่ังเกล้า

เจ้าอยู่หัว กไ็ม่แตกต่างจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมีแบบฉบับเดียวกัน รวมทั้งยังมีระบบกฎหมายและการ

ศาลเหมือนกบัสมัยกรงุศรีอยุธยาด้วย
17

   ดังน้ันผู้ที่มีความรู้ในวิชากฎหมายกเ็ป็นเช่นเดียวกนั คือ 

ลูกขนุ ตระลาการและผู้ปรับ ซ่ึงเป็นขนุนางหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกบัอรรถคดีน่ันเอง 

นอกจากน้ียังมีความเหน็ของเจ้าพระยามหิธร  (ลออ  ไกรฤกษ์) จากเร่ืองวิชา

กฎหมายของบางประเทศ ซ่ึงบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนสอดคล้องกบัเสภา

เร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนกาํเนิดพลายงาม กล่าวคือ “ยังไม่มีเคร่ืองตีพิมพ์ กฎหมายไม่แพร่หลาย 

กว่าจะคัดได้ตละจบกย็ากเพราะหนังสือมาก จึงมักมีค้นเป็นลักษณะตามหน้าที่แห่งการงาน 

นอกจากของหลวง 3 ฉบับ เหน็จะน้อยแห่งที่มีความบริบูรณ์…เม่ือกฎหมายมีอยู่น้อยฉบับเช่นน้ี 

ข้าพเจ้าคิดว่าที่มาแห่งการศึกษานอกจากวัดซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยที่รวมใหญ่แล้ว คงมาจากพวก

อาลักษณ ์ลูกขนุ ราชบัณฑติ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทางคดี…”  ดังน้ันผู้ที่จะมีโอกาสเรียนวิชา

กฎหมายในสมัยน้ันกค็ือบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบราชการ โดยเฉพาะผู้ที่จะทาํงานเกี่ยวข้องกับการ

ศาล ในส่วนของการเรียนการสอนกฎหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไปน้ัน จากความเห็นของ

เจ้าพระยามหิธรดังกล่าวข้างต้น ประกอบกบัการห้ามพิมพ์เผยแพร่กฎหมายออกไปสู่ประชาชนใน

รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเท่ากับการห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปศึกษา

กฎหมาย เพราะฉะน้ันคงยังไม่มีการสอนกฎหมายกนัแพร่หลายอย่างแน่นอน
18

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยมีการติดต่อ

สัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้น มีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจการค้ามากมาย อิทธิพลของ

อารยธรรมตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยมากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

ตะวันตกในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นไป

ในลักษณะเสมอภาค ทั้งน้ี เพราะรัฐบาลต่างประเทศได้แต่งตั้งคณะทูตเข้ามาเพ่ือทาํหนังสอืสญัญา

ทางพระราชไมตรีและการค้ารวมทั้งขอตั้งสถานีการค้าเท่าน้ัน ดังน้ัน ในระยะแรกจึงยินยอมปฏบิัติ

                                                           
16

 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 18-21 

17
 ดู ธานินทร์  กรัยวิเชียร, ศ. การปฏริูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช, หน้า 8-9 ประกอบ 

18
 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 26. 
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ตามระบบการค้า ข้อบังคับ จารีตประเพณี ตลอดจนตัวบทกฎหมายของไทย แต่ต่อมาเม่ือการค้า

เจริญขึ้นชาวต่างชาติจึงเกิดความไม่พอใจโดยเหน็ว่าระบบการค้าและการเกบ็ภาษีของไทยเป็น

ระบบผูกขาดที่กดีขวางความเจริญทางการค้า ตลอดจนเหน็ว่ากฎหมายไทยป่าเถื่อน รุนแรง และ

ไม่ยุติธรรม จึงคิดที่ จะขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ทําไ ว้แต่แรก ดังเช่นในตอนปลายรัชสมัย

พระบาทสมเด็จฯ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว อังกฤษได้ส่งเซอร์เจมส์ บรุค เข้ามาติดต่อขอแก้ไข

หนังสอืสญัญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกบักรุงองักฤษที่ร้อยเอกเฮนรี  เบอร์นีทาํไว้เมื่อ 

พ.ศ. 2369 แต่ไม่ประสบความสาํเรจ็ โดยฝ่ายไทยอ้างว่าข้อเสนอของอังกฤษที่ต้องการให้มี

การค้าเสรีและสิทธิพิเศษทางกฎหมายและการศาลน้ันกระทบกระเทือนต่อประเพณีดั้งเดิมของ

ไทย
19

 ทาํให้องักฤษตกลงใจที่จะใช้กาํลังอาวุธและแสนยานุภาพที่เหนือกว่าเป็นเคร่ืองบังคับ แต่

พอดีเกิดการเปล่ียนรัชกาลเสียก่อน ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้

ดาํเนินนโยบายในการติดต่อกับต่างประเทศอย่างอะลุ้มอล่วย เน่ืองจากพระองค์ทรงตระหนักว่า

ลัทธิจักรวรรดินิยมได้เร่ิมคุกคามประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและความสมัพันธ์กบัต่างประทเศใน

เชิงการค้าได้แปรเปล่ียนไปเป็นการแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอาํนาจยุโรป ดังน้ัน 

ประเทศไทยจึงไม่ต้องประสบวิกฤติการณ์อันรุนแรงจนต้องสูญเสียเอกราชดังเช่นประเทศเพ่ือน

บ้าน เพราะเมื่อเซอร์จอห์น เบาริง ราชฑตูของพระนางเจ้าวิคตอเรีย ราชินีองักฤษ ได้เข้ามาเจรจา

ขอแก้ไขหนังสอืสญัญาทางพระราชไมตรีใน พ.ศ. 2398 พระองค์จึงทรงทาํหนังสอืสญัญาทางพระ

ราชไมตรีกบัองักฤษเป็นอย่างดี หนังสอืสญัญาทางพระราชไมตรีฉบับน้ีได้ช่ือว่า “สนธิสัญญาเบา

ริง” ซ่ึงเป็นสนธิสญัญาที่ไม่เสมอภาคทั้งในทางเศรษฐกจิ กฎหมาย และการศาล ต่อมาประเทศ

ไทยได้ทาํหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศอื่นๆ ตามแบบสนธิสัญญาเบาริงอีกหลาย

ฉบับ จึงเท่ากบัประเทศไทยต้องเสยีเปรียบทุกๆ ประเทศในด้านกฎหมายและการศาลรวมทั้งการ

เกบ็ภาษีอากรไปด้วย สาํหรับการเสียเปรียบในด้านกฎหมายและการศาลน้ัน ประเทศไทยต้อง

ยกเว้นการใช้ระบบกฎหมายและการศาลไทยกับคนในบังคับต่างชาติ เช่น ในกรณีคนในบังคับ

องักฤษวิวาทกบัคนไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่มีสทิธิลงโทษคนในบังคับองักฤษได้ หรือการจับกุม

คนในบังคับองักฤษต้องได้รับอนุญาตจากกงสลุองักฤษเสยีก่อน เป็นต้น ซ่ึงหมายถงึ การทาํให้ชาว

ต่างประเทศได้สิทธิพิเศษไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและไม่ต้องขึ้นศาลไทย แต่ได้รับความ

คุ้มครองจากกงสลุภายใต้กฎหมายของชาติตน อย่างไรกต็าม เหตุผลและความจาํเป็นที่ต้องมีศาล

กงสุลในขณะน้ันอาจเน่ืองมาจากการที่ชาวต่างชาติรู้ กฎหมายและนิติประเพณีของไทยเพียง

เลก็น้อย  รวมทั้งถือตนว่ามีอารยธรรมสูงกว่าคนไทย จึงไม่ยอมรับนับถือกฎหมายไทย ส่วนฝ่าย

ไทยกเ็หน็ว่าเป็นการตัดความยุ่งยากที่เจ้าพนักงานของตนจะต้องศึกษากฎหมายและนิติประเพณี

                                                           
19

 ดูทรงศรี อาจอรุณ,  การแก้ไขสนธสิญัญาว่าด้วยสทิธสิภาพนอกอาณาเขตกบัประเทศมหาอาํนาจในรัชสมัย 

 พระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระนคร : สมาคมสงัคมศาสตร์, 2506, หน้า 36. 
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ของชาวยุโรป เพราะในขณะน้ันไม่มีใครรู้ กฎหมายตะวันตกเลย ดังน้ัน ฝ่ายไทยจึงเห็นความ

จาํเป็นที่จะต้องให้ชนชาติเดยีวกนัปกครองและบังคับกนัเอง นอกจากน้ี ในขณะที่ทาํหนังสอืสญัญา

ทางพระราชไมตรีน้ันมีชาวต่างประเทศจํานวนไม่มากนักในประเทศไทยและส่วนใหญ่อยู่ใน

กรุงเทพฯ จึงเป็นการไม่ลาํบากที่จะยกภาระการควบคุมชาวต่างประเทศให้แก่กงสลุของประเทศ

น้ันๆ แต่ต่อมาเม่ือบ้านเมืองเจริญมากขึ้น การให้สทิธสิภาพนอกอาณาเขตแก่ชาวต่างชาติเช่นน้ีได้

กลับกลายเป็นเคร่ืองบั่นทอนอาํนาจอธิปไตยของประเทศไทยอย่างร้ายแรง
20

 อย่างไรกต็าม ใน

เร่ืองกฎหมายและการศาลจะโทษว่าชาวต่างประเทศเอาเปรียบเรากไ็ม่ถูกต้องนัก เน่ืองจากในขณะ

ที่ระบบกฎหมายและการศาลของประเทศในทวีปยุโรปได้จัดระบบอย่างมีระเบียบแบบแผนดีแล้ว 

แต่ระบบกฎหมายและการศาลไทยยังล้าหลังและไม่เป็นหลักประกันความปลอดภัยและความ

ยุติธรรมได้อย่างเพียงพอ กฎหมายตราสามดวงมิได้มีลักษณะเป็นประมวลกฎหมายตามระบบ

กฎหมายซีวิลลอร์ (Civil Law) ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป กล่าวคือ เป็นแต่เพียงการรวบรวม

และแก้ไขกฎหมายเดิมให้ถูกต้องมากข้ึนเท่าน้ัน ตลอดทั้งยังคงมีลักษณะเป็นวรรณกรรมที่มีความ

ยาวหลายสบิเล่มซ่ึงเป็นการยากที่จะย่นย่อให้เหมาะสมกบัการนาํมาปฏบิัติในศาล ส่วนระบบการ

ศาลไทยน้ันความจริงชาวต่างประเทศตั้งข้อรังเกียจมากกว่าระบบกฎหมายเสียอีก ทั้งน้ีเพราะ

ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบการศาลก่อให้เกิดพยานเทจ็และการให้สินบนแก่ผู้พิพากษา 

ตลอดจนการมีหน่วยงานที่ทาํหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษาคดีมากเกินไปและการที่ศาลมี

สงักดัอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ หลายแห่ง ซ่ึงมีฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องในงานตุลาการ

ด้วยน้ันทาํให้เกดิความล่าช้า สบัสน และไม่เป็นธรรม ย่ิงไปกว่าน้ันการลงโทษตามระบบจารีตนคร

บาลค่อนข้างรุนแรงและทารุณจนชาวต่างชาติเห็นว่าป่าเถื่อน จากสภาพดังกล่าวของระบบ

กฎหมายและการศาลไทยจึงทาํให้รัฐบาลของชาติตะวันตกขอทาํหนังสอืสัญญาทางพระราชไมตรี

เพ่ือได้สิทธิพิเศษทางกฎหมายและการศาลจนก่อให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่สร้างความ

ป่ั น ป่ ว น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ ใ น เ ว ล า 

ต่อมา 

พระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความบกพร่องของระบบ

กฎหมายไทย ดังน้ันพระองค์จึงได้ทรงปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

อาํนวยความยุติธรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยคาํนึงถงึความเหมาะสมอนัเน่ืองมาจากความเจริญและ

การเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและวัฒนธรรมในสมัยน้ัน ทั้งน้ี เน่ืองจากกฎหมายตราสามดวง

ไม่อาจใช้บังคับได้ทุกกรณี บทบัญญัติบางบทกก็ลายเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยและยุ่งยาก ส่วนบาง

บทบัญญัติกก็ลายเป็นกฎหมายที่ไม่เที่ยงธรรมหรือรุนแรงเกินสมควร การปรับปรุงกฎหมายน้ัน

                                                           
20

 ดู พัชรินทร์  เป่ียมสมบูรณ ์ การปฏริูปกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ถงึ พ.ศ. 2478  

 หน้า 33-34 ประกอบ 
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พระองค์ได้ทรงกระทาํโดยได้เปล่ียนแปลงเค้าโครงของกฎหมายไปบ้างโดยถือหลักความยุติธรรม

เป็นสาํคัญแทนบทบัญญัติแห่งพระธรรมศาสตร์ เพราะทรงเหน็ว่ากฎหมายของพระมนูสาราจารย์

ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในสมัยของพระองค์และสมัยต่อไปอีกแล้ว แต่การ

ปรับปรุงกฎหมายของพระองค์มิได้เป็นการแก้ไขระบบกฎหมายทั้งระบบ กล่าวคือ เป็นแต่เพียง

การแก้ไขพระราชประเพณีและวัฒนธรรมโบราณที่ไม่เหมาะสมกบักาลสมัยด้วยการออกกฎหมาย

ในรปูของประกาศหรือพระราชบัญญัติ เพราะฉะน้ันจึงมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่เพ่ือเปล่ียนแปลง

แก้ไขและต่อเติมกฎหมายตราสามดวงอีกเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีส

บัญญัติ กฎหมายใหม่ที่ทรงประกาศใช้โดยส่วนใหญ่แล้วอาศัยหลักความยุติธรรมตามกฎหมาย

ของประเทศตะวันตกเป็นสาํคัญ เช่น ในเร่ืองสทิธเิสรีภาพของประชาชนน้ันได้มีพระราชบัญญัติผัว

ขายเมียที่ให้สิทธิสตรีมากขึ้ นกว่าเดิม กล่าวคือ สามีจะขายภรรยาโดยมิได้รับความยินยอมจาก

ภรรยาไม่ได้ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือให้ทนัต่อความเจริญทางเศรษฐกจิ

และการค้าของประเทศในขณะน้ันด้วย เช่น มีการประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับที่สนับสนุน

การค้ากบัต่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้เหรียญเงินนอก ประกาศอนุญาตให้ทาํการค้า

กบัฝร่ัง เป็นต้น กล่าวกนัว่ากฎหมายที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีจาํนวนเกอืบ 500 ฉบับ
21

 

ความพยายามที่จะให้มีการศึกษากฎหมายและการเผยแพร่กฎหมายออกไปสู่

ประชาชนได้สัมฤทธิผลในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคือ เม่ือหมอบ

รัดเลย์ได้นาํเอาสาํเนากฎหมายตราสามดวงฉบับนายโหมดเป็นต้นฉบับออกพิมพ์เผยแพร่ใหม่โดย

พิมพ์ เล่ม 1 ขึ้นใน พ.ศ. 2405 และต่อมาอกีหน่ึงปีกไ็ด้พิมพ์เล่ม 2 ขึ้น การจัดพิมพ์ในคร้ังน้ีได้

รวบรวมบทบัญญัติทั้งหมดของกฎหมายตราสามดวง รวมทั้งเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะโจรห้าเส้น

อนัเป็นตัวบทกฎหมายที่ตราขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย  นับได้

ว่าการพิมพ์เผยแพร่กฎหมายของหมอบรัดเลย์เป็นการเร่ิมต้นให้การศึกษากฎหมายแก่

สาธารณชนทั่วไปอย่างแท้จริง และเป็นการทาํให้ตัวบทกฎหมายฉบับหอหลวงเร่ิมเป็นที่รู้ จักของ

ประชาชน ต่อมาภายหลังกมี็ผู้อื่นพิมพ์กฎหมายตราสามดวงออกเผยแพร่อกีหลายคร้ัง เช่น กรม

หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นต้น นอกจากน้ัน ในรัชกาลน้ียังได้มีการจัดทาํราชกจิจานุเบกษาซ่ึงเป็น

หนังสอืพิมพ์ของทางราชการขึ้นโดยเร่ิมพิมพ์เผยแพร่ตัวบทกฎหมายและประกาศของทางราชการ

เพ่ือให้ส่วนราชการและราษฎรได้รับทราบตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2401 มีกาํหนดออกทุก 15 วัน 

แต่การจัดทาํราชกิจจานุเบกษาในสมัยเร่ิมแรกน้ีตีพิมพ์เผยแพร่ได้เพียงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ก็

ต้องหยุดกิจการไป อย่างไรกต็าม ต้องถือได้ว่าการจัดทาํราชกิจจานุเบกษาขึ้นเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การทําให้การเรียนรู้ กฎหมายที่ตราขึ้ นใหม่ในสมัยน้ันสะดวกและสามารถแพร่หลายออกสู่ 
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 ดู 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 28-30. 
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ประชาชนได้มากขึ้ นกว่าแต่ก่อน กล่าวคือ มิได้เป็นการเรียนรู้ กันเฉพาะในหมู่ขุนนางหรือ

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานคดีหรือกฎหมายเท่าน้ันดังเช่นในอดีต ทั้งน้ี เพราะในสมัยกรุงศรี

อยุธยาและตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์น้ัน การจัดทาํกฎหมายเป็นเร่ืองยากเยน็และต้องอาศัย

แรงงานมาก เน่ืองจากต้องใช้วิธีการเขียนลงเส้นหมึกบนใบลานหรือสมุดข่อย และจะมีการเขียน

ตัวบทกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นต้นฉบับที่ถูกต้องของแผ่นดินเพียงจาํนวน 3 ชุดเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็

ตาม ยังมีกฎหมายตราสามดวงฉบับรองทรง อันหมายถึง ฉบับรองลงมา ซ่ึงความจริงกเ็ขียนลง

เส้นหมึกโดยอาลักษณชุ์ดเดียวกนักบัอาลักษณ์ที่เขียนกฎหมายตราสามดวงฉบับต้นฉบับที่ถูกต้อง

ของแผ่นดินน่ันเอง ผิดกนัแต่เพียงฉบับรองทรงมิได้ประทบัตราราชสห์ี คชสห์ี และบัวแก้วเท่าน้ัน 

ส่วนฉบับอื่นๆ นอกจากน้ีจะเป็นเพียงสาํเนาตัวบทกฎหมายที่เขียนขึ้นเกบ็ไว้เพ่ือศึกษาหาความรู้

หรือใช้ในการทาํงานของขุนนางแต่ละคน ดังน้ัน เม่ือมีการประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองพิมพ์หนังสอืไทย

ขึ้นในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว และเม่ือมีการจัดพิมพ์ราชกิจจา

นุเบกษาเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 2401 จึงทาํให้เกดิการเปล่ียนแปลงโบราณราชนิติประเพณีที่ถือว่า

กฎหมายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่สมควรให้ประชาชนทั่วไปได้อ่านมาเป็นการจัดพิมพ์เผยแพร่

กฎหมายให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างกว้างขวางแทน เพราะในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความจาํเป็นที่จะต้องออกประกาศและพระราชบัญญัติมากมายเพ่ือปรับปรุง

แก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณซ่ึงไม่เหมาะสมกับความเจริญและการ

เปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมไทยในสมัยน้ันที่จาํเป็นต้องทาํให้ประเทศไทยมีความทดัเทยีมนานา

อารยประเทศนับแต่ได้ทาํสนธสิญัญาเบาริงกบัองักฤษ เม่ือ พ.ศ. 2398 เป็นต้นมา 

ในส่วนของการศึกษากฎหมายของรัชสมัยน้ีกค็งเป็นเช่นเดียวกบัในรัชกาลที่ 1 ถึง

รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ แม้จะมีการจัดทาํราชกจิจานุเบกษาและพิมพ์หนังสอืกฎหมาย

แพร่หลายออกสู่ประชาชนแล้วกต็ามกล่าวคือ คงเป็นการเล่าเรียนกฎหมายที่บ้านขุนนางที่เป็นราช

บัณฑติ ลูกขุน หรืออาลักษณ์ซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนในการร่างกฎหมาย หรืออาจจะศึกษากฎหมายและ

หัดพิจารณาความกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาและพิพากษาคดีในศาล เช่น ลูกขุน 

ตระลาการ และผู้ปรับ เป็นต้น หลังจากที่ได้ถวายตัวเข้ารับราชการในราชสาํนัก เซอร์จอห์นเบาริง

ได้เล่าถงึ “…พระได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษา และโรงเรียนอยู่ติดกบัวัดโดยมาก ย่อมเป็นของ

ธรรมดาอยู่เองที่การสอนให้รู้คาํสั่งสอนและประกอบพิธกีรรมทางพุทธศาสนาเป็นส่วนสาํคัญมาก

ของระบบการศึกษา พลเมืองชายส่วนหน่ึงอ่านและเขียนหนังสือออก แต่วิธีที่จะแสวงหาความรู้

ช้ันสูงสาขาใดสาขาหน่ึงมีอยู่น้อย ถึงกระน้ันกด็ีโดยเฉพาะในบรรดาขุนนางยังใฝ่ใจเรียนวิชา

เคร่ืองจักรกลไก รู้จักใช้เคร่ืองมือเดินเรือ และรู้ วิชาปรัชญากนัมาก…”   จากคาํบอกเล่าดังกล่าวทาํ

ให้เช่ือว่าการศึกษากฎหมายอนัเป็นความรู้ เฉพาะสาขายังไม่มีการสอนอย่างเป็นทางการ 
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จากทั้งหมดที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการศึกษากฎหมาย

ในประเทศไทยต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทยัจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์น้ัน ทาํให้สันนิษฐานได้ว่าการศึกษากฎหมายในสมัยก่อนเป็นการศึกษาที่มี

รูปแบบหรือวิธกีารเฉพาะอย่างไทยๆ ไม่มีโรงเรียน ไม่มีหลักสตูรหรือวิธกีารอบรมศึกษาที่จะเป็น

แบบแผนต่อการพัฒนาบุคลากร โดยอาจเป็นการเรียนรู้ ด้วยตนเองหรือเป็นการสั่งสอนหรือ

ถ่ายทอดความรู้ โดยบุคคลที่มีส่วนสาํคัญในการร่างกฎหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการชาํระอรรถ

คดีเพ่ือให้ผู้ศึกษามีความรู้และประสบการณใ์นการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ตัวบทกฎหมายหลังจาก

ถวายตัวเข้ารับราชการในราชสาํนัก
22

 

 

2.2 การศึกษากฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่การปฏิรูประบบกฎหมาย

และการศาลในรชัสมยัพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

เม่ือพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่ง

กรุงรัตนโกสนิทร์ ใน พ.ศ. 2411 น้ัน ประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศสต่างมีอาณานิคมที่เป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านอยู่ติดกบัประเทศไทยประกอบกบับ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้ามาก การค้า

กับต่างประเทศขยายตัวออกไปมากขึ้น จาํนวนชาวต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกเ็พ่ิม

สูงขึ้ น ปัญหาที่เกี่ยวกับการพิจารณาและพิพากษาคดีที่คนต่างชาติและคนในบังคับต่างชาติเป็น

โจทกห์รือจาํเลยจึงเกดิขึ้นมาเป็นลาํดับ และก่อให้เกดิความยากลาํบากในการปกครองประเทศอกี

ด้วย ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาที่ก่อให้เกดิความวิกฤตแก่บ้านเมืองและเป็นอนัตรายต่อความอยู่

รอดของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ลัทธจิักรวรรดินิยมกาํลังคุกคามประเทศเพ่ือนบ้านของไทยกค็ือ 

ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เกิดจากการยกเว้นการใช้กฎหมายและอาํนาจศาลไทยต่อคน

ต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือประเทศมหาอาํนาจยุโรปถือโอกาสตีความสนธิสญัญาบิดเบือนไป

จากเดิมมากเพ่ือขยายสทิธิสภาพนอกอาณาเขตไปให้แก่คนเอเซียที่ประเทศของตนตกเป็นอาณา

นิคมของชาติยุโรป นอกจากน้ัน ยังเป็นการช้ีช่องทางให้คนเอเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น

เวลานานแล้วสามารถหลีกเล่ียงกฎหมายและการขึ้นศาลไทยไปด้วย ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีปัญหาที่คน

ไทยบางพวกไปขอหนังสอืจากกงสลุต่างประเทศเพ่ือขอเป็นคนในบังคับต่างชาติ เพราะหนังสอืคุ้ม

กนัสทิธพิิเศษดังกล่าวมีการซ้ือขายกนัอย่างลับๆโดยกว้างขวาง นอกจากน้ันวิธพิีจารณาความของ

ศาลกงสลุแต่ละชาติที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยน้ันล้วนแล้วแต่แตกต่างกนัทั้งสิ้น เน่ืองจากทุกประเทศ

ต่างกถ็อืตนว่ามีระบบศาลยุติธรรมเป็นของตนเอง ผลกระทบกค็ือไม่มีหลักประกนัเป็นที่เช่ือถือได้

เลยว่าผู้กระทาํความผิดซ่ึงเป็นคนในบังคับของชาติต่างๆ จะได้รับการลงโทษอย่างสมควรกับ

                                                           
22

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 31-32  
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ความผิด ปัญหาและความยุ่งยากเหล่าน้ีได้สร้างความลาํบากใจให้แก่รัฐบาลไทยในการปกครอง

ประเทศเป็นอันมาก ทั้งน้ีเพราะชาวต่างประเทศในประเทศไทยมิได้เคารพยาํเกรงกฎหมายและ

ศาลไทย ดังน้ัน นโยบายสาํคัญของประเทศในขณะน้ันกค็ือ ความพยายามที่จะยกเลิกสทิธิสภาพ

นอกอาณาเขตและศาลกงสุล หนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาน้ีได้กโ็ดยการปฏริูประบบกฎหมายและ

การศาลให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ชาวตะวันตกยอมรับโดยเร่งด่วนที่สดุเท่าที่จะกระทาํได้ 

ระบบการศาลตามคตินิยมแบบไทยโบราณที่มีมาตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซ่ึงเคย

เหมาะสมกับสังคมไทยสมัยก่อนมาระยะหน่ึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยและเป็น

เคร่ืองถ่วงความเจริญของสังคมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกนิยม เพราะเป็นระบบที่มีศาลกระจัด

กระจายกนัอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ มากมายและมีระบบการดาํเนินกระบวนพิจารณาและ

พิพากษาคดีที่ต้องทาํงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เช่น กรมรับฟ้อง ลูกขุน ตระลาการและผู้ปรับ 

เป็นต้น ทาํให้การพิจารณาคดีล่าช้าสับสน รวมทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองอาํนาจศาลก้าวก่ายกัน

และบางศาลไม่ทราบเขตอาํนาจแน่นอน เป็นเหตุให้จาํนวนคดีความประเภทต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่าง

รวดเรว็และมากมายจนเหลือวิสัยที่ศาลไทยในสมัยน้ันจะรับไว้ได้ นอกจากน้ัน การที่ตระลาการ

ผู้ใช้อาํนาจพิจารณาคดีในศาลต่างๆ ที่มีอยู่มากมายน้ันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเสนาบดี

หรืออธบิดีเจ้ากระทรวงทบวงกรมโดยตรงมีผลทาํให้อาํนาจบริหารเข้ามาก้าวอาํนาจตุลาการ จึงทาํ

ให้การพิจารณาและพิพากษาคดีปราศจากความอิสระ ย่ิงไปกว่าน้ันบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ

ดาํเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดี อนัได้แก่ ลูกขุน ตระลาการ และผู้ปรับต่างกทุ็จริต

และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่เอาใส่ในการทาํงานเน่ืองจากไม่มีการกวดขันอย่าง

จริงจัง ประกอบกับการไต่สวนซักฟอกเพ่ือให้จาํเลยในคดีนครบาลรับสารภาพตามระบบจารีต

นครบาลป่าเถื่อนและค่อนข้างโหดร้าย จากสภาพดังกล่าวจึงเหน็ได้ว่าระบบการศาลไทยในสมัย

น้ันไม่อาจเป็นหลักประกันความยุติธรรมแก่ประชาชน
23

 เป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศที่เข้ามาใน

ประเทศไทยโจมตีและไม่ยอมอยู่ภายใต้อาํนาจของศาลไทยจนก่อให้เกดิสทิธสิภาพนอกอาณาเขต

ที่เป็นปัญหาวิกฤตแก่บ้านเมืองในสมัยน้ัน เป็นผลทาํให้เกดิความเคล่ือนไหวที่จะปฏริูประบบการ

ศาลของไทยใหม่ทั้งระบบ พระบาทสมเดจ็ฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หลวงทรงตระหนักถึงความ

จาํเป็นที่จะหามาตรการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการศาลไทยโดยสิ้นเชิง ดังน้ันในที่สุดรัฐบาล

ไทยกไ็ด้ออกประกาศต้ังกระทรวงยุติธรรม ร.ศ. 110 ประกาศน้ีลงวันที่ 25 มีนาคม 2434 แต่ลง

ประกาศราชกจิจานุเบกษาฉบับประจาํวันที่ 10 เมษายน 2435 การประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรม

ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สาํคัญย่ิงของการปฏิรูประบบการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเป็นการวางรากฐานโครงสร้างศาลยุติธรรมใหม่ด้วยการจัดระบบศาล

แบบตะวันตกนิยม โดยตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านศาล

                                                           
23

 ดู 100 ปี กระทรวงยุติธรรม, หน้า 20-24 ประกอบ 
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ยุติธรรมอย่างแท้จริงเพียงองค์กรเดียว มีเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้ากระทรวงซ่ึงมีหน้าที่

อาํนวยความสะดวกแก่ศาลในการพิจารณาและพิพากษาคดีเท่าน้ัน ศาลต่างๆ ในกรงุเทพฯ ที่มีอยู่

เดิมถูกยุบรวมเหลือเพียง 7 ศาล ได้แก่ ศาลอทุธรณค์ดีหลวง ศาลอทุธรณค์ดีราษฎร์ ศาลพระราช

อาญา ศาลแพ่งเกษม ศาลแพ่งกลาง ศาลสรรพากร และศาลต่างประเทศ โดยมีอธบิดีผู้พิพากษา

เป็นผู้บังคับบัญชาในแต่ละศาลโดยตรง และตั้งกรมรับฟ้องขึ้นในกระทรวงยุติธรรมเพ่ือรับฟ้อง

ของราษฎรที่จะเกิดขึ้นใหม่โดยให้ผู้ประทบัรับฟ้องมีหน้าที่ประทบัรับฟ้องส่งไปยังศาลทั้งเจด็ให้

ถูกต้องด้วยพระธรรมนูญศาลและตามรูปความที่เป็นแพ่งหรืออาญา จึงก่อให้เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในการฟ้องคดีมากขึ้ น ต่อจากน้ันก็ได้มีการปฏิรูประบบการศาลไทยของ

กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนาํของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแต่ละพระองค์เป็นลาํดับตลอดมา 

ขณะเดียวกนัใน พ.ศ 2439 ได้มีพระราชบัญญัติตั้งข้าหลวงพิเศษสาํหรับจัดการแก้ไขธรรมเนียน

ศาลยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวง ร.ศ. 115 เพ่ือรวบรวมศาลในหัวเมืองต่างๆ
24

 ที่สงักดักระทรวงอื่น

ให้มาอยู่ในสงักดักระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกบัศาลต่างๆ ในกรงุเทพฯ ในที่สดุระบบการศาลไทย

จึงค่อยๆ เข้ารูปเข้ารอยเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วพระราชอาณาจักรและสามารถอาํนวยความ

ยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเตม็ที่  

เม่ือระบบการศาลไทยเร่ิมเป็นระเบียบเข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การปฏริูป

ระบบกฎหมายไทยตามแบบระบบกฎหมายที่ใช้ในประเทศตะวันตกโดยเร่ิมขึ้นอย่างจริงจังเม่ือ 

พ.ศ. 2440 ทั้งน้ีเดิมระบบกฎหมายของไทยใช้กฎหมายตราสามดวงปกครองบ้านเมือง แต่

กฎหมายตราสามดวงน้ันมีลักษณะเป็นวรรณกรรมที่มีความยาวมาก และมิได้จัดเป็นหมวดหมู่

แบบประมวลกฎหมายอย่างแท้จริง ดังน้ัน บทบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีความ

เกี่ยวพันกนัจึงกระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ทาํให้ยากและไม่สะดวกแก่ผู้พิพากษาที่จะต้องเปิดค้น

กฎหมายลักษณะต่างๆ ให้หมดเสียก่อนที่จะพิจารณาและพิพากษาคดีแต่ละเร่ือง การพิจารณา

และพิพากษาคดีจึงดาํเนินไปด้วยความล่าช้าและสบัสน เป็นเหตุให้คดีคั่งค้างศาลเป็นจาํนวนมาก 

นอกจากน้ีเม่ือการค้ากับต่างประเทศเปิดกว้างมากขึ้น ความจาํเป็นที่จะต้องมีกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ในรปูประมวลกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาทุกเร่ืองจึงเกดิขึ้น แม้กฎหมายตราสามดวงจะมี

บทบัญญัติกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับการสมรส หย่า การรับมรดก การซ้ือขาย การจาํนอง และการ

กู้ยืมกต็าม แต่กฎหมายเหล่าน้ีไม่สามารถรองรับความเจริญเติบโตของบ้านเมืองในขณะน้ันได้ 

นอกจากน้ัน บางตัวบทกฎหมายกลับล้าสมัยและไม่เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบัน ในส่วนของ

กฎหมายพาณชิย์น้ันไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกบัตัว๋เงิน เชค็ และหุ้นส่วนบริษัทไว้ในกฎหมายตราสาม

ดวงและในกฎหมายอื่นๆ เลย เพราะเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงไม่เคยปรากฏในทางเศรษฐกจิของประเทศ

ไทยในสมัยน้ันมาก่อน ทั้งหมดเป็นปัญหาอนัเน่ืองมาจากความล้าสมัยและความไม่เพียงพอของ
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กฎหมายไทยในการที่จะบังคับใช้ในบ้านเมืองซ่ึงมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเรว็ ดังน้ัน จึงต้องเกิด

การปฏริูประบบกฎหมายไทยขึ้นตามความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศ อย่างไรกต็าม ในการ

เปล่ียนแปลงระบบกฎหมายของประเทศมีปัญหาว่าจะเลือกใช้ระบบกฎหมายใดของทวีปยุโรปเป็น

หลัก ระหว่างระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ขององักฤษ และระบบกฎหมายซี

วิลลอว์ (Civil Law) ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรป ในขั้นแรกมีความคิดที่จะนาํระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์มาเป็นหลักในการเปล่ียนแปลงระบบกฎหมายไทย เน่ืองจากนักกฎหมายไทยและผู้

พิพากษามีความคุ้นเคยกับระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มากกว่าระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ทั้งศาล

ไทยในขณะน้ันได้ใช้กฎหมายอังกฤษอยู่หลายลักษณะ นอกจากน้ี นักกฎหมายช้ันนาํของไทยก็

ได้รับการศึกษาจากประเทศองักฤษทั้งสิ้น จึงได้เหน็ความมีประสทิธิภาพของระบบกฎหมายคอม

มอนลอว์ที่ใช้อยู่ในประเทศอังกฤษ แต่หลังจากเม่ือได้พิจารณากันอย่างถี่ ถ้วนแล้ว จึงได้ลง

ความเหน็กันว่าระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เหมาะสมกับประชาชนชาวอังกฤษมากกว่าประเทศ

อื่นๆ และเป็นการยากที่ประเทศอื่นจะปรับปรุงประเทศและประชาชนให้เหมือนประเทศองักฤษ

และชาวองักฤษได้ ทั้งน้ี เพราะระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นระบบกฎหมายที่ใช้จารีตประเพณี

และคาํพิพากษาของศาลเป็นหลัก ตัวบทกฎหมายมิได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ จึงเป็นการยากแก่

การศึกษาเอาแบบอย่าง ส่วนระบบกฎหมายซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปมีการแบ่งเป็น

หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ จึงเหมาะสมกว่า เพราะขณะน้ันประเทศไทยอยู่ในช่วงระยะเวลาแห่ง

การพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ดังน้ัน ระบบกฎหมายที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้สะดวกจึง

เป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรับประชาชนทุกคนที่จะเรียนรู้และทาํความเข้าใจเกี่ยวกบัสทิธแิละหน้าที่ของเขา

ตามสภาพสังคมที่เปล่ียนไป รวมทั้งสาํหรับผู้พิพากษาที่จะต้องศึกษาเพ่ือใช้ในการพิจารณาและ

พิพากษาคดีในระบบการศาลใหม่ด้วย แต่เหตุผลประการสาํคัญที่ทาํให้ประเทศไทยเลือกระบบ

กฎหมายซีวิลลอว์กค็ือ ความต้องการปลดเปล้ืองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากประเทศต่างๆ 

ประเทศเหล่าน้ียกเว้นอังกฤษใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ทั้งสิ้น ดังน้ัน ถ้าประเทศไทยใช้ระบบ

กฎหมายเดียวกับประเทศเหล่าน้ัน จึงย่อมทาํให้ตัวบทกฎหมายไทยที่ปฏริูปใหม่เป็นที่น่าพอใจ

ของประเทศมหาอาํนาจตะวันตก ซ่ึงย่อมทาํให้เกิดความสะดวกแก่รัฐบาลไทยในการเจรจาขอ

แก้ไขสนธิสัญญาเพ่ือยกเลิกข้อเสียเปรียบทางกฎหมายและการศาล
25

 แม้จะตกลงเลือกระบบ

กฎหมายซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปเป็นหลัก แต่การปฏริูประบบกฎหมายไทยกมิ็ได้

ลอกแบบกฎหมายของประเทศเหล่าน้ันเสยีทเีดียว กล่าวคือมีการคาํนึงถึงความต้องการที่แท้จริง

ของบ้านเมือง จารีตประเพณ ีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นสาํคัญด้วย 
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การปฏิรูปกฎหมายไทยในส่วนของการร่างกฎหมายฉบับแรกคืองานร่างประมวล

กฎหมายอาญา ซ่ึงเรียกว่ากฎหมายลักษณะอาญา รศ. 127 อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายลักษณะอาญา 

รศ. 127 น้ีเป็นประมวลกฎหมายอาญาที่ทนัสมัยมากในสมัยน้ัน เพราะได้นาํหลักกฎหมายอาญา

ซ่ึงเป็นที่นิยมในประเทศตะวันตกในขณะน้ันมาปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมของ

บ้านเมืองไทย จึงทาํให้แนวคิดในเร่ืองการกระทาํผดิและการรับผิดในทางอาญาได้เปล่ียนแปลงไป

จากคตินิยมแบบโบราณของไทย โทษที่เคยปรากฏในระบบจารีตนครบาลได้ยกเลิกไปและได้

กาํหนดโทษในประมวลกฎหมายอาญาใหม่เพียง 6 สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จาํคุก ปรับ ให้อยู่

ภายในเขตที่กาํหนด ริบทรัพย์ และเรียกประกนัทณัฑบ์น หลักเกณฑก์ารลงโทษดาํเนินตามแบบที่

ใช้ในประเทศในภาคพ้ืนยุโรป และที่สาํคัญกค็ือ มีแนวคิดที่แยกลักษณะคดีแพ่งออกจากคดีอาญา

โดยเด่นชัด ซ่ึงในกฎหมายตราสามดวงยังปะปนกนัอยู่ ในการร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับน้ี

ได้ยกร่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทย เพราะนายยอร์ช ปาดูซ์ หัวหน้า

คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายและกรรมการอื่นๆ อีกหลายท่านเป็นชาวต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่กรรมการชาวต่างประเทศและกรรมการชาวไทยสามารถใช้ร่วมกันได้

ดีกว่าภาษาอื่น การแก้ไขร่างประมวลกฎหมายให้กระทาํเม่ือยังเป็นร่างภาษาอังกฤษ กฎหมาย

ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีบทบัญญัติทั้งสิ้น 340 มาตรา และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้

ประกาศใช้เม่ือวันที่ 15 เมษายน 2451 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 จึงเป็นประมวล

กฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย
26

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2448  จึงได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธพิีจารณาความแพ่ง 

ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 เน่ืองจากพระธรรมนูญศาล

ยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้อยู่ในขณะน้ันมีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยเหตุที่มี

การแก้ไขเพ่ิมเติมกนัมาหลายคร้ัง พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระยศในขณะน้ัน 

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม จึงทรงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือ

ทาํงานดังกล่าว คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายได้แบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 

ส่วนแรก ได้แก่ การรวบรวมประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรม ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) พระ

ธรรมนูญศาลหัวเมือง ร.ศ. 114 (พ.ศ. 2438) พระราชบัญญัติตั้งข้าหลวงพิเศษสาํหรับจัดการ

แก้ไขธรรมเนียมศาลยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวง ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439) และประกาศเร่ือง

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเข้าด้วยกนัแล้วร่างเป็นพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 อกีส่วนหน่ึง 

ได้แก่ การนาํพระราชบัญญัติกระบวนพิจารณาความแพ่ง ร.ศ. 115 มาเป็นหลัก แล้วนาํประกาศ

แก้ไขเพ่ิมเติมวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับต่างๆ เข้าร่วมไว้ด้วย โดยตัดส่วนที่มิได้ใช้แล้วออกและ

เพ่ิมเติมส่วนที่จาํเป็นต้องเพ่ิมเข้าไว้ด้วยแล้วร่างเป็นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ. 
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127 พระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ร่างขึ้นสาํหรับใช้ไปพลางก่อนที่จะบัญญัติเป็นประมวลกฎหมาย 

เพราะการร่างประมวลกฎหมายต้องใช้เวลานานมาก จึงไม่ทนัต่อความจาํเป็นของระบบการศาล

ไทยที่ปฏิรูปใหม่ซ่ึงต้องการการดําเนินวิธีพิจารณาความแบบสากลที่ เป็นระบบโดยเร็ว 

นอกจากน้ันการร่างเป็นพระราชบัญญัติสาํหรับใช้ไปพลางก่อนเช่นน้ีทาํให้สามารถศึกษาข้อดีและ

ข้อเสยีของการเปล่ียนจากระบบกฎหมายแบบเดิมมาเป็นระบบกฎหมายซีวิลลอว์ได้ แต่สาํหรับใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน ในตอนต้นรัชกาลสมัยที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรม

หลวงพิชิตปรีชากร เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ วิธี

พิจารณาความมีโทษสาํหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115 อยู่แล้ว รวมทั้งมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติยกเลิกวิธพิีจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล ร.ศ. 115 ตามแรงกระตุ้นของนาย

อาร์. เจ. เกริกปาตริก ที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรมด้วย ดังน้ันจึงเพียงแต่แก้ไข

เพ่ิมเติมให้ดีขึ้นด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติวิธพิีจารณาความอาญา ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450) 

พระราชบัญญัติวิธพิีจารณาความแพ่ง ร.ศ. 127 และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ได้

ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2451 ซ่ึงเป็นปีเดียวกนักบัที่ประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
27

 

ลาํดับสุดท้ายคือการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เน่ืองจากการที่ประเทศ

ไทยได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์น้ันหนังสอืสญัญาทางพระราชไมตรีที่ได้

ทาํกับฝร่ังเศส หรืออังกฤษ ประเทศไทยจะต้องมีประมวลกฎหมายครบบริบูรณ์ อันได้แก่ 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายฉบับ

อื่นต่างร่างเสรจ็สมบูรณ์และประกาศใช้แล้ว ยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซ่ึงได้เร่ิม

ร่างขึ้นแล้วแต่เกิดเหตุสิ้นรัชกาลเสียก่อน เม่ือพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็ขึ้ น

ครองราชย์แทนพระราชบิดาจึงได้เร่งกระทาํการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นอกีคร้ัง

หน่ึงโดยพิจารณาให้เหมาะสมกบัสภาพสงัคมไทย และถือกฎหมายเดิมของไทยเป็นสาํคัญ แต่ใน

ส่วนที่ไม่มีในกฎหมายไทยกไ็ด้ดัดแปลงจากกฎหมายต่างประเทศ เช่น บรรพ 1 ถึงบรรพ 3 ส่วน

บรรพ 4 ต้องศึกษากฎหมายที่ดินของไทยก่อนที่จะยกร่าง เพราะปัญหาการถอืกรรมสทิธิ์ในที่ดินมี

ความสาํคัญต่อการพัฒนาประเทศ สาํหรับบรรพ 5 และบรรพ 6 ยากที่สดุในการร่าง เน่ืองจาก

เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ดังน้ัน คณะกรรมการร่างประมวล

กฎหมายจึงต้องศึกษากฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมายลักษณะมรดก ซ่ึงเป็นกฎหมายเดิม

ของไทยก่อนลงมือร่างเพ่ือจะได้ดัดแปลงให้เข้ากับกฎหมายครอบครัวและมรดกของประเทศ

ตะวันตก ในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ถึงบรรพ 4 ได้ยกร่างเป็น

ภาษาองักฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย ส่วนบรรพ 5 และบรรพ 6 ยกร่างเป็นภาษาไทย แต่หลังจาก
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ประกาศใช้บรรพ 5 และบรรพ 6 แล้วจึงได้แปลเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือให้ชาวต่างประเทศได้ศึกษา

กฎหมายดังกล่าว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้เวลาร่างประมาณ 30 ปีเศษ การ

ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ประกาศใช้ทีเดียวหมดทั้งประมวล แต่แบ่ง

ประกาศเป็นบรรพ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความยาวมาก การออกประกาศ

พร้อมกันทุกมาตราจะกินเวลานานมากซ่ึงเท่ากับเป็นการยืดเวลาของสนธิสัญญาไม่เสมอภาค

อ อ ก ไ ป อี ก  

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้บรรพ 1 และบรรพ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2466 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2467 แต่เน่ืองจากยังมีข้อบกพร่องที่

สมควรได้รับการแก้ไข จึงเล่ือนการมีผลบังคับใช้บรรพ 1 และบรรพ 2 ออกไปเป็นในวันที่ 1 

มกราคม 2468 บรรพ 3 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2468 แต่ได้เล่ือนเวลาการใช้บังคับ

ออกไปเป็นในวันที่ 1 เมษายน 2472 บรรพ 4 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2473 ส่วนบรรพ 

5 และบรรพ 6 ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2477 ในขณะเดียวกนักบัที่มีการร่างประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ันได้มีการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมขึ้น ก่อนร่างประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คณะกรรมการร่างประมวล

กฎหมายได้ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีพิจารณาความของศาลในประเทศตะวันตก รวมทั้งนํา

ประสบการณ์และแนวคิดกับวิธีพิจารณาความของศาลไทยแต่เดิมมาเป็นมูลฐานในการร่างด้วย 

เพ่ือให้ประมวลกฎหมายที่ร่างขึ้ นสามารถดาํเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลโดยให้ความเป็น

ธรรมแก่คู่ความทุกฝ่าย และปราศจากความล่าช้าเหมือนอย่างที่เคยมีในวิธีพิจารณาความดั้งเดิม

ของไทย ส่วนพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้บัญญัติขึ้นเพ่ือกาํหนดอาํนาจและจัดระเบียบศาลต่างๆ 

ทั่วพระราชอาณาจักร ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความ

อาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2477 ดังน้ันใน พ.ศ. 

2478 ประเทศไทยจึงมีประมวลกฎหมายครบบริบูรณ์ตามข้อกาํหนดในหนังสอืสญัญาทางพระ

ราชไมตรีระหว่างสยามกบัฝร่ังเศส พ.ศ. 2450 และหนังสอืสญัญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยาม

กบัองักฤษ พ.ศ. 2452 และรัฐบาลไทยได้ใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องเอกราชทางการศาลให้

กลับคืนมา  เพราะความสาํเรจ็ของการปฏริูประบบกฎหมายไทยอยู่ที่การได้เอกราชทางการศาล

อย่างสมบูรณ์
28

 

สําหรับในส่วนของการศึกษากฎหมายมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง ในรัชสมัยตั้ งแต่ 

พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา อาจแบ่งได้เป็น 4 สมัย ที่สาํคัญคือ 

2.2.1  สมยัรชักาลที ่5 ตอนตน้ ก่อนการสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย 
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2.2.2  สมยัโรงเรียนกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

2.2.3  สมยัโรงเรียนกฎหมายมีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงในสงักดักระทรวงยติุธรรม 

2.2.4  สมยัโรงเรียนกฎหมายภายใตก้ารกํากบัดูแลของสภานติิศึกษา 

 

2.2.1 สมยัรชักาลที ่5 ตอนตน้ ก่อนการสถาปนาโรงเรียนกฎหมาย 

สภาพสงัคมในระหว่างสมัยกรงุรัตนโกสนิทร์ตอนต้นจนถงึแผ่นดนิ

พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเรียนหนังสอืยังไม่แพร่หลายนักประชาชนส่วน

ใหญ่กไ็ม่เหน็คุณค่าของการศึกษาว่าเม่ือลูกหลานเรียนแล้วจะนาํความรู้ ไปทาํอะไร ชาวบ้านจึงไม่รู้

หนังสอืเป็นส่วนมาก แต่เม่ือถงึคราที่ลัทธจิักรวรรดินิยมกาํลังคุกคามประเทศ พระบาทสมเดจ็ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดาํริที่จะขยายการศึกษาในรปูแบบสมัยใหม่ อนัเป็น

การเสริมสร้างพัฒนาประเทศในอกีด้านหน่ึงเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือความอยู่รอดของ

ประเทศ 

สาํหรับระบบการศึกษากฎหมายของไทยในสมัยน้ัน เน่ืองจากก่อนที่จะมีการ

ปฏริูประบบกฎหมายและการศาล ระบบการศาลไทยมีลักษณะเช่นเดียวกบัในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ผู้ที่จะมีความรู้กฎหมายเป็นอย่างดีพอที่จะถ่ายทอดได้คือ ลูกขุน ขุนศาลตระลาการ ผู้ปรับเหล่า

อาลักษณ์และราชบัณฑิต ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการชําระตัวบทกฎหมายของบ้านเมือง ดังน้ัน

ก่อนที่เจ้านายผู้ชายจะเข้ารับราชการเป็นขุนนางในราชสาํนักหรือบุตรหลานขุนนางเมื่อได้เข้ามา

ถวายตัวในราชสํานักแล้วจะต้องรํ่ าเรียนฝึกหัดหาความรู้ เพ่ือเตรียมตัวเข้ารับราชการจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิทยาการสาขาน้ันๆ ที่อยู่ในราชสาํนัก โดยเฉพาะเม่ือจะรับ

ราชการเกี่ยวกับการชําระอรรถคดีซ่ึงต้องรอบรู้ กฎหมายน้ันกค็งจะต้องเล่าเรียนกฎหมายและ

ฝึกหัดพิจารณาคดีจากผู้เกี่ยวข้องในทางคดี อันได้แก่ ลูกขุน ตระลาการ และผู้ปรับรวมทั้งอาจ

ศึกษาตัวบทกฎหมายอาลักษณ์หรือราชบัณฑติด้วยกไ็ด้ สิ่งที่ยืนยันข้อสันนิษฐานน้ีได้เป็นอย่างดี 

คือพระประวัติการศึกษาด้านกฎหมายของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ซ่ึงพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวไว้ว่า “…กรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นพระเจ้า

น้องยาเธอช้ันใหญ่…มีพระอัธยาศัยนิยมในการศึกษาบทกฎหมายและอรรถคดีย่ิงกว่าอย่างอื่น 

พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสงัเกตเหน็พระอธัยาศัยนิยมอยู่เช่นน้ัน จึงโปรด

ให้ไปศึกษากฎหมายและหัดพิจารณาความในสาํนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ 

ซ่ึงทรงบัญชาการศาลรับสั่งอยู่ในเวลาน้ัน…” นอกจากน้ี ยังมีข้อความในตอนต้นของประกาศตั้ง

สภานิติศึกษาเม่ือวันที่ 7 สงิหาคม 2467 ว่า “…ทรงพระราชดาํริห์ว่าการศึกษากฎหมายที่สบืเน่ือง

ต่อมาเป็นลําดับน้ัน ช้ันเดิมด้วยความอนุเคราะห์ของผู้เช่ียวชาญในวิชาน้ีช่วยเหลือสั่งสอนอนุ

กุลบุตรผู้ใคร่ต่อการศึกษาให้ได้รับความรู้ ต่อๆ กนัมา”  เป็นเคร่ืองสนับสนุนได้อกีประการหน่ึง 
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ฉะน้ันจึงเท่ากับการเข้าอบรมวิชากฎหมายในช่วงเวลาน้ีคงต้องอาศัยการฝึกหัดและการเรียนรู้ที่

สาํนักหรือบ้านของผู้มีความรู้และประสบการณใ์นทางคดีซ่ึงต้องใช้ตัวบทกฎหมายเป็นสาํคัญ ทั้งน้ี

เพราะการเรียนวิทยาการเฉพาะสาขาในสมัยน้ันอาศัยการเรียนรู้จากการไปฝึกหัดอยู่ในสาํนักหรือ

บ้านของผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง ซ่ึงมักจะเป็นข้าราชบริพารหรือขุนนางในราชสาํนัก 

เน่ืองจากยังไม่มีโรงเรียนสาํหรับศึกษาโดยเฉพาะ แต่อย่างไรกต็าม ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการ

เรียนกฎหมายในลักษณะสาํนักผู้เช่ียวชาญกฎหมายเร่ิมมีขึ้นตั้งแต่เม่ือไร แต่ที่แน่ๆ คือ มีการสอน

วิชากฎหมายและฝึกหัดพิจารณาคดีที่สาํนักผู้เช่ียวชาญซ่ึงอยู่ในราชสาํนักแล้วตั้งแต่ตอนต้นสมัย

รัชกาลที่ 5 และตามพระประวัติการทาํงานของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์น้ัน

เม่ือ พ.ศ. 2439 หลังจากทรงสาํเรจ็การศึกษาวิชากฎหมายจากไครสต์เชิร์ชคอลเลจ (Chirst 

Church College) แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแล้ว พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เข้าฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ ดังน้ัน จึงทรงใช้

เวลาระยะน้ีเร่ิมศึกษากฎหมายไทยอย่างจริงจัง พระองค์มิได้ทรงมีความรู้ เกี่ยวกบักฎหมายไทยมา

แต่เดิมมากนัก เน่ืองจากได้เสด็จไปต่างประเทศตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ขุนหลวงพระยาไกรส ี

(เปล่ง เวภาระ) ได้เป็นพระอาจารย์สอนกฎหมายไทยของพระองค์  ย่ิงทาํให้กล่าวได้อย่างแน่ชัด

ว่าการศึกษาวิชากฎหมายก่อนการปฏริูประบบกฎหมายและการศาลไทยในสมัยพระเจ้าลูกยาเธอ 

กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระยศในขณะน้ันเป็นการศึกษาที่มีแบบฉบับเฉพาะในราชสาํนักของ

ไทย ไม่มีลักษณะเป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง เพราะไม่มีหลักสูตรและแบบแผนการเรียนการสอน 

แต่มีลักษณะเป็นการศึกษาและการฝึกหัดโดยตรงจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญทางกฎหมายและมี

ประสบการณจ์ากการปฏบิัติหน้าที่ในการพิจารณาและพิพากษาคดี
29

 

 

2.2.2 สมยัโรงเรียนกฎหมายของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 

การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลของประเทศไทยเ พ่ือจะให้ไ ด้

มาตรฐานสากลตามแบบชาติตะวันตก สิ่งสาํคัญที่เป็นกลไกขับเคล่ือนคือกาํลังคน แต่คนเวลาน้ัน

ผู้ที่มีความรู้แบบตะวันตกในบ้านเมืองยังมีอยู่น้อยเตม็ท ีปัญหาการขาดแคลนผู้พิพากษาตามศาล

ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองมีอยู่เร่ือยๆ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทาํโดยการว่าจ้างนัก

กฎหมายหรือที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติเข้ามาทาํหน้าที่ผู้พิพากษาในศาลไทย โดยพยายาม

เลือกจ้างจากประเทศที่ไม่มีผลประโยชน์หรือความขัดแย้งทางการเมือง หรือทางการค้ากับ

ประเทศไทย อาทเิช่น นายโรแลง ยัคแมงส,์ นายอาร์ เจ เกริกปาตริก นักกฎหมายชาวเบลเย่ียม 

นายโตกจิิ มาเซา นักกฎหมายญ่ีปุ่น และนายวิลเล่ียม อลัเฟรด ติลเลเก นักกฎหมายชาวศรีลังกา 

                                                           
29

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 49-50 
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ต่อมาในปี 2435 หลังจากประเทศตั้งกระทรวงยุติธรรมได้ 1 ปี นายโรแลงค์ 

ยัคแมงส ์เข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

นายโรแลง ยัคแมงสไ์ด้ถวายความเหน็ต่อพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ปลูกฝัง

วิชากฎหมายเพ่ือทาํกฎหมายและจัดการศาลยุติธรรมให้ดีขึ้น แต่ขณะน้ันโรงเรียนกฎหมายยังไม่มี 

ต่อมาเม่ือปลายปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเดจ็ฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแส

ในเร่ืองน้ีกบัขุนหลวงพระยาไกรส ี(เปล่ง  เวภาระ)  ขุนหลวงพระยาไกรสจีึงได้กราบบังคมทูลว่า

จาํเป็นต้องตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้น หลังจากน้ันขุนหลวงพระยาไกรสไีด้ร่างพระราชบัญญัติจัดการ

เรียนกฎหมายขึ้นทูลเกล้าถวาย
29

 

ต่อมาเม่ือพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์สาํเร็จการศึกษาวิชา

กฎหมายจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2438 และได้รับการแต่งตั้งเป็น

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมสบืแทนกรมหลวงพิชิตปรีชากร พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้สนองพระ

ราชประสงค์ของพระราชบิดา ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปี พ.ศ. 2440 โดยการจัดตั้ง

โรงเรียนกฎหมายในคร้ังน้ันพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์มีเจ้าพระยาอภัยราชาเป็นกาํลังสาคัญผู้หน่ึง

ในการจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงจัดตั้งขึ้ นน้ันยังมิได้เป็นโรงเรียน

หลวง แต่มีฐานะที่เรียกว่า “กึ่งราชการ” คล้ายกับหอพระสมุดสาํหรับพระนครในสมัยน้ัน 

เจ้าหน้าที่ผู้ดาํเนินกจิการโรงเรียนเรียกว่า กรรมสมัปาทกิ (หมายถึง กรรมการ) ประกอบด้วย 

สภานายก เลขานุการ เหรัญญิก และผู้ช่วยอกี 2 คน ในตอนแรกพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรง

สอนเองเป็นประจาํหลังเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ห้องเสวยซ่ึงอยู่ติดกับห้องเสนาบดี

ก ร ะ ท ร ว ง 

ยุติธรรม อาคารศาลสถติย์ยุติธรรม ช้ัน 2 แต่ต่อมาเม่ือจาํนวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงย้ายไปเรียน

กันที่ตึกสัสดีหลังกลาง
30

 นอกจากน้ันกมี็พระยาประชากิจกรจักร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง  

ขุนหลวงพระยาไกรส ี(เปล่ง เวภาระ) อธบิดีผู้พิพากษาศาลอาญา พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง

พิชิตปรีชากร กรรมการศาลฎีกา และพระองค์เจ้าวัชรีวงษ์มาช่วยสอน มีนักเรียนประมาณ 100 

คนเศษ ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีผู้พิพากษาในศาลหัวเมืองมาฟังคาํสอนและฝึกอบรมด้วย เช่น พระยาสุ

ริยเดชวิเศษฤทธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา พระภักดีราช อธิบดีผู้พิพากษาศาล
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 ดู 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 67-75 ประกอบ 

30
 ตึกสสัดีนอกจากจะใช้เป็นที่ทาํการโรงเรียนกฎหมายแล้ว ยังใช้เป็นที่ทาํการศาลอาญาด้วย ต่อมาตึกสสัดีถูก

ร้ือเพ่ือสร้างอาคารศาลอาญาหลังใหม่ โรงเรียนกฎหมายและเนติบัณฑติยสภาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารศาลอาญา

หลังใหม่น้ีด้วย แต่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนกฎหมายได้ย้ายมาอาศัยเรียนที่ถาวรวัตถุหน้าวัดมหาธาตุ ซ่ึง

ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทาํการของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และหลังจากน้ันได้ย้ายไปสอนที่เรือนไม้ซ่ึงอยู่

ระหว่างศาลสถิตยุติธรรมกบัตึกสสัดี 
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มลฑลกรุงเก่า เป็นต้น รวมทั้งผู้พิพากษาที่เพ่ิงเข้ารับราชการด้วย จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่เป็นผู้พิพากษา

อยู่แล้วไม่ว่าผู้พิพากษาเก่าหรือใหม่ต่างตื่นตัวและตระหนักถึงความสาํคัญและความจาํเป็นของ

การศึกษากฎหมายในโรงเรียนกฎหมาย นอกจากน้ัน กจ็ะเป็นนักเรียนที่ประสงค์จะมีอาชีพเป็นผู้

พิพากษาต่อไปในอนาคต การเรียนการสอนในโรงเรียนกฎหมายสมัยน้ันถือตามระบบกฎหมาย

อังกฤษและการจัดการศึกษากฎหมายของอังกฤษอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ให้กาํเนิดโรงเรียนและ

อาจารย์ผู้สอนกฎหมายในเวลาน้ันสาํเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษประกอบกับขณะน้ัน

วัฒนธรรมอังกฤษกาํลังมีอิทธิพลและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ดังจะเหน็ได้จาก

การส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิทยาการในสาขาที่ขาดแคลนกส่็งไปที่ประเทศองักฤษ ดังน้ันหลักสตูร

และตาํรากฎหมายที่สอนจึงใช้ตามหลักสตูรและตาํรากฎหมายองักฤษเป็นส่วนใหญ่ เช่น กฎหมาย

อาญาใช้ประมวลกฎหมายอาญาอนิเดียเป็นหลัก กฎหมายวิธพิีจารณาความ กฎหมายแพ่งลักษณะ

สญัญาและละเมิดใช้ตาํรากฎหมายองักฤษ เป็นต้น ส่วนการสอนกฎหมายไทยใช้กฎหมาย 2 เล่ม 

ซ่ึงหมายถึง กฎหมายตราสามดวงฉบับที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงจัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2444 

โดยใช้กฎหมายตราสามดวงฉบับที่หมอบรัดเลย์จัดพิมพ์ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2405 เป็นต้นฉบับ ต่อมา

ภายหลังเรียกกนัว่า “กฎหมายราชบุรี” เพราะพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้ทรงชาํระขึ้นด้วยการ

ยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่ใช้แล้วออกไปและคัดเลือกตัวบทกฎหมายที่ ยังใช้ได้ในขณะน้ัน แล้ว

รวบรวมจัดพิมพ์ขึ้นใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนที่งานร่างประมวลกฎหมายตาม

ระบบกฎหมายแบบตะวันตกจะสาํเรจ็ โดยทรงเขียนคาํอธิบายเพ่ิมเติมไว้ด้วย และในตอนท้าย

ของเล่มที่ 1 พระองค์ได้จัดพิมพ์ตาํรากฎหมายเก่าแก่ที่สดุที่ช่ือว่า “กฎหมายลิลิตและกรมศักดิ์

สาํเรจ็” ซ่ึงเรียบเรียงขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2344 อนัเป็นย่อแห่งหลักสาํคัญของกฎหมายสาํหรับเป็น

คู่มือของศาลไว้ด้วย สาํหรับกฎหมายที่ดินรวมทั้งกฎหมายแพ่งลักษณะผัวเมียและมรดกศึกษา

จากหลักกฎหมายดั้งเดิมของไทย การเรียนการสอนในสมัยน้ันไม่เพียงแต่มีการบรรยายคาํสอนให้

รู้หลักกฎหมายเท่าน้ัน แต่ยังมีการฝึกอบรมให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจและการวินิจฉัยคดี

อย่างผู้พิพากษารวมทั้งการฝึกหัดว่าความอกีด้วย 

นอกจากที่พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์จะทรงสอนหนังสือด้วยพระองค์เองใน

โรงเรียนกฎหมายแล้ว พระองค์ยังได้ทรงนิพนธ์ตาํรากฎหมายไว้เป็นจาํนวนมาก เช่น กฎหมาย

ราชบุรี คาํอธิบายโค้ดอาญา พระราชบัญญัติในปัตยุบัน คาํพิพากษากรรมการฎีกาบางเร่ือง เลก็

เชอร์กฎหมายที่ดิน เป็นต้น แต่ละเร่ืองเป็นวรรณกรรมกฎหมายที่ละเอยีดลึกซ้ึง มีมาตรฐานสงู ผู้

ประกอบวิชาชีพกฎหมายยึดถอืหนังสอืเหล่าน้ีเป็นหลักในการดาํเนินวิชาชีพอย่างแพร่หลายตลอด

มา แต่หลังจากน้ันต่อมากไ็ด้มีตาํรากฎหมายที่เขียนโดยนักกฎหมายท่านอื่นๆ อกีหลายเล่ม เช่น 

พระยานรเนติบัญชากจิเป็นคนแรกที่เขียนตาํรากฎหมายลักษณะพยานเมื่อ พ.ศ. 2452 พระยา

เทพวิฑรูพหุลศรุตาบดีได้เขียนตาํราเกี่ยวกบัหลักกฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง เม่ือ พ.ศ. 2453  
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หลักกฎหมายว่าด้วยนายหน้ากบัเอเยนต์เม่ือ พ.ศ. 2454 คาํอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และบทระบิลคาํพิพากษาศาลฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2476 เจ้าพระยาศรีธรรมาธเิบศ (จิตร ณ 

สงขลา) ได้เขียนคาํอธิบายกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท และกฎหมายลักษณะพิจารณาคาํพยาน

และหลักฐานเมื่อ พ.ศ. 2458 คาํอธิบายกฎหมายลักษณะวิธีพิจารณาความแพ่ง และตาํรา

กฎหมายที่ดินเม่ือ พ.ศ. 2461 หลวงประดิษฐ์พิจารณกร (ทองก้อน หุตะสงิห์) ต่อมาได้เล่ือน

บรรดาศักดิ์เป็น “พระยามโนปกรณนิ์ติธาดา” ได้เขยีนตาํราเกี่ยวกบัมูลคดีสญัญา เป็นต้น
31

 

หลักสตูรการเรียนการสอนกฎหมายเม่ือแรกเร่ิมเรียนกนัเพียงปีเดียวกส็ามารถ

สมัครเข้าสอบไล่ความรู้ กฎหมาย พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้ทรงวางระเบียบการสอบไล่วิชา

กฎหมายช้ันเนติบัณฑติขึ้น ดังน้ัน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2440 จึงได้มีประกาศของกระทรวง

ยุติธรรม แจ้งความให้นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนกฎหมายทราบว่า กาํหนดสอบไล่ความรู้ของ

นักเรียนที่จะเป็นเนติบัณฑิต ณ ที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม ถึงวันที่ 7 

ธนัวาคม 2440 วิชากฎหมายที่จะสอบไล่ ได้แก่ 1. อาญา  2.  สญัญา  3.  มรดกกบัประทุษร้าย

ส่วนแพ่ง 4. ผวัเมีย ทาส และประกาศต่างๆ 5. วิธพิีจารณา 6. กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อสอบ

มีวันละ 10 ข้อ เว้นแต่กฎหมายระหว่างประเทศมี 9 ข้อ ระยะเวลาสอบวันละ 4 ช่ัวโมง ตั้งแต่

เวลา 9.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 13.00 นาฬิกา สถานที่สอบไล่อาศัยศาลาการเปรียญใหญ่ของวัด

มหาธาตุ กรรมการสอบไล่ฝ่ายไทยมี 3 คน คือ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระ

ยาประชากจิกรจักร (แช่ม  บุนนาค) ขุนหลวงพระยาไกรส ี(เปล่ง  เวภาระ) กรรมการสอบไล่ที่

เป็นชาวต่างประเทศมี 2 คน คือ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกจิ และนายอาร์. เจ เกริกปาตริก 

การสอบไล่ของโรงเรียนกฎหมายค่อนข้างยาก ข้อสอบคล้ายกับข้อสอบของโรงเรียนกฎหมายที่

องักฤษ แต่มีข้อสอบที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายไทยซ่ึงต้องวินิจฉัยอย่างผู้พิพากษารวมอยู่ด้วย ทั้งน้ี

เพราะผู้สอบไล่ได้ของโรงเรียนกฎหมายทุกคนกระทรวงยุติธรรมจะรับไว้ทาํงานในตาํแหน่งผู้

พิพากษาของระบบการศาลแบบใหม่ จาํนวนนักเรียนที่เรียนกฎหมายรุ่นแรกมีประมาณ 100 คน

เศษ แต่นักเรียนที่สอบไล่ได้มีเพียง 9 คน ซ่ึงล้วนแต่เคยทาํงานในกระทรวงยุติธรรมมาแล้ว 

คะแนนสอบไล่แบ่งเป็น 2 ช้ัน กล่าวคือ ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนรวมกนัถึงร้อยละ 70 และสอบ

ปากเปล่าได้คะแนนดีด้วย เท่ากบัสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติ ช้ันที่ 1 แต่ถ้าสอบไล่ได้คะแนนร้อย

ละ 50 กไ็ด้เป็นเนติบัณฑติ ช้ันที่ 2 เนติบัณฑติรุ่นแรก
32

  มีรายนามดังต่อไปน้ี 

 

ชั้นที ่1 

1. นายลออ  ไกรฤกษ์ ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยามหิธร 

                                                           
31

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 79-84 

32
 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 85. 
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2. นายไชยขรรค์ หุ้มแพร (เทยีม บุนนาค) ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น 

ขนุหลวงพระยาไกรส ี

3. นายบุ สวุรรณศร ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอรรถสารสทิธกิรรม 

4. นายถึก (ไม่ทราบนามสกุล) ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนิเทศ

ยุติญาณ 

 

ชั้นที ่2 

1. นายทองดี ธรรมศักดิ์ ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์ เป็น พระยาธรรมสาร

เวทย์วิเศษภักดี 

2. นายจาํนงค์  อมาตยกุล ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเจริญราช

ไมตรี 

3. นายเสนองานประภาศ (สหุร่าย วัชราภัย) ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น 

พระยาพิจารณาปฤาชามาตย์ 

4. นายโป๋ คอมันตร์ ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิพากษา สัตยา 

ธปิตัย 

5. ขุนสุภาเทพ (เภา  ภวมัย) ต่อมาภายหลังมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหา

วินิจฉัยมนตรี 

 

ผู้สอบไล่ได้ของโรงเรียนกฎหมายได้ ช่ือว่าเป็นเนติบัณฑิตและจะได้รับ

ประกาศนียบัตรประทบัตราจันทรมณฑล ซ่ึงนับว่าเป็นการได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมาย

คร้ังแรกในประเทศไทยและเป็นแบบฉบับของการสอบไล่เนติบัณฑติในสมัยต่อๆ มา ผู้สอบไล่ได้

รุ่นแรกของโรงเรียนกฎหมายทั้งเก้าคนได้รับประกาศนียบัตรในวันที่ 1 พฤษภาคม 2441 ส่วนใน

ช้ันที่ 1 มีผู้ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เขม็ศิลปวิทยา จาํนวน 1 คน คือ นายลออ ไกรฤกษ์ ได้รับ

พระราชทานเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2440
33

 

ส่วนการเรียนการสอนในโรงเรียนกฎหมายในปีต่อมา คือ พ.ศ. 2441 เร่ิมมี

แนวปฏบิัติ แต่เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกฎหมายและอาจารย์สอนกฎหมายตามแบบใหม่

หายาก นักเรียนกฎหมายรุ่นที่ 1 อาทิ เช่น หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ ไกรฤกษ์) 

บรรดาศักดิ์ขณะน้ัน จึงต้องช่วยทาํหน้าที่บัญชาการโรงเรียนกฎหมายและสอนนักเรียนกฎหมาย

รุ่นต่อมา
34

  และเม่ือโรงเรียนกฎหมายมีความเจริญขึ้น ในปี พ.ศ. 2441 จึงมีการแต่งตั้ง

                                                           
33

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 87 

34
 ดู 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 89 ประกอบ 

DPU



 

31 

คณะกรรมการขึ้นชุดหน่ึงเพ่ือทาํหน้าที่ดูแลกิจการโรงเรียน เรียกว่า “สภาเนติบัณฑิต” โดยที่

ประชุมเนติบัณฑิตได้เป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้ งจากสมาชิกเนติบัณฑิตทั้งหมด ประกอบด้วน

สภานายก เลขานุการ เหรัญญิก และสารวัตรมีกาํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี มีการออก

ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผนสาํหรับให้สภาเนติบัณฑิตดาํเนินกิจการโรงเรียนกฎหมาย ใน

ข้อบังคับมีการกล่าวถึงวิธกีารแต่งตั้งกรรมการ การประชุมกรรมการ การวินิจฉัยความผิดของเนติ

บัณฑติ การรับผู้พิพากษาที่สาํเรจ็วิชากฎหมายจากต่างประเทศให้เป็นเนติบัณฑติสยาม การสมัคร

เข้าเป็นนักกฎหมาย
35

  การว่าความของนักเรียนกฎหมาย
36

  การสงักดัเนติบัณฑติของนักเรียน

กฎหมาย
37

  การสมัครสอบไล่ความรู้ วิชากฎหมาย
38

 

 

                                                           
35

 มีข้อบังคับของโรงเรียนกฎหมายกาํหนดว่า ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนกฎหมายได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมอบอาํนาจให้เป็นผู้รับผดิชอบ การขอ

อนุญาตดังกล่าวต้องมีผู้รับรองด้วย นอกจากน้ันผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาสามัญช้ันประโยค 2 

หรือช้ันมัธยมของหนังสอืไทย หรือได้รับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยอื่นๆ ที่เทยีบเท่า ถ้าไม่ได้รับ

ประกาศนียบัตรดังกล่าวผู้สมัครจะต้องสอบความรู้ วิชาช้ันต้นของโรงเรียนกฎหมาย อนัได้แก่ 1. เรียงความ

ตามคาํถาม 2. เรียงความตามเร่ืองที่อ่านหรือเล่าให้ฟังโดยพิสดาร 3. ย่อความ  4. เขียนตามคาํบอก  5. เลข  

6. พงศาวดารไทย ส่วนผู้พิพากษาที่จะเข้ามาศึกษาได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบความรู้วิชาช้ันต้น, ศาสตราจารย์

จิตติ  ติงศภัทย์ิ ได้เล่าไว้ในบทความเร่ือง ประวัติโรงเรียนกฎหมายของไทย หน้า 5 ว่า “…ได้พบ

ประกาศนียบัตรฉบับหน่ึงมีข้อความว่า ท่านผู้น้ันสอบได้วิชาช้ันต้นที่จะเข้าโรงเรียนกฎหมายแล้ว แล้วก็

อนุญาตให้เข้าเรียนกฎหมายได้ กแ็สดงว่าในขณะน้ันกมี็การสอบวิชาช้ันต้นเพ่ือคัดเลือกผู้ที่อยู่ในมาตรฐานที่

จะเข้าศึกษาในโรงเรียนกฎหมายที่ได้วางไว้เป็นระเบียบเหมือนกนั…” 

36
 นักเรียนกฎหมายคนใดประสงค์จะเป็นทนายความต้องขออนุญาตก่อน และห้ามมิให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

ยังไม่ถงึ 3 เดือนขออนุญาตเป็นทนายความ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ หากนักเรียนกฎหมายคนใดได้รับ

ค่าจ้างว่าความแล้วทาํให้คดีความของเขาเสยีหายด้วยการรับสนิบนหรือโกงค่าจ้างโดยละเลยไม่ทาํการตาม

หน้าที่หรือทาํให้คดีความของเขาเสยีหายโดยไม่มีเหตุอนัควร เช่น ขาดนัด เป็นต้น นักเรียนผู้น้ันต้องได้รับ

โทษฐานละเมิดข้อบังคับ 

37
 ในตอนแรกมีข้อบังคับให้สภาเนติบัณฑติจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนกฎหมายที่สอบผ่านความรู้ วิชาช้ันต้นได้แล้ว

ตามจาํนวนเนติบัณฑติที่รับราชการประจาํอยู่ในกรุงเทพฯ เรียกว่า นักเรียนกฎหมายเหล่าน้ันสงักดัเนติบัณฑติ

เท่าน้ัน อนัหมายถงึ การมีเนติบัณฑติพ่ีเล้ียง เพ่ือเป็นผู้คอยดูแลให้คาํแนะนาํทางด้านหลักวิชาการและวิชาชีพ 

แต่ต่อมาตั้งแต่ พ.ศ. 2446 เป็นต้นไป สภาเนติบัณฑติจะรวมนักเรียนทั้งเก่าและใหม่ที่สอบไล่ความรู้วิชา

ช้ันต้นได้แล้วให้จับสลากว่าจะได้อยู่ในสงักดัเนติบัณฑติท่านใดที่รับราชการประจาํอยู่ในกรุงเทพฯ ซ่ึงจะมีการ

ทาํทะเบียนไว้ที่โรงเรียนกฎหมาย 

38
 ผู้ที่มิได้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนกฎหมายหรือลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ถงึ 1 ปี จะเข้าสอบไล่ความรู้

วิชากฎหมายในที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ไม่ได้เดด็ขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากครู 
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เสื้อครุยบัณฑิต การประชุมหารือกันในปัญหาต่างๆ เช่น การประชุมถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาข้อ

กฎหมาย
39

  เป็นต้น ตลอดจนการขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงยุติธรรม วิธกีารบริหารเช่นน้ี

สภาเนติบัณฑติได้ดาํเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2454 จึงเหน็ได้ว่าโรงเรียนกฎหมายในสมัยน้ันทาํ

หน้าที่สอนหลักกฎหมายและฝึกอบรมวิชาชีพไปพร้อมๆ กนั ดูคล้ายกบั Inns of Courts ของ

องักฤษ และในขณะเดียวกนักท็าํหน้าที่เป็นสมาคมวิชาชีพไปด้วย
40

 

อย่างไรกต็ามจาํนวนผู้สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติของโรงเรียนกฎหมายในแต่ละ

ปีมีจาํนวนน้อยมาก กล่าวคือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ซ่ึงเป็นปีแรกจนถึง พ.ศ. 2445 มีผู้สอบได้เพียง 

54 คน คิดเฉล่ียแล้วมีนักเรียนสอบไล่ได้ปีละ 9 คนเท่าน้ัน จึงเป็นจาํนวนน้อยไม่พอกบัความ

ต้องการในด้านกาํลังคนของกระทรวงยุติธรรม ดังน้ัน ในสมัยที่กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็น

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจึงยังคงมีการแต่งตั้งและโยกย้ายตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 

อยู่ตามปกติเช่นเดียวกับในสมัยก่อนๆ แต่จะมีนักเรียนที่สาํเร็จจากโรงเรียนกฎหมายมารับ

ราชการในศาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และศาลหัวเมือง รวมทั้งทาํงานในกระทรวงยุติธรรมด้วย 

นักเรียนกฎหมายเหล่าน้ีทาํประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองเป็นอนัมาก เนติบัณฑติรุ่นแรกของโรงเรียน 

เช่น เจ้าพระยามหิธร (ลออ  ไกรฤกษ์) และขุนหลวงพระยาไกรส ี(เทยีม  บุนนาค) เป็นกาํลัง

สาํคัญของกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในการปฏิรูประบบการศาลและปรับปรุงโรงเรียนกฎหมาย 

เนติบัณฑิตรุ่นต่อมาต่างกไ็ด้เป็นกาํลังในการพิจารณาและพิพากษาคดีรวมทั้งในการบริหารงาน

ของกระทรวงยุติธรรมตามแบบสมัยใหม่อนัเป็นการยกระดับศาลไทยให้ได้มาตรฐานตะวันตก แม้

โรงเรียนกฎหมายในสมัยกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์จะยังมิได้มีฐานะเป็นโรงเรียนหลวง เพราะทาง

ราชการยังมิได้รับรองเนติบัณฑติจากโรงเรียนกฎหมาย เพียงแต่อนุญาตให้รับรองฎีกาได้เท่าน้ัน 

แต่นักเรียนกฎหมายกเ็ป็นที่ต้องการของทุกหน่วยงานราชการ โรงเรียนกฎหมายในขณะน้ันจึงเป็น

เสมือนแหล่งผลิตบุคลากรเพ่ือเข้ารับราชการที่เช่ือถอืได้ ดังน้ัน การเรียนการสอนวิชากฎหมายที่มี

แบบแผนและหลักสูตรตามระบบใหม่จึงได้รับความนิยมมากขึ้น ดังจะเหน็ได้จากมีนักเรียนเข้า
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 เม่ือมีการประชุมเกี่ยวกบัการบริหารกจิการของโรงเรียนกฎหมายโดยสภาเนติบัณฑติ นักเรียนกฎหมาย

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย แต่ไม่อาจพูดหรือแสดงความคิดเหน็ใดๆ ได้จนกว่าสภาเนติบัณฑติจะได้

ประชุมปรึกษาหารือกนัเสรจ็แล้ว ต่อจากน้ันนักเรียนกฎหมายจะมีการประชุมเกี่ยวกบัปัญหาข้อกฎหมาย โดย

มีเนติบัณฑติท่านหน่ึงที่สภาเนติบัณฑติเชิญมาเป็นประธาน เนติบัณฑติท่านน้ันจะทาํหน้าที่สรุปใจความของ

ปัญหาที่ถกเถียงกนัและอธบิายให้นักเรียนทั้งหมดเข้าใจเพ่ือจะได้ลงคะแนนเสยีงว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผดิ 

นักเรียนกฎหมายที่มีสทิธอิอกเสยีงต้องเป็นผู้สอบไล่ความรู้วิชาช้ันต้นได้แล้วหรือได้รับประกาศนียบัตรวิชา

สามัญช้ันประโยค 2 หรือเทยีบเท่าบุคคลอื่นที่มิใช่นักเรียนกฎหมายหรือเนติบัณฑติถ้าได้รับอนุญาตจากสภา

เนติบัณฑติแล้วสามารถเข้าไปน่ังฟังการโต้เถยีงปัญหาข้อกฎหมายได้ 

40
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ศึกษากฎหมายมากขึ้นเป็นลาํดับ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2440 ซ่ึงเป็นปีแรกที่เปิดสอนมีนักเรียน 100 

คนเศษ ต่อมาใน พ.ศ. 2443 มีนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น 292 คน และใน พ.ศ. 2444 มีจาํนวนถึง 

375 คน จึงนับได้ว่าโรงเรียนกฎหมายของกรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ทาํหน้าที่ผลิตนักกฏหมาย

ได้ผลสมบูรณส์มดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
41

 

 

2.2.3 สมยัโรงเรียนกฎหมายมีฐานะเป็นโรงเรียนหลวงในสงักดักระทรวง 

ยติุธรรม 

ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2453 พระบาทสมเดจ็ฯ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ทรงออกจากตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมตามที่ทรงกราบบังคมทูลลาเอาไว้ ขณะน้ัน

โรงเรียนกฎหมายมีสภาเนติบัณฑิตเป็นผู้บริหารกิจการ ทั้งน้ี เพ่ือแบ่งเบาพระราชภารกิจของ

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม กรรมการในสภาเนติบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเนติบัณฑิต ซ่ึงเป็นลูกศิษย์

ของกรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ดังน้ัน เม่ือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งแทนไม่ใช่เนติบัณฑิตหรือเป็น

อาจารย์ของพวกเนติบัณฑติ จึงมีข้อขัดข้องเกี่ยวกบัเร่ืองโรงเรียนกฎหมายไม่มากกน้็อย ต่อมาใน

รัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าจรญูศักดิ์กฤดากร เสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรม จึงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2454 ว่า “…โรงเรียน

กฎหมายซ่ึงเป็นอยู่แต่เดิมมา อาํนาจที่กระทรวงยุติธรรมจะจัดการโรงเรียนจะเป็นอาํนาจของคณะ

เนติบัณฑติหรืออาํนาจกระทรวงยุติธรรมประการใดยังคร่ึงๆ กลางๆ ไม่แน่ลงได้ ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนหลวงอยู่ในกระทรวงยุติธรรม ให้เสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรมมีอาํนาจจัดการบังคับบัญชาตลอดไป ในส่วนนักเรียนกฎหมายผู้ที่ได้ข้ามวิชาขั้นต้นแล้ว

ขอพระราชทานให้เป็นนักเรียนช้ันอุดมศึกษาต่อไป…”  พระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฏเกล้า

เจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชหัตถเลขาที่ 19/199 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) 

เพ่ือมีพระบรมราชานุญาตและทรงมีพระราชดาํริให้ปรึกษาเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกบัการ

จัดการโรงเรียนกฎหมายให้เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษา หลังจากน้ันจึงได้ทรงมีพระบรมราช

โองการประกาศให้โรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนหลวงในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 7 

มิถุนายน 2454 ซ่ึงมีความดังน้ี “…โรงเรียนกฎหมายซ่ึงสาํหรับสอนวิชากฎหมายที่ตั้งอยู่ใน

สถานที่ของกระทรวงยุติธรรมน้ัน ยังหามีผู้จัดการทาํนุบาํรุงรับผิดชอบโดยตรงต่อโรงเรียนไม่ วิชา

กฎหมายน้ีพระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์เป็นผู้ที่ได้ตั้งการสอนและสอบไล่ขึ้นเป็นคร้ัง

แรกเฉพาะแต่ในโรงเรียนน้ี เพ่ือที่จะให้โรงเรียนน้ีตั้งม่ันอยู่ต่อไป ควรจะให้มีผู้รับผิดชอบจัดการ
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โรงเรียนให้เป็นหลักฐาน เพราะฉน้ันตั้งแต่น้ีไปให้โรงเรียนกฎหมายที่ได้ตั้งอยู่แล้วน้ีเป็นโรงเรียน

หลวงขึ้นแก่กระทรวงยุติธรรม ให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดการ

โรงเรียนน้ีสบืไป…”  การดูแลจัดการโรงเรียนกฎหมายโดยสภาเนติบัณฑติจึงเป็นอนัสิ้นสดุลง 

เพราะโรงเรียนกฎหมายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงในสงักดักระทรวงยุติธรรม  โดยมี

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผดิชอบ
42

 

โรงเรียนกฎหมายในสมัยน้ีเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กาํหนดข้อบังคับ

และระเบียบการต่างๆ แตกต่างจากสมัยก่อน เช่น กาํหนดคุณสมบัติของนักเรียนกฎหมายว่า

จะต้องสาํเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาช้ันที่ 2 (มัธยมปีที่ 6) หรือเทยีบเท่า กล่าวคือ กระทรวง

ยุติธรรมได้มีประกาศลงวันที่ 11 สงิหาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) กาํหนดให้มีการสอบวิชา

ช้ันต้นแก่นักเรียนกฎหมายที่ยังสอบไม่ผ่านวิชาช้ันต้น วิชาที่จะต้องสอบน้ันเทยีบเท่าวิชาที่เรียนใน

ช้ันมัธยมช้ันที่ 2 และเม่ือสอบวิชาช้ันต้นได้แล้วให้ยกนักเรียนเหล่าน้ีเป็นนักเรียนช้ันอุดมศึกษา 

ทั้งน้ี ตามความในพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑท์หาร เว้นแต่นักเรียนคนใดที่สาํเรจ็การศึกษาซ่ึง

พอจะเทยีบเท่าวิชาในช้ันมัธยมช้ันที่ 2 มาแล้วกใ็ห้เป็นนักเรียนช้ันอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบ

วิชาช้ันต้น การสอนในโรงเรียนกฎหมายแบ่งเป็น 4 เทอม ใน 1 สมัยการศึกษา หลักสตูร 1 ปี 

และจัดโรงเรียนกฎหมายเป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ีกระทรวงยุติธรรมยังได้สร้าง

โรงเรียนราชวิทยาลัยขึ้นที่ตาํบลบางขวาง จัดหวัดนนทบุรี เพ่ือเป็นโรงเรียนสาํหรับผู้ที่จะเข้าศึกษา

ต่อ ณ โรงเรียนกฎหมาย เป็นโรงเรียนที่สอนจนถึงช้ันมัธยมปีที่ 8 โดยรับเฉพาะนักเรียนประจาํ 

อาจารย์ใหญ่และครูแม่บ้านเป็นชาวอังกฤษ สาํหรับภาษาต่างประเทศน้ัน นอกจากจะสอน

ภาษาอังกฤษแล้วยังให้เรียนภาษาลาตินด้วย แต่ต่อมาโรงเรียนราชวิทยาลัยได้ย้ายไปสังกัดสภา

กรรมการโรงเรียนมหาดเลก็หลวงและเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย” เดิมโรงเรียน

กฎหมายเปิดสอนอยู่ที่ตึกสัสดีหลังกลาง แต่ในระหว่างที่ตึกสัสดีถูกร้ือเพ่ือสร้างใหม่ โรงเรียน

กฎหมายจึงได้ย้ายไปเรียนที่ถาวรวัตถุหน้าวัดมหาธาตุ ซ่ึงปัจจุบัน คือ กองสถาปัตยกรรม กรม

ศิลปากร แล้วต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เรือนไม้ระหว่างศาลสถิตย์ยุติธรรมกบัตึกสสัดี เม่ือตึกใหม่สร้าง

เสรจ็ได้ใช้เป็นที่ทาํการศาลอาญาและโรงเรียนกฎหมาย
43

 

การเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมายในสมัยน้ีเช่ือว่าคงมีลักษณะเหมือนใน

สมัยก่อนยกฐานะขึ้ นเป็นโรงเรียนหลวง แต่ทว่าเม่ือการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ 1 และบรรพ 2 ใกล้จะเสรจ็ ได้เกดิความคิดที่จะปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการเรียนการ

สอน ตลอดจนหลักสตูรโรงเรียนกฎหมายให้สอดคล้องกบัระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) 

เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ที่กาํลังจะยกร่างเสรจ็น้ันมี
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หลักกฎหมายและนิติวิธี (Legal Method) อย่างเดียวกบัธรรมเนียมการร่างประมวลกฎหมาย 

(Codification) แต่การเรียนการสอนในโรงเรียนสอนกฎหมายกลับมีรูปแบบอย่างระบบกฎหมาย

คอมมอนลอว์ (Common Law) 

แนวคิดดังกล่าวมีนายยอร์ช ปาดูซ์ หัวหน้าคณะกรรมการร่างประมวลได้ถวาย

บันทกึความเหน็เกี่ยวกบัการเปล่ียนแปลงการศึกษากฎหมาย เพ่ือการใช้ประมวลกฎหมาย
44

 ต่อ

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิ์วัตนวิศิษฎ์ อธบิดีศาลฎีกาสมัยน้ัน มีใจความสาํคัญ 

ดังน้ี 

“ร่างประมวลกฎหมายว่าด้วยลักษณะหน้ีจวนจะแล้ว เม่ือการตรวจแก้คาํแปล

เป็นภาษาไทยเรียบร้อยกอ็าจนาํขึ้นทูลเกล้าฯ ในต้นปี พ.ศ. 2457 หรือ 2458 ควรรีบด่วนที่จะ

เร่ิมดาํเนินการเพ่ือให้ศาลไทยได้ใช้ประมวลกฎหมายน้ีในทางที่ถูกต้อง ได้ให้ความเหน็ 2 ข้อ คือ 

เหตุผลถึงความจาํเป็นที่จะต้องเปล่ียนวิธีการสอนใหม่ เหตุผลในความจาํเป็นที่จะต้องเปล่ียน

วิธีการสอนนักเรียนกฎหมายกค็ือว่า ประมวลกฎหมายกเ็หมือนวิทยาการอื่นๆ การที่ทาํกฎหมาย

ให้เป็นประมวลออกใช้น้ันย่อมไม่มีผล เว้นแต่ผู้พิพากษาจะเข้าใจวิธปีระมวลกฎหมายโดยถูกต้อง 

จะต้องฝึกฝนจากการให้แนวความเห็นและคาํอธิบาย ผู้พิพากษาไทยที่ได้รับการฝึกฝนมาน้ัน

ส่วนมากศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายที่กรุงเทพฯ คือ กฎหมายผัวเมีย มรดก และที่ดินจากครูไทย 

กฎหมายทั่วไปจากผู้ที่ศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษและบางทีกจ็ากที่ปรึกษากฎหมายชาว 

ยุโรป ผู้ที่รู้ภาษาองักฤษกอ่็านจากตาํรากฎหมายองักฤษ ผู้ที่ได้ไปศึกษากเ็พียงแต่ศึกษากฎหมาย

ภาษาอังกฤษได้รับเป็น Barrister-at-Law รวมความว่าผู้พิพากษาไทยได้รับการฝึกฝนแต่

แบบอย่างองักฤษหรือกฎหมายองักฤษ ซ่ึงเป็นกฎหมายจารีตธรรม (Common Law) วิธกีฎหมาย

จารีตธรรมกบัวิธีกฎหมายประมวลธรรม (Codification) น้ัน ต่างกนัทั้งในหลักกฎหมายและวิธี

แปลและใช้กฎหมาย ได้ช้ีให้เห็นความแตกต่างกันในหลักกฎหมายบางข้อ เช่น หลักสินจ้าง 

(Consideration) และหลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel) ซ่ึงเป็นข้อสาํคัญในกฎหมายจารีตธรรม 

แต่ไม่มีในกฎหมายประมวลธรรม กรณีที่ศาลอังกฤษวินิจฉัยหลักกฎหมายปิดปากน้ัน ศาลใน

ภาคพ้ืนยุโรป (Continent) วินิจฉัยตามหลักแสดงเจตนา (Expression of Intention) หรือความ

ยินยอม (Consent) หรือเกี่ยวด้วยการสัตยาบันหรือปฏิบัติแห่งสัญญา (Ratification or 

Execution of Contracts) ทุกประมวลกฎหมายมีหลักทั่วไปแห่งหน้ี (Obligations) แต่คาํว่าหน้ีมี

ใช้น้อยในกฎหมายองักฤษ หลักลาภมิควรได้ (Undue Enrichment) เป็นส่วนสาํคัญในประมวล

กฎหมาย กไ็ม่มีในกฎหมายจารีตธรรม กฎหมายจารีตธรรมไม่เป็นลายลักษณ์อกัษร แต่ประมวล

ธรรมถือข้อที่เขียนลงไว้ในประมวลเป็นหลักเดด็ขาด จะหลีกเล่ียงไม่ใช้ไม่ได้ ถ้าจะต้องแปลแล้ว

จะต้องดูถ้อยคาํน้ันเอง และข้อความที่รวมประโยคกับข้อความอื่นในประมวลน้ัน ที่อาจถือได้ว่า
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คล้ายคลึงกับข้อในประเดน็ นักกฎหมายซ่ึงได้ฝึกฝนมาแต่วิธีหน่ึง คงไม่อาจทาํงานอีกวิธีหน่ึงได้

ดังหวัง นักกฎหมายทางจารีตธรรมกจ็ะถือเอาบทมาตราในประมวลเพียงเป็นกฎหมายจารีตธรรม 

และเอาหลักธรรมดาทางกฎหมายจารีตธรรมมาปรับใช้ในข้อใดข้อหน่ึง ถ้าหากไม่มีกล่าวไว้ชัดแจ้ง

ในประมวล กจ็ะเป็นการล้มควํ่าวิธีประมวลธรรมเสียทั้งหมด และได้กล่าวถึงปัญหาที่กล่าวมาได้

ประสบมาแล้วในประเทศอยิีปต์ และประเทศญ่ีปุ่น เขาได้ปฏบิัติและจัดกนัอย่างไรในข้อเกี่ยวกบั

โครงการศึกษากฎหมายน้ัน ได้แนะนาํว่าการที่จะส่งนักเรียนไปเรียนเพ่ือให้สาํเรจ็วิชากฎหมายที่

ยุโรปน้ัน ควรส่งไปมหาวิทยาลัยซ่ึงสอนกฎหมายประมวล และไม่ควรส่งไปแต่เพียงประเทศเดียว 

ประเทศที่ดีที่สดุในการเรียนกฏหมายประมวลธรรมน้ัน คือ ประเทศเยอรมนี และประเทศฝร่ังเศส 

ส่วนนักเรียนส่วนมากที่ไม่อาจไปยุโรปควรให้ฝึกฝนในวิธีกฎหมายซ่ึงเขาจะต้องใช้ นักเรียนที่จะ

ศึกษาประมวลกฎหมายไทยที่จะใช้ต่อไปน้ันย่อมจะไม่เข้าใจความหมายบริบูรณ์ เว้นแต่จะได้รู้ตัว

บทหรือคาํอธิบายประมวลกฎหมายฝร่ังเศส เยอรมัน และสวิสส์ อันเป็นที่มาของบทมาตราใน

ประมวลกฎหมายไทยน้ัน จึงควรจะต้องรู้ภาษาฝร่ังเศสหรือเยอรมันด้วย การแก้ไขระเบียบการ

โรงเรียนกฎหมายน้ัน ได้แนะนาํในข้อดังน้ี 

1. ระยะเวลาที่จะต้องเรียน และปริญญาที่จะกาํหนดให้ 

2. หลักสตูร 

3. การจัดระเบียบและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ที่เป็นอยู่ผู้สอนและที่ปรึกษา

กฎหมายไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่แท้จริง ไม่เคยเป็นครูหรือได้เคยเรียนว่าครูควรทาํอย่างไร ในต่อไป

ควรจะต้องมีศาสตราจารย์อย่างน้อยสักคนหน่ึงซ่ึงบรรยายเอง แต่หน้าที่สาํคัญต้องควบคุมดูแล

งานทั่วไป และให้คาํสั่งแนะนาํวิธทีี่จะเตรียมและดาํเนินการบรรยายแก่ครูเป็นรายตัวไป ควรเป็น

ดอกเตอร์กฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยในภาคพ้ืนยุโรป” 

ภายหลังกรมพระสวัสดิ์วัฒนวิศิษฏ์ ทรงสนับสนุนแนวความคิดของนายยอร์ช  

ปาดูซ์ และได้ทาํบันทึกความเห็นกราบบังคมทูลพระบาทสมเดจ็ฯพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวซ่ึง 

พระองค์กท็รงมีพระบรมราชวินิจฉัยเปล่ียนแปลงระบบการเรียนการสอนและหลักสตูรในโรงเรียน

กฎหมายดังกล่าว 

ด้วยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวได้ว่าบันทกึความเหน็ของนายยอร์ช ปาดูซ์ และรายงาน

คาํกราบบังคมทูลของกรมหลวงสวัสดิ์ วัฒนวิศิษฎ์ได้ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะมีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนและหลักสูตรกฎหมายในโรงเรียนหลวงของกระทรวงยุติธรรมให้

เป็นเช่นเดียวกับประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย โดยการจัดการศึกษาวิชากฎหมายน้ี 

ประเทศไทยได้ดาํเนินการเป็น 2 แนวทางดังน้ี
45
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แนวทางแรก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงประเทศที่จะส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชา

กฎหมาย แต่เดิมอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนกฎหมาย คือ เนติบัณฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศ

อังกฤษหรือไม่กเ็ป็นผู้ที่สาํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายในประเทศซ่ึงสอนตามระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว์ บุคคลเหล่าน้ีได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาทั้งสิ้น แต่หลังจากที่นายยอร์ช 

ปาดูซ์ได้เสนอความคิดเหน็ดังกล่าวแล้ว จึงได้มีการเปล่ียนแปลงแหล่งศึกษาวิชากฎหมายโดยส่ง

นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษายังประเทศอื่นๆ บ้าง ดังน้ัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 เป็นต้นมา จึง

ได้มีการส่งนักเรียนไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอื่นนอกจากประเทศอังกฤษ เช่น เม่ือ พ.ศ. 

2460 ได้ส่งหลวงนารถบัญชาไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2463 นายปรีดี พนมยงค์

ได้ไปศึกษาที่ประเทศฝร่ังเศส หลังจากน้ันนายสงัด วสุธารได้เดินทางไปเรียนที่ประเทศฝร่ังเศส

เม่ือ พ.ศ. 2466 และใน พ.ศ. 2467 ได้ส่งรองอาํมาตย์โทสขุ  เลขยานนท ์ไปศึกษาที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นต้น แต่อย่างไรกต็าม ประเทศองักฤษกยั็งคงเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจาก

รัฐบาลไทยในการส่งนักเรียนไปศึกษาวิชากฎหมาย ดังจะเหน็ได้จากในระยะเวลา 6 ปี กล่าวคือ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2465 น้ันมีนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเดินทางไปศึกษาวิชา

กฎหมายในต่างประเทศจาํนวน 16 คน ในจาํนวนน้ี 12 คนไปเรียนที่ประเทศองักฤษ และมีเพียง 

4 คนเท่าน้ันที่ไปศึกษาที่ประเทศฝร่ังเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา 

แนวทางที่สอง ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

กฎหมาย โดยเร่ิมต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2457 กล่าวคือ เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2457 ได้มีการประชุม

ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนกฎหมายโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ อันได้แก่ กรมหลวงสวัสดิ์ วัตนวิศิษฎ์ พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ  

ไกรฤกษ์ ต่อมาได้เป็น เจ้าพระยามหิธร) พระยากฤติกานุกรณ์กิจ (ดั่น บุนนาค ต่อมาได้เป็น 

เจ้าพระยาพิชัยญาติ) พระยานรเนติบัญชากจิ (ลัด  เศรษฐบุตร) นายซี. เนียล (พระยามนูศรี

ธรรมประสาท) นายอาร์. ประแดนิเกต์ พระยาจินดาภิรมย์ (จิตร  ณ สงขลา ต่อมาได้เป็น 

เจ้าพระยาศรีธรรมาธเิบศ) หลวงประดิษฐ์พิจารณการ (ทองก้อน หุตะสงิห์ ต่อมาได้เป็น พระยาม

โนปกรณนิ์ติธาดา) และหลวงพินิตนิตินัย (บุญช่วย วณกิกุล ต่อมาได้เป็น พระยาเทพวิฑรูพหุลศรุ

ตาบดี) แต่เน่ืองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์บรรพ 2 หน้ี ยังไม่อาจประกาศใช้ได้เรว็วัน

ดังที่คาดหวังไว้ เพราะมีปัญหาข้อกฎหมายในตัวบทของบรรพดังกล่าวที่ ยังถกเถียงกันอยู่ 

นอกจากน้ี ชาวต่างประเทศที่มีคดีความในศาลส่วนใหญ่เป็นคนในบังคับอังกฤษและฝร่ังเศส 

ดังน้ันที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศซ่ึงมีทั้งชาวอังกฤษและชาวฝร่ังเศสย่อมมีส่วนได้เสียใน

บทบัญญัติที่จะตราขึ้นเป็นประมวลกฎหมาย ทั้งน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติตน เม่ือประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และบรรพ 2 ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้เช่นน้ี จึงจาํเป็นอยู่

เองที่จะสอนกฎหมายไทยในโรงเรียนกฎหมายตามระบบกฎหมายซีวิลลอว์ยังไม่ได้ การสอนจึง
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ยังคงต้องใช้ผู้พิพากษาและข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมที่เป็นชาวต่างประเทศ อนัหมายถึง ที่

ปรึกษากฎหมายชาวต่างประเทศ สอนวิชากฎหมายแก่นักเรียนในโรงเรียนกฎหมายไปก่อน แต่กมี็

ครสูอนภาษาฝร่ังเศสให้แก่นักเรียนกฎหมายที่สมัครเรียนด้วย ต่อมาเน่ืองจากความเสี่ยมถอยของ

โรงเรียนกฎหมาย จึงได้มีการปรับปรุงระเบียบการของโรงเรียนขึ้นใน พ.ศ. 2460 โดยเสนาบดี

กระทรวงยุติธรรมได้กาํหนดให้นักเรียนกฎหมายมี 2 ประเภท คือ 

1. นักเรียนสามัญ ได้แก่ ผู้มีความรู้ ไม่ตํ่ากว่ามัธยมปีที่ 6 เป็นนักเรียนช้ัน

อุดมศึกษา บังคับให้ต้องมาฟังคาํสอนที่โรงเรียนกฎหมายในระหว่างที่เปิดสอนอย่างน้อยไม่ตํ่า

กว่าสปัดาห์ละ 3 วัน หรือเดือนหน่ึงไม่ตํ่ากว่า 12 วัน มิฉะน้ันจะถูกคัดช่ือออกจากทะเบียน 

2. นักเรียนพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการช้ันสัญญาบัตร หรือผู้ที่สอบไล่พระปริยัติ

ธรรมได้เป็นเปรียญ นักเรียนประเภทน้ีจะมาฟังคาํสอนหรือไม่มาฟังคาํสอนกไ็ด้ 

หลังจากน้ันในอกี 2 ปีถัดมา คือ เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2462 เจ้าพระยา

อภัยราชามหายุติธรรมธร (ม.ร.ว.ลพ  สทุศัน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ได้ออกข้อบังคับและ

ระเบียบการกาํหนดหลักสตูรการอบรมศึกษาในโรงเรียนกฎหมายใหม่ กล่าวคือ ในเร่ืองคุณสมบัติ

ของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายน้ัน ประเภทหน่ึงจะรับเฉพาะผู้สาํเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมปีที่ 

6 หรือผู้ที่สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรอื่นซ่ึงเทยีบเท่าไม่ตํ่ากว่ามัธยมปีที่ 6 ส่วนอกีประเภทหน่ึง 

ได้แก่ ผู้ที่รับราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดยมีตาํแหน่งตั้งแต่ช้ันนายเวรขึ้นไปหรือผู้ที่รับ

ราชการในกระทรวงยุติธรรมโดยมีตาํแหน่งตั้งแต่ช้ันเสมียนเอกขึ้นไป เมื่ออธบิดีรับรองว่าเป็นผู้มี

ความรู้และความประพฤติดีสมควรที่จะเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายได้ หรือเม่ือเสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นสมควร กใ็ห้รับบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นนักเรียน

กฎหมาย แต่บุคคลที่เป็นนายเวรหรือเสมียนเอกขึ้ นไปน้ีต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้ นไปด้วย 

นอกจากน้ัน ยังเป็นคร้ังแรกที่กาํหนดหลักสตูรการเรียนการสอนเป็น 2 ปี การศึกษาแบ่งเป็น 2 

ภาคๆ ละ 1 ปี โดยเพ่ิมการสอนมากขึ้นและมีการบรรยายวิชาธรรมศาสตร์หรือนิติปรัชญาอกีด้วย 

วิชาที่กาํหนดสอนในภาคแรก ได้แก่ วิชาธรรมศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา มูลคดีสญัญา ลักษณะประทุษร้ายส่วนแพ่ง และกฎหมาย

ที่ดิน ส่วนวิชาที่กาํหนดสอนภาคที่ 2 ได้แก่ เอเยนต์ หุ้นส่วนบริษัท ล้มละลาย ตัว๋เงิน ซ้ือขาย เบส

เมนต์ ลักษณะผัวเมีย มรดก ลักษณะพยาน วิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล การกาํหนดสอบไล่แบ่งเป็น 2 ภาคตามวิชาที่เปิดสอน การสอบไล่แต่ละภาค

แบ่งเป็น 4 วัน กรรมการสอบไล่แบ่งเป็น 4 กอง การสอบไล่ในภาคที่ 2 จะมีการสอบปากเปล่าอกี 

 

 

 

DPU



 

39 

1 วัน นักเรียนทุกคนจะต้องสอบไล่ได้ทั้งสองภาคจึงจะสาํเรจ็การศึกษาช้ันเนติบัณฑติ
46

  แต่มี

ข้อบังคับเพ่ิมเติมว่า จะไม่อนุญาตให้สอบไล่ภาคที่ 2 เม่ือนักเรียนยังสอบไล่ภาคแรกไม่ได้ 

นักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าสอบไล่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไล่ได้เพียงภาคแรกเท่าน้ัน แต่จะเข้าสอบ

ไล่ได้ต่อเม่ือเป็นนักเรียนที่ได้ลงช่ือในทะเบียนครบ 1 ปีนับจนถงึวันกาํหนดสอบไล่ ส่วนนักเรียนที่

เคยเข้าสอบไล่ก่อน พ.ศ. 2462 จะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไล่ทั้งสองภาคภายในปีเดียวกนัได้ 

การสอบไล่ภาคแรกไม่เหมือนกบัการทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้นซ่ึงแต่เดิมจะต้องทดสอบกนั

ทุกคร้ังก่อนที่จะมีการสอบไล่ ส่วนการสอบไล่ภาคแรกจะสอบกนัเพียงคร้ังเดียว ถ้าสอบได้แล้วก็

ไม่ต้องสอบกนัอกี ดังน้ัน การทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้นตามที่เคยกระทาํมากเ็ป็นอนัยกเลิก

ไป 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2457  พระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งเนติบัณฑติยสภาขึ้นโดยทรงร้ือฟ้ืนขึ้นจากสภาเนติบัณฑติที่พระเจ้าพ่ียาเธอ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมพระองค์ที่ 3 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงก่อตั้ง

ขึ้น และมีหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนกฎหมาย ซ่ึงได้สิ้นสดุลงเม่ือโรงเรียนกฎหมายได้รับการยก

ฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนหลวงของกระทรวงยุติธรรม 

พระบาทสมเดจ็ฯพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ปรึกษากับกรมหลวงสวัสดิวัตน 

วิศิษฎ์ อธิบดีศาลฎีกา เพ่ือเลือกคณะกรรมการร่วมประชุมในการร่างข้อบังคับของเนติบัณฑิตย

สภาโดยพระองค์ได้พระราชทานบันทกึหรือร่างข้อบังคับมาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทาง 

เนติบัณฑิตยสภาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือบาํรุงการศึกษากฎหมายฝึก 
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 แต่เดิมทุกคร้ังที่ถงึกาํหนดการสอบไล่ตามหลักสตูร 1 ปีของโรงเรียนกฎหมาย เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมจะ

มีหนังสอืกราบบังคมทูลกาํหนดวันและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กรรมการสอบไล่ทั้งหมดแบ่งเป็น 

5 กองๆ ละ 3 คน เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กาํกบัช้ีขาด อธบิดีศาลฎีกาเป็นแม่กอง โดยมากผู้

พิพากษาที่จะได้รับการเล่ือนช้ันไปดาํรงตาํแหน่งที่ศาลอุทธรณ์มักจะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการสอบไล่ 

เพ่ือให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมและอธบิดีศาลฎีกาได้มีโอกาสสงัเกตดูท่วงทแีละความสามารถเสยีก่อน ส่วน

นักเรียนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไล่น้ันอาจารย์ผู้สอนจะทาํการทดสอบความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นเสยีก่อน 

ซ่ึงมีข้อสอบจาํนวน 10 ข้อ หรือมิฉะน้ันกต้็องมีผู้พิพากษาหรือเนติบัณฑติรับรองตามที่กระทรวงยุติธรรม

กาํหนดไว้ จึงจะอนุญาตให้ลงช่ือสมัครสอบไล่ในที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ได้ การสอบข้อเขียนมีข้อสอบวันละ 10 

ข้อ วันแรก สอบกฎหมายลักษณะอาญา วันที่ 2 สอบกฎหมายแพ่งลักษณะสญัญา วันที่ 3 สอบกฎหมาย

ลักษณะประทุษร้ายส่วนแพ่งหรือผดิสทิธแิละพระราชบัญญัติ วันที่ 4 สอบกฎหมายลักษณะผวัเมีย มรดก และ

ที่ดิน และวันที่ 5 ซ่ึงเป็นวันสดุท้าย สอบกฎหมายวิธพิีจารณาความและกฎหมายนานาประเทศ โดยมี

กรรมการผลัดเปล่ียนกนัไปคุมสอบ เม่ือคณะกรรมการตรวจคะแนนข้อเขียนเสรจ็แล้วกจ็ะมีการสอบปากเปล่า

อกี 1 วัน ที่โรงเรียนกฎหมาย เม่ือสอบไล่ได้แล้วโรงเรียนกฎหมายมิได้ออกประกาศนียบัตรให้ 

DPU



 

40 

อบรมให้มีความเช่ียวชาญในการว่าความ ควบคุมดูแลมรรยาทของทนายความโดยมีอาํนาจ

พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ ว่าความของทนายคามที่ประพฤติตนไม่ ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติทนายความ  อันเป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายให้ได้รับการยกย่องจาก

ประชาชน การก่อตั้ งเนติบัณฑิตยสภาเพ่ือควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายหรือ

ทนายความทาํให้วงการวิชาชีพกฎหมายมีความเป็นระเบียบและมีจรรยาบรรณในการทาํงานอัน

เป็นหลักประกนัในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการบาํรุงการศึกษา

กฎหมาย และในข้อบังคับเนติบัณฑติยสภา ข้อ 25 จะมีข้อความว่า “กรรมการเนติบัณฑติยสภามี

หน้าที่จัดการโรงเรียนกฎหมายตามคาํสั่งของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมกด็ี…” แต่เสนาบดี

กระทรวงยุติธรรมก็ยังมิได้มีคําสั่งให้เนติบัณฑิตยสภามีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการโรงเรียน

กฎหมายแต่ประการใดเลย เป็นแต่เพียงเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรมในขณะน้ัน ได้มีหนังสอืที่ 1/1339 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2461 มอบหมายให้เนติ

บัณฑิตยสภาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตในการรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายแทนเสนาบดี

กระทรวงยุติธรรมต่อไป ตามระเบียบการโรงเรียนกฎหมายฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม 2459 และ

ให้มีอาํนาจผ่อนผันในเร่ืองกาํหนดเวลาย่ืนใบสมัคร ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตย

สภาได้พิจารณาแล้วมีมติให้นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้สั่งรับหรือไม่รับนักเรียนกฎหมาย ส่วน

การปกครองโรงเรียนกฎหมายตลอดจนการจัดการเร่ืองการเรียนการสอนและการสอบไล่มิได้เป็น

หน้าที่ของเนติบัณฑติยสภา 

จะเหน็ได้ว่าโรงเรียนกฎหมายในสมัยน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงอีก

คร้ังหน่ึงของการจัดการศึกษาวิชากฎหมายในประเทศไทยที่เร่ิมหันเหจากการศึกษาแบบวิชาชีพ

ไปสู่การศึกษาตามแบบวิชาการ ซ่ึงคล้ายกับการศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยของประเทศแถบ

ยุโรป และมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาในสมัยต่อมา นอกจากน้ี หลักสตูรการเรียน

การสอนวิชากฎหมายที่เปล่ียนแปลงไปในสมัยน้ีเป็นแบบอย่างของหลักสูตรวิชากฎหมายที่เปิด

สอนในปัจจุบันด้วย การเรียนการสอนและการสอบไล่วิชากฎหมายตั้งแต่แรกมาน้ันนอกจากจะ

เป็นการให้การศึกษาเกี่ยวกบัหลักกฎหมายแล้ว ยังเป็นการสอนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการใช้และ

วินิจฉัยคดีอย่างผู้พิพากษาด้วย ทั้งน้ี เพราะจุดมุ่งหมายเบื้ องต้นของการก่อตั้งโรงเรียนกฎหมาย 

คือ การสร้างนักกฎหมายเพ่ือปฏบิัติหน้าที่ผู้พิพากษาในระบบการศาลแบบสมัยใหม่ที่ปฏริปูขึ้นมา 

และกระทรวงยุติธรรมกมี็นโยบายที่จะรับเนติบัณฑติทุกคนของโรงเรียนกฎหมายไว้รับราชการศาล 

เว้นแต่ในกรณทีี่มีความประพฤติเสยีหายร้ายแรง จนกระทั่งเม่ือ พ.ศ. 2460 กระทรวงยุติธรรมได้

ออกประกาศว่าจะไม่รับบุคคลเข้าราชการศาลจนกว่าจะมีตาํแหน่งว่าง ดังน้ัน จึงมีเนติบัณฑติส่วน

หน่ึงออกไปประกอบวิชาชีพกฎหมายในสาขาอื่นๆ แต่อย่างไรกต็าม กยั็งอาจจะกล่าวได้ว่า ตั้งแต่

เม่ือแรกตั้งโรงเรียนกฎหมายจนถงึสมัยเป็นโรงเรียนหลวงในสงักดักระทรวงยุติธรรมน้ัน การสร้าง
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นักกฎหมายของโรงเรียนกฎหมายเพ่ือเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษายังเป็นความต้องการของ

กระทรวงยุติธรรมในสมัยน้ัน
47

 

 

2.2.4 สมยัโรงเรียนกฎหมายภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภานติิศึกษา 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศ

ไทยน้ันใช้รปูแบบจากประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) แต่ทว่าการเรียนการสอน

ในโรงเรียนกฎหมายกลับมีรูปแบบดังระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เพ่ือให้การศึกษาวิชา

กฎหมายในประเทศไทยสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะมีผลบังคับใช้ 

พระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศให้มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนกฎหมายเสียใหม่ ซ่ึงแต่เดิมเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแล

รับผดิชอบ ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “สภานิติศึกษา” ขึ้นเพ่ือทาํหน้าที่จัดระเบียบและ

วางหลักสตูรของโรงเรียนกฎหมายในสงักดักระทรวงยุติธรรมให้เข้ารูปเข้ารอยกบัระบบกฎหมาย

ของประเทศและให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกบัโรงเรียนกฎหมายของต่างประเทศ
48

 

เม่ือแรกตั้งสภานิติศึกษาน้ัน เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร เสนาบดี

กระทรวงยุติธรรม เป็นนายกและมีคณะกรรมการ ได้แก่ หม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ์ พระยาจินดา

ภิรมย์ พระยาเทพวิฑูรพหุลศรุตาบดี พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) และนาย

แอล. ดูปลาตร์  โดยมีพระยามานวราชเสวี เป็นผู้อาํนวยการแผนกปกครอง และนายแอล. ดู

ปลาตร์ นักกฎหมายชาวฝร่ังเศส ซ่ึงทาํหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อาํนวยการ

แผนกวิชา ต่อมาได้กาํหนดให้เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นนายกสภานิติศึกษาโดยตาํแหน่ง 

และอธบิดีศาลฎกีาดาํรงตาํแหน่งอปุนายก 

เม่ือปลายปี พ.ศ. 2467 ที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาได้ปรับปรุง

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักเรียนกฎหมายและหลักสูตรของโรงเรียนกฎหมายเป็นคร้ัง

แรกสาํหรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2468 เป็นต้นไป ด้วยการออกระเบียบการโรงเรียนกฎหมาย

ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ ์2467 เพ่ือแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นนักเรียนกฎหมายว่า

ต่อไปจะรับเฉพาะผู้ที่สาํเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรอื่น 

ซ่ึงเทยีบเท่าไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมปีที่ 6 เท่าน้ัน ส่วนผู้ที่รับราชการในกระทรวงทบวงกรมต่างๆ โดย

มีตาํแหน่งตั้งแต่ช้ันนายเวรขึ้นไปหรือผู้ที่รับราชการในกระทรวงยุติธรรมโดยมีตาํแหน่งช้ันเสมียน

เอกขึ้นไปเป็นอนัยกเลิก ส่วนหลักสตูรการศึกษาได้มีการเปล่ียนแปลงโดยขยายเป็น 3 ปีการศึกษา 

                                                           
47

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 116-117 

48
 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 118-119 
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แบ่งเป็น 3 ภาคๆ ละ 1 ปี กล่าวคือ นักเรียนคนใดสอบไล่ภาค 1 และภาค 2 ได้ซ่ึงต้องมีการสอบ

ปากเปล่าในภาคที่ 2 ด้วย กเ็ท่ากบัสอบไล่ได้ช้ันเนติบัณฑติ แต่ถ้าสอบไล่ได้ 3 ภาคบริบูรณ์ กจ็ะ

เท่ากับสอบไล่ได้ช้ันนิติศาสตรบัณฑิต วิชาที่กาํหนดให้เรียนและสอบในภาคแรก ได้แก่ วิชา

ธรรมศาสตร์ พงศาวดารกฎหมาย กฎหมายลักษณะอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 1 และบรรพ 2 กฎหมายลักษณะผัวเมีย มรดก และทรัพย์ ส่วนวิชาที่กาํหนดให้เรียนและ

สอบในภาคที่ 2 ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 กฎหมายลักษณะล้มละลาย 

กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และวิชาที่กาํหนดให้เรียนและสอบในภาคที่ 3 ได้แก่ 

กฎหมายพิเศษ (แล้วแต่จะกาํหนดเป็นคร้ังคราว) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

เศรษฐวิทยา กฎหมายว่าด้วยการปกครองและอื่นๆ และกฎหมายว่าด้วยการเงิน 

ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2469 ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภา

นิติศึกษาได้ออกระเบียบการโรงเรียนกฎหมายฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2469 เพ่ือกาํหนด

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นนักเรียนกฎหมายให้มีคุณวุฒิสูงขึ้ น โดยจะรับเฉพาะผู้ที่สาํเร็จ

การศึกษาช้ันมัธยมปีที่ 8 หรือผู้ที่สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรอื่นซ่ึงเทยีบเท่าไม่ตํ่ากว่าช้ันมัธยมปีที่ 

8 อันจะเป็นการยกฐานะโรงเรียนกฎหมายขึ้ นเป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษา ส่วนหลักสูตร

การศึกษาคงเดิม หลังจากน้ันเม่ือ พ.ศ.  2473 สภานิติศึกษาได้ออกระเบียบการโรงเรียน

กฎหมายฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2473 สาํหรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2474 เป็นต้นไป ซ่ึง

เป็นฉบับสุดท้ายของสภานิติศึกษาหรือของโรงเรียนกฎหมายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือ

เปล่ียนแปลงหลักสตูรใหม่ กล่าวคือ หลักสตูรเนติบัณฑติเปล่ียนจาก 2 ปีการศึกษา มาเป็น 3 ปี

การศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ภาคๆ ละ 1 ปี ซ่ึงเหมือนกบัหลักสตูรเนติบัณฑติของต่างประเทศ เช่น  

สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่น  ฝร่ังเศส เป็นต้น โดยมีการเปล่ียนแปลงวิชาที่เรียนและสอบจากที่เดิมเคย

เป็นวิชากฎหมายองักฤษมาเป็นการศึกษาวิชากฎหมายไทย เพ่ือให้นักเรียนกฎหมายได้เรียนรู้และ

เข้าใจกฎหมายไทยที่ได้ปฏริปูแล้ว รวมทั้งสามารถนาํไปใช้ปฏบิัติในการทาํงานได้ นอกจากน้ัน ยัง

ได้บังคับให้นักเรียนกฎหมายเลือกเรียนวิชากฎหมายองักฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศสวิชาใดวิชาหน่ึง

ด้วย อนัจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทยีบกฎหมายไทยกบักฎหมายของทั้งสองประเทศซ่ึง

มีเน้ือหาสาระอยู่ในกฎหมายไทยเป็นอนัมาก โดยเฉพาะโครงสร้างระบบกฎหมายไทยอยู่ในระบบ

กฎหมาย ซีวิลลอว์ (Civil Law) เช่นเดียวกบักฎหมายฝร่ังเศส จึงกาํหนดให้นักเรียนแจ้งการ

เลือกเรียนต่อผู้อาํนวยการแผนกปกครองก่อนการเปิดสอนในตอนต้นปี การเลือกเรียนวิชา

กฎหมายใดถือเป็นเดด็ขาด เม่ือเลือกแล้วต้องเรียนวิชากฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศส

ตลอดไปทั้งสามภาค แต่ถ้านักเรียนคนใดสาํเรจ็ปริญญานิติศาสตรบัณฑติหรือเป็นเนติบัณฑติจาก

ต่างประเทศซ่ึงสภานิติศึกษาพิจารณาแล้วเหน็ว่ามีความรู้ ไม่ตํ่ากว่าช้ันเนติบัณฑติไทยนักเรียนคน
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น้ันกไ็ม่ต้องสอบวิชากฎหมายองักฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศส ย่ิงไปกว่าน้ันนักเรียนที่จบปริญญานิติ

ศาสตรบัณฑติหรือเป็นเนติบัณฑติจากต่างประเทศเมื่อลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถ

เข้าสอบไล่หลายภาคในปีเดียวกันได้ ทั้งน้ี ต้องมิได้สอบตกในวิชาที่เปิดสอนในภาคที่ตํ่ากว่า 

เพราะหากสอบตกในวิชาดังกล่าวแล้วจะไม่มีการตรวจข้อสอบในภาคที่สงูขึ้นไป วิชาที่กาํหนดให้

เรียนและสอบในภาคแรก ได้แก่ วิชาธรรมศาสตร์ ตาํนานกฎหมาย กฎหมายปกครอง ธรรมนูญ

ศาลยุติธรรม กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอังกฤษ หรือกฎหมาย

ฝร่ังเศส ส่วนวิชาที่กาํหนดให้เรียนและสอบในภาคที่ 2 ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ว่าด้วยนิติกรรมและหน้ี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันด้วยบุคคลและ

ทรัพย์ (หมายถึง คํา้ประกนั บุริมสทิธิ จาํนอง จาํนาํ และสทิธิยึดหน่วง) ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยเอกเทศสัญญา (หมายถึง ซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้าง

แรงงาน จ้างทาํของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ เกบ็ของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การ

พนันขันต่อ หุ้นส่วนบริษัทและสมาคม) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยาน 

กฎหมายลักษณะล้มละลาย กฎหมายองักฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศส และวิชาที่กาํหนดให้เรียนและ

สอบในภาคที่ 3 ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนก

คดีบุคคล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์ ครอบครัว และมรดก ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเอกเทศสัญญา (หมายถึง ตัวแทน นายหน้า บัญชีเดินสะพัด 

ประกนัภัย และตั๋วเงิน) จัดการงานนอกสั่ง กฎหมายองักฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศส สาํหรับภาคที่ 

3 ต้องมีการสอบปากเปล่าอกี 1 วัน นักเรียนจะเข้าสอบไล่ได้เพียงปีละ 1 ภาค โดยต้องมีช่ืออยู่ใน

ทะเบียนเรียนของภาคน้ันๆ ตลอดปี 

สภานิติศึกษาได้วางหลักสตูรสาํหรับวิชากฎหมายองักฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศส

ไว้ในแต่ละภาค ดังน้ี 

 

สําหรบัภาคแรก 

กฎหมายอังกฤษ กําหนดให้เรียนธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

กฎหมายฝร่ังเศส กําหนดให้เรียนธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายอาญา 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

 

สําหรบัภาคที ่2 

กฎหมายองักฤษ  กาํหนดให้เรียนคอมมอนลอว์ (Common Law) และเอควิตี 

(Equity) 
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กฎหมายฝร่ังเศส  กาํหนดให้เรียนกฎหมายแพ่ง 

 

สําหรบัภาคที ่3 

กฎหมายองักฤษ กาํหนดให้เรียนกฎหมายพาณชิย์ 

กฎหมายฝร่ังเศส กาํหนดให้เรียนกฎหมายพาณชิย์ 

 

สาํหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปล่ียนแปลงใหม่น้ัน นักเรียนที่ต้องการ

เรียนในช้ันสงูขึ้นไปจะต้องศึกษาโดยวิธตีรวจค้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซ่ึงหมายถึง หลังจากจบ

ช้ันเนติบัณฑิตแล้ว หากจะศึกษาต่อไปกต้็องใช้วิธีการค้นคว้าอีกไม่ตํ่ากว่า 2 ปี โดยกาํหนดว่า

จะต้องสอบด้วยข้อสอบอัตนัยและมีการสอบปากเปล่าในวิชากฎหมายทั่วไปรวมทั้งวิชากฎหมาย

องักฤษและกฎหมายฝร่ังเศสด้วย เว้นแต่จะเป็นนักเรียนที่จบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตหรือเป็น

เนติบัณฑิตจากต่างประเทศมาแล้วกไ็ม่ต้องสอบวิชากฎหมายอังกฤษและกฎหมายฝร่ังเศส 

นอกจากน้ันนักเรียนยังต้องเขยีนและสอบวิทยานิพนธท์างกฎหมายตามหัวข้อที่คณะกรรมการของ

โรงเรียนกฎหมายอนุมัติด้วยถงึจะถอืได้ว่าจบช้ันนิติศาสตรบัณฑติ 

การที่สภานิติศึกษากําหนดให้โรงเรียนกฎหมายต้องสอนทั้งวิชากฎหมาย

อังกฤษและกฎหมายฝร่ังเศสน้ันมีสาเหตุประการหน่ึงมาจากการที่ประเทศไทยต้องกระทาํตาม

ข้อเสนอในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีของทั้งสองประเทศ กล่าวคือ ตามหนังสอืสญัญาทาง

พระราชไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษ พ.ศ. 2467 น้ัน ประเทศไทยต้องจ้างอาจารย์สอน

กฎหมายชาวอังกฤษในโรงเรียนกฎหมาย รวมทั้งต้องใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของอังกฤษ

พิจารณาและพิพากษาคดีในกรณีที่กฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติบังคับไว้ สําหรับฝร่ังเศสก็

เช่นเดียวกัน เน่ืองจากหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝร่ังเศส พ.ศ. 2468 

กาํหนดว่าประเทศไทยต้องตั้งกรมร่างกฎหมาย รวมทั้งต้องจัดหลักสตูรและระเบียบการเรียนการ

สอนของโรงเรียนกฎหมายใหม่โดยให้ชาวฝร่ังเศสเป็นผู้อาํนวยการโรงเรียน และต้องจ้างนัก

กฎหมายชาวฝร่ังเศสเพ่ือทาํหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม จึงเห็นได้ว่า

โรงเรียนกฎหมายนอกจากจะมีนายแอล. ดูปลาตร์ นักกฎหมายชาวฝร่ังเศส เป็นผู้อาํนวยการ

แผนกวิชาแล้ว ยังได้จ้างชาวฝร่ังเศสอีก 2 คน และชาวอังกฤษอกี 1 คน มาเป็นอาจารย์สอน

กฎหมายด้วย สาํหรับอาจารย์ชาวฝร่ังเศสอีก 2 คนน้ัน ในหนังสือเร่ือง พัฒนาการการศึกษา

กฎหมายในประเทศไทย โดยหลวงสารนัยประสาสน์ (ธญัญา  ณ สงขลา) มิได้ระบุว่าเป็นใคร แต่

พอจะสนันิษฐานได้ว่าน่าจะได้แก่ นายเอกูต์ และนายโรแบรต์ แลงกาต์ (Robert Lingat) เพราะ

ชาวฝร่ังเศสที่เข้ามาสอนวิชากฎหมายในสมัยน้ันนอกจากนายแอล. ดูปลาตร์แล้วกค็งมีแต่นายเอ

กูต์และนายโรแบรต์ แลงกาต์เท่าน้ัน แต่อย่างไรกต็าม ในส่วนของตาํแหน่งผู้อาํนวยการแผนกวิชา
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น้ัน ความจริงที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาได้มีมติว่าไม่จาํเป็นต้องเป็นนักกฎหมายชาว

ฝร่ังเศส แต่ควรเป็นผู้มีความรู้ วิชากฎหมายในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ของประเทศในภาคพ้ืน

ยุโรป ผู้อาํนวยการแผนกวิชามิได้มีอาํนาจเดด็ขาดในโรงเรียนกฎหมายแต่เป็นเพียงผู้มีหน้าที่

เสนอโครงการและออกความเหน็ว่าควรจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายอย่างไร โดยนาํเสนอให้

ที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาพิจารณาอกีคร้ังหน่ึง เม่ือที่ประชุมพิจารณาเหน็ชอบด้วยแล้ว

กใ็ห้นายกสภานิติศึกษาออกเป็นประกาศข้อบังคับของโรงเรียนกฎหมายต่อไป นอกจากน้ี ในส่วน

ของการจ้างอาจารย์ชาวอังกฤษของโรงเรียนกฎหมายน้ัน นอกจากจะเป็นการปฏบิัติตามหนังสือ

สญัญาทางพระราชไมตรีแล้ว เน่ืองจากได้มีข้อทกัท้วงแนะนาํว่าโรงเรียนกฎหมายควรจะเปิดสอน

ความรู้ เกี่ยวกบัหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ขององักฤษเช่นเดียวกบัในประเทศญ่ีปุ่นด้วย แต่ทั้งน้ี 

วิชากฎหมายองักฤษดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกบัวิธดีาํเนินการของโรงเรียนกฎหมาย ดังน้ัน จึง

ได้มีการจ้างชาวองักฤษมาสอนกฎหมายในโรงเรียนกฎหมายด้วย 

อย่างไรกด็ี แม้จะได้มีการตั้งสภานิติศึกษาในโรงเรียนกฎหมายขึ้นแล้ว แต่การ

รับสมัครนักเรียนกฎหมายน้ันเนติบัณฑติสภายังเป็นผู้พิจารณาอยู่อย่างเดิม ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ

โรงเรียนกฎหมายเป็นบ่อเกิดและที่รวมของเนติบัณฑิตทั้งหลาย หรืออาจเป็นเพราะเสนาบดี

กระทรวงยุติธรรมเป็นทั้งนายกสภานิติศึกษาและสภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภาด้วย แต่

เม่ือรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายแล้ว การปกครองดูแลเป็นหน้าที่ของผู้อาํนวยการแผนก

ปกครองของโรงเรียนกฎหมาย สาํหรับการดูแลเร่ืองการเงินของโรงเรียนกฎหมายนั้น เสนาบดี

กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้เนติบัณฑติยสภาเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เดิมเจ้าหน้าที่ของสภานิติ

ศึกษาและเจ้าหน้าที่ของเนติบัณฑติยสภาทาํงานอยู่ในสถานที่ทาํงานเดียวกนั อนัได้แก่ ตึกใหม่ที่

สร้างอยู่บนที่ดินเดิมของตึกสสัดีน่ันเอง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2469 โรงเรียนกฎหมาย สภา

นิติศึกษา และเนติบัณฑติยสภาได้ย้ายไปอยู่ที่ห้างแบทแมนเก่าซ่ึงเป็นตึก 3 ช้ันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่

เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา  ด้วยการเช่าจากพระคลังข้างที่ เน่ืองจากห้างแบทแมนได้เลิกกจิการ 

ในตอนต้นของการกาํกับดูแลโรงเรียนกฎหมายโดยสภานิติศึกษาน้ัน ระเบียบ

การสอบไล่วิชากฎหมายช้ันเนติบัณฑิตคงปฏิบัติตามแบบแผนเดิมที่พระเจ้าพ่ียาเธอ กรมหลวง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงวางไว้ แต่ต่อมาภายหลัง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2471 ที่ประชุม

คณะกรรมการสภานิติศึกษาได้ตกลงว่า เพ่ือมิให้เป็นการชักช้า จึงกาํหนดว่าในการประชุมออก

ข้อสอบไล่ให้อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบจาํนวน 2 เท่าของจาํนวนที่ต้องการ โดยเสนอมาก่อน

กาํหนด 2 วัน แล้วให้ตั้งคณะอนุกรรมการ อนัได้แก่ แม่กอง ครูผู้สอน และผู้อาํนวยการแผนก

วิชาตรวจคัดเลือกก่อนช้ันหน่ึง แล้วค่อยนําเสนอที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการสอบไล่ แต่

กรรมการสอบไล่คนใดประสงค์จะออกข้อสอบเพ่ิมเติม กใ็ห้นําเสนอก่อนกาํหนด 2 วัน

เช่นเดียวกนั นอกจากน้ี เดิมคะแนนที่จะสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติแบ่งเป็น 2 ช้ัน แต่ต่อมาตั้งแต่ 
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พ.ศ. 2475 ที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติศึกษาได้กาํหนดให้คะแนนสอบไล่แบ่งเป็น 3 ช้ัน 

กล่าวคือ ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนรวมกนัถึงร้อยละ 75 ขึ้นไป เท่ากบัสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติ 

ช้ันที่ 1 แต่ถ้าได้คะแนนสอบไล่ตั้งแต่ร้อยละ 65 กไ็ด้เป็นเนติบัณฑติ ช้ันที่ 2 และถ้าสอบไล่ได้

คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 กเ็ท่ากบัได้เป็นเนติบัณฑติ ช้ันที่ 3 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในโรงเรียนกฎหมายเสีย

ใหม่โดยสภานิติศึกษาก่อให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งวิชาที่เรียนและสอบจากที่เดิมเคย

เป็นวิชากฎหมายอังกฤษตามที่สอนเม่ือแรกตั้ งโรงเรียนกฎหมายมาเป็นการเรียนการสอน

กฎหมายไทย เช่น กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

เพ่ือให้นักเรียนกฎหมายได้เรียนรู้และเข้าใจหลักกฎหมายไทยที่ชาํระขึ้นใหม่และสามารถนาํไป

ปฏบิัติงานในวิชาชีพกฎหมายได้ เพราะขณะน้ันการปฏริูประบบกฎหมายไทยซ่ึงมีการร่างประมวล

กฎหมายหลายฉบับ โดยคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายและต่อมาโดยกรมร่างกฎหมายได้

เข้ารปูเข้ารอยแล้ว จึงสมควรให้นักเรียนกฎหมายได้ศึกษาหาความรู้จากกฎหมายของประเทศไทย

ได้แล้ว จึงกล่าวได้ว่าการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาในโรงเรียนกฎหมายโดยสภา

นิติศึกษาน้ันเป็นการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับระบบกฎหมายของประเทศ ตลอดจนเป็นการ

พัฒนาให้เหมาะสมกบัความก้าวหน้าของการร่างประมวลกฎหมายของไทยในขณะน้ัน แต่ได้มีการ

บังคับให้เลือกเรียนวิชากฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายฝร่ังเศสด้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของทั้งสองประเทศกับประมวลกฎหมายของไทย ทั้งน้ีเพราะ

โครงสร้างของระบบกฎหมายไทยอยู่ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์เช่นเดียวกับระบบกฎหมาย 

ฝร่ังเศส รวมทั้งกฎหมายอังกฤษและกฎหมายฝร่ังเศสมีเน้ือหาสาระอยู่ในหลักกฎหมายไทยเป็น

อนัมาก นอกจากน้ัน สภานิติศึกษาได้กาํหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นนักเรียนกฎหมายเสยี

ใหม่โดยให้มีคุณวุฒิสงูขึ้น กล่าวคือ ต้องเป็นผู้สาํเรจ็ช้ันมัธยมปีที่ 8 หรือเตรียมอุดมศึกษาขึ้นไป 

เพ่ือเป็นการยกฐานะโรงเรียนกฎหมายขึ้ นเป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษา และภายหลังได้มีการ

ขยายหลักสูตรจนถึงระดับปริญญาตรีอีกด้วย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการปรับปรุงและ

ยกฐานะขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของสมัยต่อๆ มา
49
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บทที ่3 

ระบบการศึกษากฎหมายและ 

ระบบการศึกษาเพือ่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในปัจจุบนั 

 

นับตั้งแต่มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้ นในประเทศไทย อันเป็นผลมาจากการปฏิรูป

กฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือผลิตบุคลากร

ทางด้านกฎหมายตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศไทยให้ทันสมัย

ทดัเทยีมอารยประเทศและเพ่ือให้นานาประเทศตะวันตกยอมรับการดาํเนินงานของการศาลไทย

จวบจนถึงปัจจุบันการศึกษากฎหมายของประเทศไทยกไ็ด้พัฒนาก้าวหน้ามาสู่ยุคของการจัดตั้ง

เป็นคณะนิติศาสตร์อนัเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ช่ือ

เรียกว่า คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เป็นแห่งแรกและต่อมาได้ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง

อื่น มหาวิทยาลัยเอกชนตลอดจนสถาบันราชภัฎต่างๆ 

 

3.1 โครงสรา้งระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษา 

 เพือ่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 

ปัจจุบันแม้สถาบันอดุมศึกษาต่างๆ จะผลิตบัณฑติทางนิติศาสตร์เป็นจาํนวนมาก แต่ถ้า

บัณฑติเหล่าน้ีประสงค์จะเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมายเช่น ผู้พิพากษา อยัการหรือทนายความ บัณฑติ

เหล่าน้ีจะต้องผ่านการอบรมจากองค์กรวิชาชีพหลักสององค์กรได้แก่ สาํนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบณัฑติยสภาและสาํนักอบรมวิชาว่าความ  สภาทนายความ 

โดยผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้พิพากษาหรืออยัการจะต้องสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑติไทย

เสยีก่อนจึงจะมีคุณสมบัติที่ไปสอบคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาหรืออยัการในลาํดบัต่อมา 

ส่วนผู้ที่ประสงค์จะเป็นทนายความกต้็องผ่านการอบรมและการสอบตามหลักสตูรของ

สภาทนายความเสยีก่อน เม่ือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้วจึงจะมีสทิธปิระกอบอาชีพทนายความ 

จากสภาพดังกล่าวทาํให้เหน็ได้ว่ามีสถาบนัหลักอย่างน้อยสามแห่งเข้ามาเกี่ยวข้องใน

กระบวนการผลิตนักกฎหมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสิ้นสดุกระบวนการได้แก่  มหาวิทยาลัย  สาํนัก

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา และสาํนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 

ในการวิจัยส่วนน้ีจึงจาํเป็นต้องศึกษาระบบการศึกษากฎหมายของทั้งสามสถาบนัคือ 

3.1.1 ระบบการศึกษากฎหมาย : ระดับปริญญาตรี 
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3.1.2 ระบบการศึกษากฎหมายเพ่ือประกอบวิชาชีพกฎหมาย : หลักสตูรสาํนักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา 

3.1.3 ระบบการศึกษากฎหมายเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย : หลักสูตรสาํนัก

อบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 

 

3.1.1 ระบบการศึกษากฎหมาย : ระดบัปริญญาตรี 

การจัดการศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสาํหรับการวิจัยน้ี 

อาจยกตัวอย่างหลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ 

 

1) หลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย มีรปูแบบดังน้ี
50

  

1. จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร  135 หน่วยกติ 

2. โครงสร้างหลักสตูรแยกเป็น 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกติ 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางนิติศาสตร์ (บังคบั)  71  หน่วยกติ 

- กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (บังคับเลือก) 18 หน่วยกติ 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี/เลือก 16 หน่วยกติ 

รวมทั้งสิ้น 135 หน่วยกติ 

3. รายวิชาตามแผนการศึกษานิตศิาสตรบัณฑติ มีดังน้ี 

 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาตน้ 

1. วิชาโครงการศกึษาทั่วไป (1 วิชา) 

2. FEI 

 ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับนิติศาสตร์ 1 

3. นิตติรรกศาสตร์ 

 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 

4. หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 

5. กฎหมายอาญาหลักทั่วไป 

6. หลักทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายมหาชน 

                                                           
50

  จาก www.md chula. ac. th 
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ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาปลาย 

1. โครงการศึกษาทั่วไป  (1  วิชา) 

2. FE II 

 ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับนิติศาสตร์ 2 

3. มูลหน้ี 1 

4. กฎหมายลักษณะทรัพย์ 

5. กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว 

6. กฎหมายกบัสงัคม 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาตน้ 

1. โครงการศึกษาทั่วไป  (1  วิชา) 

2. EAP I 

 ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับนิติศาสตร์ 3 

3. เศรษฐศาสตร์สาํหรับนักกฎหมาย 

 การบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย 

4. กฎหมายลักษณะมรดก 

5. กฎหมายว่าด้วยผลแห่งหน้ี 

6. กฎหมายเอกเทศสญัญาสาํคญั 1 

7. มูลหน้ี 2 

 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 

1. โครงการศึกษาทั่วไป (1 วิชา) 

2. EAP II 

 ภาษาฝร่ังเศสสาํหรับนิติศาสตร์ 4 

3. กฎหมายว่าด้วยกู้ยืมและหลักประกนั 

4. กฎหมายเอกเทศสญัญาสาํคญั 2 

5. กฎหมายอาญาภาคความผดิ 

6. กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 

7. กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
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ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาตน้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกบัองค์กรทางธุรกจิ 

2. กฎหมายตราสารเปล่ียนมือ 

3. กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

4. กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

5. กฎหมายปกครอง 

6. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

 

ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาปลาย 

วิชาบงัคบั 

1. กฎหมายภาษีอากร 

2. กฎหมายลักษณะพยาน 

3. กฎหมายแรงงาน 

4. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

 

ก. สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายประกนัภัย 

2. กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทาํผดิของเดก็ 

3. กฎหมายล้มละลาย 

 

ข. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. การบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย 

2. กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 

3. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

4. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

 

ค. สาขาวิชากฎหมายมหาชน (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1 

2. ศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครอง 

3. กฎหมายการคลัง 

4. กฎหมายว่าด้วยวิธปีฏบิัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
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5. กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

 

ง. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 

2. กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ 

3. กฎหมายสทิธมินุษยชน 

 

วิชาเลือกเสรี 

1. นิติเวชศาสตร์ 

2. กฎหมายศุลกากร 

3. กฎหมายข้อมูลข่าวสารและสทิธส่ิวนบุคคล 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาตน้ 

ก. สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายแพ่งและอาญาภาคภาษาองักฤษ 

2. สมัมนากฎหมายแพ่ง 

3. สมัมนากฎหมายอาญา 

4. กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่งภาคบังคบัคด ี

 

ข. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายธุรกจิภาคภาษาองักฤษ 

2. กฎหมายหลักทรัพย์ 

3. การเจรจาต่อรองและการร่างสญัญา 

4. กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 

 

ค. สาขาวิชากฎหมายมหาชน (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายมหาชนภาคภาษาต่างประเทศ 

2. สญัญาของรัฐ 

3. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ 

4. สมัมนากฎหมายปกครอง 
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ง. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายระหว่างประเทศภาคภาษาองักฤษ 

2. กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

3. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

4. กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 1 

 

วิชาเลือกเสรี 

1. อาชญาวิทยา 

2. กฎหมายการระงับข้อพิพาทนอกศาล 

3. การสบืสวนและสอบสวนคดีอาญา 

4. กฎหมายแร่และปิโตรเลียม 

5. กฎหมายภาษีการบริโภค 

6. สมัมนากฎหมายแรงงานและประกนัสงัคม 

7. กฎหมายอตุสาหกรรม 

8. กฎหมายการบริหารงานบุคคลของรัฐ 

9. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 

10. หลักการภาษีระหว่างประเทศ 

11. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอากาศ 

 

ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 

วิชาบงัคบั 

1. นิติปรัชญา 

 

ก. สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. อาชญากรรมทางธุรกจิ 

2. สมัมนากฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

3. สมัมนากฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

4. ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายเปรียบเทยีบ 

 

ข. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายป้องกนัการผูกขาด 
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2. สมัมนากฎหมายธุรกจิ 

3. กฎหมายธนาคาร 

4. สญัญาระหว่างประเทศ 

 

ค. สาขาวิชากฎหมายมหาชน (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. สมัมนากฎหมายกบัปัญหาสงัคม 

2. สมัมนาการร่างกฎหมายและกระบวนการนิตบิัญญัต ิ

3. สมัมนากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

ง. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ (บงัคบัเลือก เลือก 3 วิชา) 

1. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล 

2. กฎหมายสหภาพยุโรป 

3. สมัมนากฎหมายระหว่างประเทศ 

4. กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 2 

5. กฎหมายระหว่างประเทศกบัการพัฒนา 

 

วิชาเลือกเสรี 

1. กฎหมายตราสารอนุพันธ ์

2. กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัโครงสร้างการลงทุนและการเงิน 

3. การว่าความและศาลจาํลอง 

4. กฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการที่ดิน 

5. สมัมนากฎหมายภาษีอากร 

6. สมัมนากฎหมายและคอมพิวเตอร์ 

7. กฎหมายเกี่ยวกบัการบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกจิ 

8. กฎหมายพาณชิย์นาวี 

9. อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ 

10. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

11. กฎหมายการตลาด 
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2) หลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรปูแบบดังน้ี
51

 

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกติ 

(นักศึกษาภาคบัณฑติเรียน 92 หน่วยเฉพาะวิชาเฉพาะด้าน) โดยได้ศึกษาจากรายวิชาต่างๆ ครบ

ตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาํหนดหลักสตูร ดังน้ี 

2.1 วิชาพ้ืนฐานทั่วไป 30 หน่วยกติ 

2.2 วิชาเฉพาะ 92 หน่วยกติ 

2.3  วิชาเลือกเสรี 24 หน่วยหรือหน่วยกติ 

 

2.1 วิชาพื้ นฐานทัว่ไป 30 หน่วยกิต 

เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความรู้ มีทศันะกว้างขวาง

รอบตัว สามารถเข้าใจถงึสถานภาพของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องสมัพันธก์บัสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวัฒนธรรมให้นักศึกษาสามารถตระหนักถงึความสมัพันธ์

เกี่ยวโยงของวิทยาการทั้งหลายทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และภาษา 

ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นปัจจัยเสริมสร้างทางปัญญา ความคดิ คุณธรรม วิจารณญาณส่วนบุคคล อนัจะเป็น

คุณประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งในด้านของการศึกษาในระดับสงูขึ้นไปและในด้านการนาํไป

ประยุกต์ใช้กบัการดาํรงชีวิตให้มีคุณภาพและประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น การศึกษาจะต้องศึกษาวิชา

ต่างๆ ในหลักสตูรพ้ืนฐานทัว่ไป ซ่ึงได้ปรับปรงุขึ้นใหม่สาํหรับปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป โดยมี

โครงสร้างที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 

ส่วนที ่1 เป็นหลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่กาํหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจาํนวน  

21 หน่วยกติ ดังต่อไปน้ี 

 

หมวดมนุษยศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา (3 หน่วยกิต) 

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

 

หมวดสงัคมศาสตร ์บงัคบั 1 วิชา (3 หน่วยกิต) 

มธ. 120 สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ 3 หน่วยกติ 
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หมวดวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตรห์รือคอมพวิเตอร ์2 วิชา (6 หน่วยกิต) 

บงัคบั 1 วิชา คือ 

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกติ 

เลือก 1 วิชา (3 หน่วยกิต) จาก 

มธ. 151 คณติศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย 3 หน่วยกติ 

มธ. 152  ความรู้ พ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

มธ. 153  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกติ 

หมวดภาษา 3 วิชา (9 หน่วยกิต) 

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3  หน่วยกติ 

ภาษาไทยบงัคบั 1 วิชา 

ท. 161  การใช้ภาษาไทย 1 3  หน่วยกติ 

ภาษาต่างประเทศ ใหเ้ลือกเรียน 1 ภาษา 2 วิชา (6 หน่วยกิต) 

ภาษาที่ให้เลือกศึกษาคือ ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา

รสุเซีย และภาษาจีน 

 

ส่วนที ่2 เป็นหลักสตูรพ้ืนฐานอนัเป็นส่วนคณะนิตศิาสตร์กาํหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

จาํนวน 9 หน่วยกติ โดยจะให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนศึกษา 3 วิชา จากรายวิชา

ดังต่อไปน้ี 

น. 150 สทิธขิั้นพ้ืนฐาน 3 หน่วยกติ 

พบ. 291  ธุรกจิเบื้องต้น 3 หน่วยกติ 

มธ. 111 อารยธรรมไทย 3 หน่วยกติ 

มธ. 112  อารยธรรมโลก 3 หน่วยกติ 

มธ. 113  ความรู้ พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 หน่วยกติ 

มธ. 121  มนุษย์กบัสงัคม 3 หน่วยกติ 

มธ. 124  สงัคมกบัเศรษฐกจิ 3 หน่วยกติ 
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2.2  วิชาเฉพาะ 92 หน่วย 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 33 วิชา ดังต่อไปน้ี 

  จาํนวนหน่วยกติ 

น. 100 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 4 หน่วย 

น. 101  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา 3 หน่วย 

น. 200  กฎหมายลักษณะหนี้  : หลักทั่วไป 4 หน่วย 

น. 201  กฎหมายลักษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 3 หน่วย 

น. 202  กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 4 หน่วย 

น. 210  กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 4 หน่วย 

น. 211  กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ 4 หน่วย 

น. 230  เอกเทศสญัญา 1 3 หน่วย 

น. 231  เอกเทศสญัญา 2 3 หน่วย 

น. 232  กฎหมายลักษณะประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ 2 หน่วย 

น. 250  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 2 หน่วย 

น. 251  กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 หน่วย 

น. 300  กฎหมายลักษณะครอบครัว 3 หน่วย 

น. 301   กฎหมายลักษณะมรดก 3 หน่วย 

น. 330  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท 3 หน่วย 

น. 331   กฎหมายลักษณะตัว๋เงิน 3 หน่วย 

น. 332  กฎหมายลักษณะประกนัภัย 2 หน่วย 

น. 350  กฎหมายปกครอง 1 2 หน่วย 

น. 351  กฎหมายปกครอง 2 2 หน่วย 

น. 380  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ 1 หน่วย 

น. 381   กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 4 หน่วย 

น. 382  กฎหมายลักษณะพยาน 3 หน่วย 

*น. 383  กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง-ภาคบังคบัคด ี 3 หน่วย 

*น. 384  กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 3 หน่วย 

น. 390  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 2 หน่วย 

น. 450  กฎหมายแรงงาน 3 หน่วย 

น. 451  กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 3 หน่วย 

น. 460  นิติปรัชญา 1 3 หน่วย 
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น. 461  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2 หน่วย 

น. 462   ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2 หน่วย 

น. 480  กฎหมายลักษณะล้มละลาย 2 หน่วย 

น. 490  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2 2 หน่วย 

น. 491  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 2 หน่วย 

*เป็นวิชาที่มีเง่ือนไขในการจดทะเบียน 

 

2.3  วิชาเลือกเสรี 24 หน่วยหรือหน่วยกิต 

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดกไ็ด้ที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยหรือหน่วยกติ และให้หมาย

รวมถงึวิชาพ้ืนฐานทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศด้วย ทั้งตามข้อกาํหนดของคณะนิติศาสตร์ 

วิชากฎหมายที่เปิดสอนในคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะที่เป็นวิชา

เลือกเป็นลักษณะเด่นของหลักสตูรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะสนองความต้องการของผู้เข้ามา

ศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ต้องการจะมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ในด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะลงไป 

และสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้าน

น้ันๆ เข้าทาํงานได้ทนัทเีม่ือสาํเรจ็การศึกษา วิชาเลือกทางกฎหมายตามหลักสตูรปัจจุบันยังได้รับ

การพัฒนาปรับปรุงให้มีความหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

เศรษฐกิจและการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวในทางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีอย่าง

ต่อเน่ืองและกว้างขวาง ดังจะเหน็ได้จากจาํนวนวิชาเลือกของสาขานิติศาสตร์ มี 93 วิชาที่เน้นไป

ในด้านต่างกนั 

ทั้งน้ี การเลือกเรียนวิชาเลือกน้ัน คณะส่งเสริมให้นักศึกษาเลือก

เรียนอย่างมีระบบ คือ ถ้าต้องการมีความเช่ียวชาญด้านใดโดยเฉพาะ ควรจะวางแผนเลือกเรียน

วิชาเลือกของภาควิชาน้ันๆ  

หมายเหตุ เน่ืองจากในโครงสร้างหลักสตูรมิได้กาํหนดวิชาใดไว้เป็น

องค์ประกอบส่วนหน่ึงของหลักสตูร แต่หากนักศึกษาไปเลือกเรียนวิชาใดๆ แล้วได้ครบโครงสร้าง

และข้อกาํหนดของวิชาโทของสาขาใดกต็าม นักศึกษามีสทิธไิด้รับวิชาโทในสาขาวิชาน้ัน 

 

โครงการศึกษาวิชาเลือกของภาควิชาต่างๆ 

(1) วิชาเลือกภาควิชากฎหมายแพ่ง 

น. 266  ระบบกฎหมายองักฤษและอเมริกนัเบื้องต้น 3 หน่วย 

น. 267  กฎหมายโรมันเบื้องต้น 3 หน่วย 
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น. 366  การใช้และการตีความกฎหมาย 3 หน่วย 

*น. 406   สมัมนากฎหมายแพ่ง 2 หน่วย 

*น. 407  กฎหมายแพ่งเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

*น. 466  นิตปิรัชญา 2 2 หน่วย 

 

(2) วิชาเลือกภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา 

*น. 316  สมัมนากฎหมายอาญา 2 หน่วย 

น. 317  กฎหมายเกี่ยวกบัคดีเดก็และเยาวชน 2 หน่วย 

*น. 318  กฎหมายอาญาเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

น. 319  กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 3 หน่วย 

น. 326  ระบบความยุติธรรมทางอาญา 3 หน่วย 

น. 327  อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา 3 หน่วย 

*น. 328  กฎหมายทหาร 2 หน่วย 

 น. 366  การใช้และตคีวามกฎหมาย 3 หน่วย 

*น. 396  สทิธมินุษยชน 3 หน่วย 

 

(3)  วิชาเลือกภาควิชากฎหมายพาณชิย์และธุรกจิ 

น. 236  เอกเทศสญัญา 3 3 หน่วย 

น. 238  กฎหมายควบคุมการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 3 หน่วย 

*น. 246  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 3 หน่วย 

*น. 335  ทรัพย์สนิทางปัญญา 3 หน่วย 

น. 336  กฎหมายภาษีอากร 1 3 หน่วย 

*น. 337  กฎหมายภาษีอากร 2 3 หน่วย 

น. 338   หลักการบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย 3 หน่วย 

*น. 339   กฎหมายเกี่ยวกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3 หน่วย 

*น. 346   หลักกฎหมายธุรกจิเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

น. 347  กฎหมายศุลกากร 3 หน่วย 

น. 348  กฎหมายพาณชิยนาวี 3 หน่วย 

*น. 349  กฎหมายเกี่ยวกบัสถาบันการเงิน 3 หน่วย 

น. 436  หลักกฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วย 

*น. 347   กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน 2 หน่วย 
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น. 438   วิธกีารระงับข้อพิพาททางธุรกจิและอนุญาโตตุลาการ 3 หน่วย 

*น. 439  กฎหมายเกี่ยวกบัการเงินในการประกอบธุรกจิระหว่างประเทศ 3 หน่วย 

*น. 446  สมัมนากฎหมายพาณชิยนาวี 3 หน่วย 

*น. 447  ปัญหาในกฎหมายธุรกจิ 3 หน่วย 

น. 448  สมัมนาทรัพย์สนิทางปัญญา 2 หน่วย 

น. 450  กฎหมายเกี่ยวกบัอตุสาหกรรม 2 หน่วย 

 

(4)  วิชาเลือกภาควิชากฎหมายมหาชน 

*น. 256  กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิเบื้องต้น 3 หน่วย 

น. 257  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายสวัสดิการ 3 หน่วย 

น. 258   ศาลปกครองและวิธพิีจารณาคดีปกครองเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

น. 268   กฎหมายอสิลาม 3 หน่วย 

น. 336  กฎหมายภาษีอากร 1 3 หน่วย 

น. 347  กฎหมายศุลกากร 3 หน่วย 

น. 353  ศาลแรงงานและวธิพิีจารณาคดแีรงงาน 2 หน่วย 

น. 354  กฎหมายเกี่ยวกบัพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 2 หน่วย 

*น. 355  สมัมนากฎหมายมหาชน 2 หน่วย 

*น. 356  กฎหมายรัฐสภา 2 หน่วย 

*น. 357   กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 3 หน่วย 

น. 358  กฎหมายเกี่ยวกบัการเกษตร 2 หน่วย 

*น. 359  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

น. 366  การใช้และการตีความกฎหมาย 3 หน่วย 

น. 452  กฎหมายการคลังและการภาษีอากร 2 3 หน่วย 

น. 453  กฎหมายควบคุมการใช้ที่ดิน 2 หน่วย 

น. 454   กฎหมายปกครองเปรียบเทยีบ 3 หน่วย 

น. 455  กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย 

*น. 456  กฎหมายประกนัสงัคม 3 หน่วย 

*น. 457   กฎหมายแรงงาน 2 2 หน่วย 

*น. 458   ปัญหาในกฎหมายแรงงาน 2 หน่วย 

น. 459  กฎหมายเกี่ยวกบัอตุสาหกรรม 2 หน่วย 
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(5) วิชาเลือกภาควิชานิติศกึษาฯ 

น. 263  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบกฎหมายฝร่ังเศส 3 หน่วย 

น. 264  เสริมทกัษะการใช้ศัพทก์ฎหมายฝร่ังเศส 3 หน่วย 

น. 265  เสริมทกัษะการใช้ศัพทก์ฎหมายองักฤษ 3 หน่วย 

น. 266  ระบบกฎหมายองักฤษและอเมริกนัเบื้องต้น 3 หน่วย 

น. 267   กฎหมายโรมันเบื้องต้น 3 หน่วย 

น. 268   กฎหมายอสิลาม 3 หน่วย 

น. 273  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบกฎหมายเยอรมัน 3 หน่วย 

น. 274   เสริมทกัษะการใช้ศัพทก์ฎหมายเยอรมัน 3 หน่วย 

น. 275   ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายญ่ีปุ่น 3 หน่วย 

น. 276  เสริมทกัษะการใช้ศัพทก์ฎหมายญ่ีปุ่น 3 หน่วย 

น. 277   สมัมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกบัสตรี 3 หน่วย 

น.  278  สมัมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกบัเดก็และเยาวชน 3 หน่วย 

น. 279   สมัมนากฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกบัคนพิการ 3 หน่วย 

*น. 363  กฎหมายเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วย 

*น. 365  สมัมนานิติศึกษาทางสงัคม ประวัติศาสตร์และปรัชญา 3 หน่วย 

น. 366    การใช้และการตคีวามกฎหมาย 3 หน่วย 

น. 367  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายในกลุ่มประเทศเอเซียอาคเนย์ 3 หน่วย 

*น. 368  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบกฎหมายไทย 3 หน่วย 

*น. 466  นิตปิรัชญา 2 2 หน่วย 

 

(6)  วิชาเลือกภาควิชากฎหมายวิธสีบัญญัต ิ

*น. 316  สมัมนากฎหมายอาญา 2 หน่วย 

*น. 319  กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ 3 หน่วย 

น. 336  กฎหมายภาษีอากร 1  3 หน่วย 

 

3)  หลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑติมหาวิทยาลัยรามคาํแหง
52

 

หลักสตูรปริญญานิตศิาสตรบัณฑติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกติ 
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- กลุ่มวิชาบังคับ 93 หน่วยกติ 

- กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกติ 

 รวม 145 หน่วยกติ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกิต ประกอบดว้ยวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้  

RU 100  ความรู้ คู่คุณธรรม Knowledge and Morality (บังคับไม่นับหน่วยกติ) 

 

1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

IS 103  การใช้ห้องสมุด Using the Library (LB 103) 

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

PC 103   จิตวิทยาทั่วไป 

PY 100   หลักการดาํรงชีวิตในสงัคม 

PY 101   วัฒนธรรมและศาสนา  

PY 103   ปรัชญาเบื้องต้น   

PY 105   ตรรกวิทยาเบื้องต้น   

PY 107   หลักการใช้เหตุผล   

HI 101   อารยธรรมตะวันตก   

HI 102   อารยธรรมตะวันออก   

HI 103   อารยธรรมโลก   

HI 121   พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย  

1.2 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

EC 103  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 

PS 103  รัฐศาสตร์ทั่วไป 

SO 103  สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น  

SO 233  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรม 

SO 477  สงัคมวิทยาการเมือง  
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

เลือก 2 กระบวนวิชา 6 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาต่อไปน้ี 

BI 103  ชีววิทยาเบื้องต้น 

BI 203 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา 

CM 104  เคมีในชีวิตประจาํวัน 

IT 105  ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

MA 103  คณติศาสตร์พ้ืนฐาน 

PH 103  ฟิสกิสท์ั่วไป 

SC 103 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

ST 103  สถติิเบื้องต้น 

ST 104  หลักการดาํเนินการทางสถติ ิ

 

1.4 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

บังคับให้เรียนวิชาภาษาไทย 2 กระบวนวิชา ดังน้ี 

TH 101  ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 

TH 103  การเตรียมเพ่ือพูดและเขยีน 

 

1.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

เลือกเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหน่ึง 2 กระบวนวิชาติดต่อกนั ดังน้ี 

ภาษาองักฤษ 

EN 101  ประโยคพ้ืนฐานและศัพทจ์าํเป็นในชีวิตประจาํวัน  

EN 102  ประโยคและศัพทท์ั่วไป 

ภาษาฝรัง่เศส 

FR 101  ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 

FR 102  ภาษาฝร่ังเศส 2 

ภาษาเยอรมนั 

GN 101  ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 

GN 102   ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 

ภาษาสเปน 

SN 101  ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 1 

SN 102   ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 2 
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ภาษาญีปุ่่น 

JA 101  ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 1 

JA 102   ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 2 

ภาษารสัเซีย 

RS 101  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 

RS 102  ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2 

ภาษาจีน 

CN 101  ภาษาจนีพ้ืนฐาน 1 

CN 102  ภาษาจนีพ้ืนฐาน 2 

ภาษามาเลย ์

ML 101   บาฮาซามาเลเซียระดับพ้ืนฐาน 1 

ML 102    บาฮาซามาเลเซียระดับพ้ืนฐาน 2 

ภาษากรีก 

GR 101  ภาษากรีกพ้ืนฐาน 1 

GR 102  ภาษากรีกพ้ืนฐาน 2 

ภาษาเขมร 

KH 101   ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 1 

KH 102  ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 2 

ภาษาพม่า 

BU 101  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 1 

BU 102  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 2 

ภาษาลาว 

LO 101  ภาษาลาวพ้ืนฐาน 1 

LO 102   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 2 

ภาษาเวียดนาม 

VI 101  ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 

VI 102    ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 2 

ภาษาเกาหลี 

KO 101  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 1 

KO 102  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 2 
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ภาษาฮินดี 

HD 101  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 1 

HD 102  ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 2 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต ดงันี้  

2.1 กลุ่มวิชาบงัคบั  93  หน่วยกิต 

นักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ทุกคน จะต้องเรียนกลุ่มวิชาบังคับดังน้ี 

LW 101 หลักกฎหมายมหาชน (LA 350)  

LW 102 หลักกฎหมายเอกชน (LA 103+LA 104)  

LW 103 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก (LA 403)  

LW 201 นิติปรัชญา (LA 254)  

LW 202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (LA 203) 

LW 203 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยนิติกรรมและสญัญา (LA 106) 

LW 204 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยทรัพย์ (LA 105) 

LW 205 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยหน้ี (LA 204) 

LW 206 กฎหมายอาญา 1 (LA 121 + 122) 

LW 207 กฎหมายอาญา  2 (LA 221) 

LW 208 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 

(LA 208) 

LW 209 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ (LA 205) 

LW 210 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จ้างทาํของ 

รับขน (LA 206) 

LW 211 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เกบ็ของในคลังสนิค้า  

ประนีประนอมยอมความการพนันขนัต่อ (LA 207) 

LW 212 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยประกนัภัย (LA 210) 

LW 213 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยตัว๋เงิน บัญชีเดนิสะพัด (LA 209) 

LW 301 กฎหมายอาญา 3 (LA 222) 

LW 302 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยคํา้ประกนั จาํนอง จาํนาํ (LA 304) 

LW 303 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า (LA 305) 

LW 304 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยครอบครัว (LA 306) 

LW 305 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (LA 303) 
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LW 306 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 1  (LA 321) 

LW 307 กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 2 (LA 322) 

LW 308 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 1 (LA 331) 

LW 309 กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 2 (LA 332) 

LW 310 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท และสมาคม (LA 308) 

LW 311 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยมรดก (LA 309) 

LW 312 กฎหมายปกครอง (LA 409) 

LW 313 กฎหมายล้มละลาย (LA 307) 

LW 314 กฎหมายลักษณะพยาน  (LA 310) 

LW 401 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม (LA 214) 

LW 402 กฎหมายที่ดิน (LA 407) 

LW 403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (LA 410) 

LW 404 กฎหมายเกี่ยวกบัสถาบันทางการคลังของรัฐ (LA 435) 

LW 405 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา (LA 413) 

LW 406 กฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากร (LA 414) 

 

2.2  กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจาํนวน 12 หน่วยกติ จากกระบวนวิชาในกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึงหรือหลายกลุ่มดังต่อไปน้ี 

กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 

LW 410 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ (LA 438) 

LW 411 กฎหมายปกครองเปรียบเทยีบ (LA 439) 

LW 412 กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง (LA 441) 

LW 413 กฎหมายเลือกตั้ง (LA 442) 

LW 417 กฎหมายเกี่ยวกบัระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (LW 457) 

LW 421 กฎหมายรัฐสภา (LA 474) 

LW 461 กฎหมายวิธปีฏบิัติราชการทางปกครองและความรับผดิทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ 
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กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน 

LW 414 กฎหมายศุลกากร (LA 444) 

LW 415 กฎหมายเกี่ยวกบัการปฏริปูที่ดิน (LA 446) 

LW 416 กฎหมายว่าด้วยการเกษตรและวิธพิีจารณาความในศาลเกษตร  

(LA 456) 

LW 418 กฎหมายเกี่ยวกบัการขนส่งและการจราจร (LA 450) 

LW 424 ปัญหาในกฎหมายแพ่ง (LA 404) 

LW 425 กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา (LA 433) 

LW 426 กฎหมายแพ่งเปรียบเทยีบ (LA 448) 

LW 427 กฎหมายธุรกจิเปรียบเทยีบ (LA 449) 

LW 428 กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร (LA 451) 

LW 429 กฎหมายเกี่ยวกบัการอตุสาหกรรม (LA 454) 

LW 430 กฎหมายเกี่ยวกบัการลงทุน (LA 455) 

LW 435 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

LW 436 สญัญาสาํคญัทางธุรกจิ 

LW 460 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  

กลุ่มวิชากระบวนการยติุธรรม 

LW 409 กฎหมายทหาร (LA 434) 

LW 423 การว่าความ (LA 313) 

LW 437 กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชน และวิธพิีจารณาคดี

ครอบครัว (LA 213) 

LW 438 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (LA 354)  

LW 439 ปัญหาในกฎหมายอาญา (LW 405)  

LW 440 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา (LA 406)  

LW 441 นิติเวชศาสตร์ (LA 408)  

LW 442 กฎหมายอาญาเปรียบเทยีบ (LA 447)  

LW 443 การสบืสวนและสอบสวน (LA 460)  

LW 444 ปัญหาในกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา  

LW 445 ปัญหาในกฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง  

กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

LW 432 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (LA 467) 
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LW 433 กฎหมายพาณชิย์นาวี (LA 436) 

LW 447 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ (LW 437) 

LW 448 ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ (LW 453) 

LW 449 กฎหมายอาเซียน (La 464) 

LW 450 กฎหมายอากาศ (LA 465) 

LW 451 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (LA 466) 

กลุ่มวิชากฎหมายเพือ่การพฒันา 

LW 422 กฎหมายเศรษฐกจิ (LA 475) 

LW 434 กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางเศรษฐกจิ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

LW 446 สทิธมินุษยชน (LA 253) 

LW 452 กฎหมายสิ่งแวดล้อม (LA 459) 

กลุ่มวิชากฎหมายทัว่ไป 

LW 407 เศรษฐศาสตร์การเมืองสาํหรับนักกฎหมาย (LA 251) 

LW 408 สงัคมการเมืองสาํหรับนักกฎหมาย (LA 252) 

LW 419 ภาษาองักฤษสาํหรับนักกฎหมาย (LA 463) 

LW 420 สถาบันกฎหมายอเมริกนั (LA 473) 

LW 431 หลักการบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย (LA 462) 

LW 453 กฎหมายโรมันเบื้องต้น (LA 351) 

LW 454 กฎหมายองักฤษและอเมริกนัเบื้องต้น (LA 352) 

LW 455 กฎหมายอสิลาม (LA 353) 

LW 456 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญัติ (LA 469) 

LW 457 สงัคมวิทยาทางกฎหมาย 

LW 458 ระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับนักกฎหมาย 

LW 459 ภาษากฎหมายไทย 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ กไ็ด้ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ยกเว้นวิชากฎหมายที่เกดิสอนสาํหรับนักศึกษาคณะอื่น ได้แก่ LW 104, LW 105, LW 214, 

LW 215, LW 315, LW 316, LW 317 
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4. หลกัสูตรนติิศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
53
 

1. โครงสรา้งหลกัสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

ข. หมวดวิชาแกน 42 หน่วยกติ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 66 หน่วยกติ 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

รวมทั้งสิ้น 144 หน่วยกติ 

2.  รายละเอียดของหลกัสูตรมีดงันี้  

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 5 ชดุวิชา 

บังคับ 1 ชุดวิชา 

10151  ไทยศึกษา 

และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

10103  ทกัษะชีวิต 

10111  ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 

10121  อารยธรรมนุษย์ 

10131  สงัคมมนุษย์ 

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 

10152  ไทยกบัสงัคมโลก 

10161  การใช้ภาษาไทย 

ข.  หมวดวิชาแกน 7 ชดุวิชา 

40101  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 

14201  กฎหมายมหาชน 

41211  กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สญัญา 

41212  กฎหมายแพ่ง 2 : หน้ี ละเมิด 

41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ 

41231  กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป 

41232  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ 

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชดุวิชา 

บังคับ 10 ชุดวิชา 
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41311  กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก 

41321  กฎหมายพาณชิย์ 1 : ซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ 

41322  กฎหมายพาณชิย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกนัภัย 

41323  กฎหมายพาณชิย์ 3 : ประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์ ตัว๋เงิน 

41324  กฎหมายพาณชิย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท 

41341  กฎหมายวิธสีบญัญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธพิีจารณาความแพ่ง 

41342  กฎหมายวิธสีบญัญัติ 2 : วิธพิีจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย 

41343  กฎหมายวิธสีบญัญัติ 3 : วิธพิีจารณาความอาญา 

41444  ประสบการณวิ์ชาชีพกฎหมาย 

41451  กฎหมายระหว่างประเทศ 

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี 

41401  ภาษาองักฤษสาํหรับนักกฎหมาย 

41402  ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 

41403  กฎหมายกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

41404  กฎหมายแรงงาน 

41405  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

41406  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหารธุรกจิ 

41421  กฎหมายภาษีอากร 1 : ภาษีเงินได้ 

41423  กฎหมายธุรกจิระหว่างประเทศ 

41431  การบริหารงานยุตธิรรม 

41432  กฎหมายอาญา 3 : ความผดิอาญาตามกฎหมายอื่น 

41452  สถาบันระหว่างประเทศ 

41454  กฎหมายสทิธมินุษยชน 

41455  กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ให้ศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามหลักสตูรใน

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกาํหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี   
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5. หลกัสูตรนติิศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
54

 

โครงสรา้งหลกัสูตร 4 ปี คณะนติิศาสตร ์

(145 หน่วยกิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกติ) 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (4 หน่วยกติ) 

 หน่วยกติ 

มนุษย์กบัการใช้เหตุผล (2) บังคับ 

ตรรกศาสตร์ (2) 

ปรัชญากบัชีวิต (2) 

ศาสนาเพ่ือการดาํรงชีวิต (2) 

คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย (2) เลือก 

อารยธรรมไทย (2) 2 

ภมิูปัญญาไทย (2) นก. 

พุทธปฏบิตั ิ (2) 

ศิลปวิจักษณ ์ (2) 

 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ (6 หน่วยกิต) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมาย  (2) บังคับ 

การเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม (2) 

จิตวิทยาเพ่ือพัฒนาตนเอง (2) 

จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต (2) เลือก 

มนุษยสมัพันธ ์ (2) 2 

ชีวิตกบัสงัคม (2) นก. 

ธุรกจิชุมชนศึกษา (2) 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ (6 หน่วยกิต) 

วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต (2) บังคับ 

คณติศาสตร์และสถติิในชีวิตประจาํวัน (2) 
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มนุษย์กบัสิ่งแวดล้อม (2) 

เทคโนโลยีชีวภาพกบัชีวิต (2) เลือก 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ (2) 2 

คณติศาสตร์พ้ืนฐาน (2) บก. 

 

กลุ่มวิชาส่งเสริมและสนบัสนุน   (4  หน่วยกิต) 

 หน่วยกติ 

สารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า (2) 

การเขยีนรายงาน (1) 

กจิกรรมพลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต (1) บังคับ 

ทกัษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 1 (-) 

ทกัษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 2 (-) 

 

กลุ่มวิชาภาษา (10 หน่วยกิต) 

ทกัษะการใช้ภาษาไทย 1 (2) 

ทกัษะการใช้ภาษาไทย 2 (2) 

ภาษาองักฤษ ปรับพ้ืนฐาน 1 (-) บังคับ 

ภาษาองักฤษ 1 (3) 

ภาษาองักฤษ 2 (3) 

 

หมายเหตุ 

* ในกรณีที่ นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ ทางภาษาอังกฤษมาก่อนอาจได้รับการยกเว้นการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นน้ีได้โดยต้องเข้ารับการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจาก

มหาวิทยาลัย และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพ่ิมเติมจนครบหน่วยกิตที่

ได้รับยกเว้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน  (93 หน่วยกติ) 

 หน่วยกติ 

กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (3) 

หลักกฎหมายมหาชน (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยนิติกรรมสญัญา (4) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยหน้ี (4) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยละเมิดจดัการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (3) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยทรัพย์และที่ดิน (4) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยซ้ือขาย แลก เปล่ียน ให้ (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จ้างทาํของ รับขน (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เกบ็ของในคลังสนิค้า 

ประนีประนอมยอมความ การพนันขนัต่อ (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยคํา้ประกนั จาํนอง จาํนาํ (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท (3) 

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (4) 

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ (4) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (3) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยประกนัภัย (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยตัว๋เงิน (3) 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 1 (3) 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 2 (2) 

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (3) 

กฎหมายลักษณะพยาน (3) 

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและระบบการศาลไทย (1) 

กฎหมายล้มละลาย (3) 

กฎหมายปกครอง (3) 

กฎหมายแรงงานและประกนัสงัคม (3) 

นิติปรัชญา (2) 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยครอบครัว (3) 
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 หน่วยกติ 

กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ว่าด้วยมรดก (3) 

กฎหมายวิธปีฏบิัติราชการทางปกครอง (2) 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (3) 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (2) 

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (2) 

ภาษาองักฤษสาํหรับนักกฎหมาย 1     (3) 

ภาษาองักฤษสาํหรับนักกฎหมาย 2  (3) 

 

กลุ่มวิชาเลือก (16 หน่วยกิต) 

ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาเลือกทั้งกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว โดยต้องลงทะเบียนในกลุ่มวิชาน้ัน

ทั้งหมด 16 หน่วยกติ การลงทะเบียนข้ามกลุ่มวิชามิอาจกระทาํได้เว้นแต่ลงทะเบียนเป็น

วิชาเลือกเสรี 

 

กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจ 

 หน่วยกติ 

เศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย (2) 

กฎหมายภาษีอากร 1 (2) 

กฎหมายภาษีอากร (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและการลงทุน (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา  (2) 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (2) 

การเจรจาต่อรองและวิธกีารระงับข้อพิพาททางธุรกจิ (2) 

 

กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายมหาชน 

 หน่วยกติ 

สทิธแิละเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน (2) 

กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง (2) 

กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกจิ (2) 

กฎหมายการคลังและภาษีอากร (2) 
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สญัญาทางปกครอง (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัการปกครองท้องถิ่น (2) 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (2) 

กฎหมายวิธพิีจารณาคดีปกครองและศาลปกครอง (2) 

 

กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายอาญา 

 หน่วยกติ 

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (2) 

อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยา (2) 

กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ (2) 

กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤต ิ (2) 

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัคดีเดก็และเยาวชน (2) 

สบืสวนสอบสวน (2) 

นิติเวชศาสตร์ (2) 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี   (6 หน่วยกิต) 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ กไ็ด้ที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ที่กาํหนดเป็นวิชาเลือก

เสรี หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกที่มิได้เลือกไว้ในกลุ่มวิชาเลือก หรือเลือกจาก

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่คณะนิตศิาสตร์ทาํการเปิดสอน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

ทั้งหมดจนครบ 6 หน่วยกติกไ็ด้ 

 

วิชาเลือกเสรีในคณะนติิศาสตร ์

 หน่วยกติ 

ประวัติศาสตร์กฎหมาย (2) 

การร่างนิติกรรมสญัญา (2) 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (2) 

กฎหมายแข่งขนัทางการค้า (2) 

กฎหมายขนส่ง (2) 

กฎหมายพาณชิย์นาวี (2) 

กฎหมายศุลกากร (2) 
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 หน่วยกติ 

กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ (2) 

หลักการบัญชีสาํหรับนักกฎหมาย (2) 

กฎหมายว่าด้วยการธนาคารและสถาบันการเงิน (2) 

กฎหมายโทรคมนาคม (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) 

กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ (2) 

กฎหมายเศรษฐกจิแห่งสหภาพยุโรป (2) 

กฎหมายเกี่ยวกบัการเงินในการประกอบธุรกจิระหว่างประเทศ (2) 

สญัญาระหว่างประเทศ (2) 

การให้คาํปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความ (2) 

การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญัต ิ (2) 

การเขยีนและการค้นคว้าทางกฎหมาย (2) 

สมัมนากฎหมายแพ่ง (2) 

สมัมนากฎหมายธุรกจิ (2) 

สมัมนากฎหมายอาญา (2) 

สมัมนากฎหมายมหาชน (2) 

สมัมนากฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง (2) 

สมัมนากฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (2) 

การฝึกปฏบิัตงิานทางกฎหมาย (2) 

 

จากการศึกษาตัวอย่างของการจัดหลักสตูรนิติศาสตรบณัฑติใน

มหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะมีรปูแบบในรายละเอยีดของวิชาไม่ต่างกนั ทุกสถาบันการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีจะใช้รปูแบบหลักสตูรเน้นกฎหมายหลัก 4 ประเภท คือ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

เม่ือนักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นนิตศิาสตรบัณฑติแล้ว 

ลาํดบัต่อไปสาํหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพทางกฎหมาย คือการผ่านการอบรมและสอบในสถาบัน

อกีสองสถาบัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซ่ึงบทวิจัยน้ีจะศึกษาหลักสตูรของสองสถาบันเพ่ือประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายต่อไป 
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3.1.2 ระบบการศึกษาเพือ่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย : หลกัสูตร

สํานกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 

หลักสตูรการเรียนการสอนของสาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาแบ่งเป็น 

ภาคหนึง่ 

กฎหมายอาญา 

กฎหมายแรงงานและวิธพิีจารณาคดใีนศาลแรงงาน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายปกครอง 

ทรัพย์-ที่ดิน 

นิติกรรม-สญัญา 

หน้ี 

ละเมิด 

ซ้ือขาย-เช่าทรัพย์-เช่าซ้ือ 

ยืม-คํา้ประกนั-จาํนอง-จาํนาํ 

ตัวแทน-ประกนัภัย-ตัว๋เงิน-บัญชีเดนิสะพัด 

หุ้นส่วน-บริษัท 

ครอบครัว 

มรดก 

กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

ภาคสอง 

กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง 

กฎหมายล้มละลาย 

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม 

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา 

สทิธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

การจัดทาํเอกสารทางกฎหมาย 

ว่าความและการถามพยาน 
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ผู้เข้าสอบข้อเขยีนในแต่ละภาค จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของ

แต่ละกลุ่มวิชา จึงจะถอืว่าสอบข้อเขยีนในกลุ่มวิชาน้ันได้ และผู้เข้าสอบจะต้องสอบได้ทั้งสองกลุ่ม

วิชาจึงจะมีสทิธสิอบปากเปล่า 

การสอบปากเปล่า 

1. นักศึกษาที่ข้อสอบข้อเขยีนได้ทั้งสองภาค จึงมีสทิธสิอบปากเปล่า และ

จะถอืว่าสอบไล่ได้ความรู้ ช้ันเนติบณัฑติกต่็อเม่ือผ่านการสอบปากเปล่าแล้ว 

2. การสอบปากเปล่ามีปีละ 2 คร้ัง คร้ังแรกให้จัดสอบหลังประกาศผล

สอบข้อเขยีนภาคหน่ึง คร้ังที่สองให้จัดสอบหลังประกาศผลสอบข้อเขยีนภาคสอง โดยในการสอบ

คร้ังแรกกรรมการสอบจะถามในวิชาใดในภาคสองกไ็ด้ ส่วนในการสอบคร้ังที่สอง กรรมการจะ

ถามในวิชาใดในภาคหน่ึงกไ็ด้ และกรรมการผู้สอบจะวินิจฉัยเพียงว่า “สอบได้” หรือ “สอบตก” 

เท่าน้ัน 

3. ถ้าผู้สอบปากเปล่าผู้ใดสอบตก ผู้น้ันจะต้องเข้าสอบปากเปล่ากบั

คณะกรรมการชุดพิเศษ (หรือที่เรียกกนัทั่วไปว่า “ห้องเยน็”) ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือการนั้นอกีคร้ังหน่ึง 

และให้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการ จะวินิจฉัยซ่ึงถอืว่าเป็นที่สดุ 

4. สาํนักอบรมจะจัดให้มีการสอบปากเปล่าปีละ 2 คร้ัง ผู้สอบปากเปล่า

ตกในการสอบคร้ังใด ผู้น้ันมีสทิธสิอบแก้ตัวอกีสามคร้ัง คร้ังแรกในการสอบปากเปล่าคร้ังถดัไป

โดยไม่ต้องสอบข้อเขยีนใหม่ และไม่ต้องชาํระค่าศึกษาในการที่เข้าสอบปากเปล่าแก้ตัวน้ัน ผู้มี

สทิธสิอบปากเปล่าแก้ตัวคนใดมีความจาํเป็นไม่สามารถสอบปากเปล่าแก้ตัวในการสอบคร้ังถดัไป

ได้ ต้องย่ืนคาํร้องขออนุมัติเล่ือนการเข้าสอบปากเปล่าแก้ตัว และถ้าได้รับอนุมัติจากเลขาธกิาร

สาํนักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภาให้เล่ือนการเข้าสอบออกไปกไ็ม่ต้องชาํระค่า

ศึกษาในปีที่ได้รับอนุมัติให้เล่ือนการเข้าสอบ หากสอบตกเป็นคร้ังที่สามให้ถอืว่าการสอบเขยีนทั้ง

สองภาคที่ได้ไว้แล้วน้ันเป็นอนัยกเลิกไปแล้ว 

5. ผู้สอบข้อเขยีนได้ทั้งสองภาคภายในสมัยการศึกษาเดียว และมีคะแนน

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 เม่ือได้ผ่านการสอบปากเปล่ากบักรรมการสอบปากเปล่าตามระเบียบการ

สอบแล้ว จะต้องเข้าสอบปากเปล่ากบักรรมการปากเปล่าคณะพิเศษอกีคร้ัง หากสามารถสอบผ่าน 

กจ็ะถอืว่าเป็นที่ผู้สอบไล่ได้เนตบิัณฑติเกยีรตินิยม แต่หากสอบไม่ผ่าน กถ็อืว่าได้ผ่านการสอบปาก

เปล่าตามระเบียบการสอบทั่วไปแล้ว 

การสอบภาคจริยธรรม 

ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสตูรของสาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ

บัณฑติยสภาที่จะเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสตูรภาค

จริยธรรมเสยีก่อนสาํหรับการกาํหนดหลักสตูรสาํนักอบรมจะได้พิจารณากาํหนดตามความ
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เหมาะสมในแต่ละปี โดยจะมีการอบรมหลังจากการสอบปากเปล่า และก่อนพิธพีระราชทาน

ประกาศนียบตัร ระยะเวลาอบรมประมาณ 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2547 ถงึวันที่ 2 

สงิหาคม 2547
55

 

 

3.1.3 ระบบการศึกษาเพือ่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย : หลกัสูตร

สํานกัอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ หลังจากสาํเรจ็นิติ

ศาสตรบัณฑติแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรม ณ สภาทนายความ โดยมีข้อบังคับสภาทนายความว่า

ด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529  กาํกบัดูแลอยู่โดยหลักสตูรการฝึกอบรมวิชาว่าความมี

ดังน้ี
56

 

(1) ภาคทฤษฎ ี ให้สาํนักฝึกอบรมกาํหนดการอบรมภาคทฤษฎี

โดยมีระยะเวลาให้ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ในเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ก. มรรยาทและจริยธรรมทนายความ 

ข. วิธดีาํเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธพิีจารณา

ความแพ่ง 

ค. วิธดีาํเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธพิีจารณา

ความอาญา 

ง. วิธดีาํเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายอื่น 

จ. หลักการให้คาํปรึกษากฎหมาย 

(2) ภาคปฏบิตั ิ ให้ฝึกอบรมภาคปฏบิตัิเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 

เดือน 

การฝึกอบรมภาคปฏบิตัิอาจกระทาํได้ โดยให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมฝึกหัดงานที่สาํนักฝึกอบรม หรือที่สาํนักงานทนายความกไ็ด้ แต่ระยะเวลาฝึกหัดงานแห่ง

ใดแห่งหน่ึง หรือทั้งสองแห่งรวมกนัต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กาํหนดในวรรคแรก หลังจากน้ัน

คือ ต้องสอบเพ่ือให้ได้ใบอนุญาตว่าความเพ่ือสามารถประกอบอาชีพทนายความต่อไป 

 

 

 

                                                           
55

 คัดจาก คู่มือการศึกษาเนติบัณฑติ สมัยที่ 57  ปีการศึกษา 2547 

56
 คัดจากข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ. 2529  ข้อ 13.  โดยประกาศใน 

 ราชกจิจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103  ตอนที่ 103 วันที่ 19 มิถุนายน 2529 
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3.2 ปัญหาจากการจดัระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพือ่

ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในปัจจุบนั 

จากการที่สถาบันทั้งสามแห่งต่างกมี็บทบาทในการผลิตนักกฎหมาย ทาํให้เกดิ

ปัญหาในกระบวนการผลิตนักกฎหมายภายหลังจบการศึกษาจากในมหาวิทยาลัยเกดิขึ้น ปัญหา

ดังกล่าวอาจจาํแนกได้ดังต่อไปน้ี
57

 

1. ความซํา้ซ้อนในการศึกษาอบรมนักกฎหมาย สภาพของปัญหาน้ี คือ ผู้ศึกษา

กฎหมายจนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เม่ือมาเข้ารับการอบรมจากสาํนักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาหรือสภาทนายความ มักจะพบว่าตนเองต้องมาเรียนในเร่ืองที่เคย

ศึกษามาแล้วในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่ซํา้ซ้อนกนัในบางส่วน สาเหตุมาจากสถาบันทั้ง 

3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา และสภาทนายความ 

ได้จัดการศึกษาอบรมในลักษณะต่างคนต่างทาํ ไม่เคยได้มีโอกาสมาแลกเปล่ียนความคิดเหน็เพ่ือ

กาํหนดบทบาทของตนให้ชัดเจน จริงอยู่ที่โดยนิตินัยได้มีการกาํหนดบทบาทไว้ว่า มหาวิทยาลัยจะ

ให้การศึกษาด้านวิชาการ ส่วนสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภา

ทนายความซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพจะดูแลอบรมในส่วนของวิชาชีพ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 

มหาวิทยาลัยกไ็ด้ให้การศึกษาในส่วนของวิชาชีพด้วย ขณะที่องค์กรวิชาชีพกไ็ด้ให้การศึกษา

ทางด้านวิชาการควบคู่กันไป นอกจากน้ี วิชาที่ศึกษาอบรมกเ็ป็นวิชาเดียวกนั บางคร้ังผู้สอนเป็น

อาจารย์ท่านเดียวกัน ลักษณะการเรียนการสอนกเ็ป็นไปในรูปแบบเน้ือหาคล้ายคลึงกัน แต่ใน

องค์กรวิชาชีพกลับขาดการประเมินผลหรือการประกันคุณภาพของการศึกษาอบรม ในขณะที่

มหาวิทยาลัยกาํลังเร่งรัดให้มีการประเมินผลหรือการประกนัคุณภาพของการศึกษาอย่างเตม็ระบบ 

2. องค์กรวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรกล่ันกรอง รับรองและตรวจสอบ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ทั้งที่หน้าที่น้ีน่าจะเป็นของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) เหตุที่เป็นเช่นน้ี เพราะมีความเช่ือที่มีมาแต่เดิมสืบเน่ืองมาจนถึง

ปัจจุบันว่า มหาวิทยาลัยที่ดี คือมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและสามารถสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิต

ไทยได้มากที่สุด  หากสอบได้น้อยกถ็ือว่ามาตรฐานตํ่าลง  ทั้งที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยคือ ให้

ความรู้ ด้านวิชาการไม่ใช่ด้านวิชาชีพอย่างภารกจิขององค์กรวิชาชีพ 

                                                           
57

 ธงทอง  จันทรางศุ, ร.ศ., สรุวุธ  กจิกุศล, ผศ., และวิโรจน์ วาทนิพงศ์พันธ,์ การพัฒนาองค์ความรู้และ

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย : บทบาทขององค์กรวิชาชีพ, เอกสารประกอบการสมัมนา

โครงการสมัมนาเร่ืองการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ : จะร่วมกนัทาํให้เป็นจริงได้อย่างไร ? โครงการพัฒนา

ระบบกฎหมายไทย จัดโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกบัสาํนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑติยสภา และสภาทนายความ, 10 สงิหาคม 2543 
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สาเหตุของปัญหาน้ี ส่วนหน่ึงจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนิติศาสตร์ใน

ปัจจุบันมีเป็นจาํนวนมาก และอาจจะมีมาตรฐานที่ไม่ทดัเทยีมกนั ไม่ว่าในส่วนของจาํนวนอาจารย์

ประจํา คุณวุฒิของอาจารย์ประจํา สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คุณภาพของนิสิตนักศึกษา 

ตลอดจนห้องสมุดและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่างๆ ดังน้ัน จึงมีความต้องการให้มีการ

ควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรใดองค์กรหน่ึง จึงเกิดคาํถามว่า ภาระหน้าที่ควรจะเป็นขององค์กร

วิชาชีพหรือสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) หรือองค์กรอื่นใด 

3. ปัญหาอีกเร่ืองหน่ึงที่มีความสาํคัญอย่างย่ิงยวด และไม่อาจมองข้ามได้คือ 

ปัญหาเร่ืองจริยธรรมของนักกฎหมายที่ตกตํ่าลงและกาํลังถูกสังคมเพ่งเลง็วิพากย์วิจารณ์อย่าง

กว้างขวาง มีผู้ตั้ งคําถามอยู่เสมอว่าองค์กรใดควรมีบทบาทในการอบรมจริยธรรมให้แก่นัก

กฎหมาย และการอบรมควรทาํในรปูแบบใด เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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บทที ่4 

แนวทางการจดัระบบการศึกษากฎหมาย 

และระบบการศึกษาเพือ่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย 

 

4.1  บทบาทของคณะนติิศาสตรใ์นภาควิชาการ 

จากวิวัฒนาการการศึกษากฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่ยังเป็นโรงเรียนกฎหมาย พร้อม

กบัการปรับปรงุเปล่ียนแปลงตามวาระต่างๆ จนกระทั่งท้ายสดุการศึกษากฎหมายต้องอยู่ภายใต้

การจัดการโดยสถาบันอดุมศึกษาในนามคณะหรือสาขานิติศาสตร์ ซ่ึงเป็นการศึกษากฎหมายใน

ระดับปริญญาตรีอนัเป็นขั้นพ้ืนฐานเร่ิมต้นของการศึกษากฎหมายในประเทศไทย 

บทบาทของคณะนิตศิาสตร์ต่อการจดัระบบการศึกษากฎหมายเพ่ือผลิตบุคลากรด้าน

กฎหมายเข้าสู่สงัคม อนัเป็นสถาบันลาํดับแรกของผู้ประสงค์ศึกษากฎหมาย จึงมีความสาํคญัอย่าง

หลีกเล่ียงมิได้ โดยเฉพาะในภาควิชาการ เน่ืองจากหากเป็นการศึกษากฎหมายเพ่ือยกวิทยฐานะ

สาํหรับประกอบวิชาชีพ จะตกอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพอื่น เช่น สาํนักอบรม

กฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา หรือสาํนักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ ซ่ึงบทบาทของ

องค์กรวิชาชีพทั้งสองแห่งควรมีกรอบการดาํเนินการเช่นไร จะกล่าวต่อไปในเบ้ืองหน้า 

และเน่ืองจากวิชากฎหมายเป็นวิชาที่ศึกษากฎเกณฑข์องมนุษย์ในสงัคมที่มีลักษณะ

บังคับ ซ่ึงรัฐยอมรับและนาํไปใช้เพ่ือความเป็นธรรมและเพ่ือความสงบสขุของสงัคม ดังน้ัน

กฎหมายจึงมิได้เป็นแต่เพียงบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้บังคับมนุษย์ในสงัคมเท่าน้ัน แต่บญัญัติขึ้นเพ่ือวาง

กฎเกณฑข์องสงัคมให้อยู่ในลักษณะพอด ี มิให้มีการข่มเหงและคดโกงกนัภายใต้กรอบความคดิ

ในทางยุติธรรม (Idea of Justice) โดยที่นักกฎหมายต้องวางหลักเกณฑใ์ห้เกดิความเป็นธรรมแก่

สงัคม
58

   

บทบาทที่สาํคญัของคณะนิตศิาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้ต้องจัดการระบบการศึกษากฎหมาย จะมี

ทศิทางไปในแนวใดภายใต้กรอบภาระหน้าที่ด้านความเป็นเลิศในทางวิชาการประสานกบัความ

รับผดิชอบต่อสงัคม จึงเป็นสิ่งที่ควรคาํนึงถงึเป็นลาํดบัแรก 

ในบทวิจัยน้ีเลง็เหน็ว่าบทบาทของคณะนิตศิาสตร์ที่จะทาํให้บรรลุเป้าหมายของการสร้าง

นักกฎหมายในทางวิชาการ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ ๆ 3 ประการคือ คุณสมบัติของผู้ที่จะ

ศึกษากฎหมาย หลักสตูรการเรียนการสอน และคุณลักษณะที่สาํคญัของอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย 

ดังมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 
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 Lloyd’s, Introduction to jurisprudence, seventh Edition; London Sweet & Maxell Ltd, 2001, P.200. 
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4.1.1 คุณสมบติัของผูศึ้กษากฎหมาย 

เน่ืองจากกฎหมายเป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑข์องสงัคมซ่ึงเป็นเร่ืองของ

มนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกนัโดยใช้กฎเกณฑด์ังกล่าว ดังน้ันคุณสมบัตทิี่สาํคัญของผู้ศึกษากฎหมาย

นอกจากจะมีความสามารถทางวิชาการแล้วยังต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณห์รือความเป็นผู้ใหญ่

ค่อนข้างสงูอนัประกอบด้วยต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซ่ือสตัย์ มี

จิตใจเอื้ออารีต่อผู้ที่ไม่รู้กฎหมาย และควรมีจิตสาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคม
59

  โดยแยกได้ดังน้ี 

ก. คุณลักษณะด้านส่วนตัวของผู้ที่จะเข้าเรียนในสาขานิติศาสตร์ 

1) มีคุณธรรมจริยธรรม เน่ืองจากผู้ที่ศกึษากฎหมายจาํเป็นต้องใช้

ความรู้ในการทาํงานประกอบด้วยคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

2) มีความซ่ือสตัย์ ตรงไปตรงมาเน่ืองจากนักกฎหมายเป็นผู้ที่มีความรู้

ในการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้อื่น จาํเป็นต้องให้คาํแนะนาํแก่ผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมา 

3) มีความละเอยีดรอบคอบในการปฏบิัติงานเน่ืองจากการศึกษา

กฎหมาย ผู้ที่ศกึษากฎหมายเป็นผู้ที่ทาํงานอนัจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นจงึจาํเป็นต้องมีความ

ละเอยีดรอบคอบ 

4) เป็นผู้ที่มีเหตมีุผลทางความคิด สามารถมรีะบบความคดิที่เป็นตรรก 

5) มีความเช่ือม่ันในตนเอง กล้าที่จะยืนยันมีความคดิอยู่บนความถูกต้อง 

6) มีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ ์ (Emotional Intelligence) คือมี

ความตระหนักถงึความรู้ ความคดิและอารมณข์องตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณแ์ละ

แรงกระตุ้นภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่าง

เหมาะสมถูกต้องกาละเทศะ 

ข. คุณลักษณะทางวิชาการของผู้ที่จะเข้าเรียนในสาขานิติศาสตร์ 

มีความสนใจ มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความสามารถในการ

เรียงความย่อความ และในสภาพสงัคมปัจจุบันควรมีความรู้ภาษาองักฤษดด้ีวย 

จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นของผู้ศึกษากฎหมาย จะพบว่าประเดน็

หลักใหญ่ของการเป็นนักกฎหมายที่ดีคือ ความมีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้สกึรับผิดชอบต่อ

สังคม ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ต้องเร่ิมจากมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์เป็นพ้ืนฐาน ดังน้ันการที่จะได้

นักกฎหมายที่พึงประสงค์ดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดว่าควรหรือไม่ที่จะให้มีการวัดทัศนคติโดยการ 
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 ศรีราชา  เจริญพานิช, รศ. และวัลภา  สบายย่ิง, ดร.คุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าศึกษาสาขานิติศาสตร์ (Input) 

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ : จะร่วมกันทาํให้เป็นจริงได้ 

อย่างไร? โครงการพัฒนาระบบกฎหมาย จัดโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสาํนัก

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา และสภาทนายความ,  วันที่ 10 สงิหาคม 2543  
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Attitude Test หรือโดยการสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษาในสถาบันการสอนกฎหมาย หรือจะใช้

การศึกษาอบรมในระหว่างที่อยู่ในสถาบันการศึกษานิติศาสตร์น้ันๆ เพ่ืออบรมบ่มนิสยัขัดเกลาให้

เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรืออาจจะต้องใช้วิธีการอยู่ร่วมกัน กินนอน

ร่วมกนัในสถาบันการศึกษาอย่างน้อยสกัระยะหน่ึงเพ่ือให้มีการอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

แ ล ะ 

จรรยาชีพ 

นอกจากน้ันในมุมมองของนักกฎหมายบางกลุ่มยังมีแนวคิดว่าที่ผู้ที่จะ

เข้าเรียนกฎหมายได้ดีควรจะมีความรู้  และประสพการณ์ในระดับหน่ึงจึงจะศึกษากฎหมายได้ดี 

เช่น คนที่จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่นมาแล้ว จึงมาเรียนกฎหมายเป็นปริญญาที่สองกน่็าจะ

เรียนกฎหมายได้ดีกว่าเน่ืองจากมีฐานความรู้และประสพการณท์ี่สงูกว่าผู้จบมัธยมศึกษา
60

 

 

4.1.2 การจดัหลกัสูตร : รูปแบบทีเ่หมาะสม 

นับแต่ปี พ.ศ. 2477  ซ่ึงได้จัดหลักสตูรการเรียนการสอนกฎหมายในลักษณะ

เป็นปริญญาตรี พบว่าในการพิจารณาอนุมัติการเปิดสอนหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑติน้ันได้ยึดแนว

ทางการจัดหลักสตูรการสอนของคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยการสอน

จะมุ่งเน้นให้บัณฑิตนิติศาสตร์ประกอบวิชาชีพกฎหมายเป็นผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ

เป็นหลัก 

แต่เม่ือสภาพบ้านเมืองเปล่ียนไป ความต้องการนักกฎหมายมิใช่เพียงเพ่ือเป็น

ผู้พิพากษา อัยการ หรือทนายความเท่าน้ัน และย่ิงเม่ือกฎหมายเป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาถึง

กฎเกณฑ์ของสังคม เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไปความต้องการนักกฎหมายจากเดิมกย่็อม

เปล่ียนไปด้วย การที่จะผลิตนักกฎหมายออกไปรับใช้สังคมอย่างทั่วถึงน้ันกต้็องขยายหลักสูตร

ออกให้ครอบคลุมถงึกฎหมายใหม่ๆ 

อย่างไรก็ตามรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนกฎหมายจะเป็นใน

ลักษณะใดน้ัน มีการระดมสมองและให้ความเห็นจากนักวิชาการ นักกฎหมายโดยอาจสรุปทิศ

ทางการจัดหลักสตูรเป็นดังน้ี
61

 

                                                           
60

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 2-3 
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 ศรีราชา  เจริญพานิช, รศ., บทบาทของคณะนิติศาสตร์กบัสงัคมปัจจุบัน, เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง

การปฏริูปการศึกษาอบรมและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย

เพ่ือการปฏริูปการศึกษา และการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย จัดโดยสภานิติศึกษา

ร่วมกบัมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาระบบกฎหมาย

ไทย สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารโลก เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2543 
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1. ต้องจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบันที่

เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีกฎหมายใหม่ๆ ที่สาํคัญเกิดขึ้ นมาก จึงต้องจัดการสอน

กฎหมายใหม่ๆ เหล่าน้ีไว้ในหลักสตูรเดิม หรือในหลักสตูรใหม่เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา

กฎหมายใหม่ๆ 

2. ต้องจัดหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงาน เพ่ือให้ผู้สําเร็จหลักสูตร

การศึกษาได้มีงานทํา หากการจัดหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานแล้ว 

หลักสตูรน้ันจะเสื่อมความนิยม และจะหาผู้สมัครเข้าศึกษาได้ยากขึ้น 

3. ต้องจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

4. ต้องจัดหลักสตูรให้ผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความทนัสมัย สามารถคิดศึกษา

ปัญหาต่างๆ ได้ดี สามารถวิเคราะห์และวิจัยปัญหาที่เกี่ยวกบักฎหมายต่างๆ ได้ ดังน้ันหลักสตูรที่

จะทาํให้นักนิติศาสตร์มีความทันสมัยรอบรู้  จึงควรจะต้องเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการหลาย

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกนั ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ และควรจะต้องสอนให้สามารถทาํ

วิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดีอกีด้วย 

จากข้อสรปุในทศิทางการจัดหลักสตูรดังกล่าวในภาพรวม อาจออกแบบระบบ

การศึกษากฎหมายแก่คณะนิติศาสตร์ได้ดังน้ี
62

 

4.1.2.1 หลกัสูตรนติิศาสตรบณัฑิต 4 ปี 

รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบเดิมที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยซ่ึงเปิดสอนคณะ

นิติศาสตร์ได้จัดระบบการศึกษาอยู่แล้ว แต่ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหน่ึงเหน็ว่าควรปรับปรุงหลักสูตรน้ี

ให้มีการเน้นเฉพาะทางมากขึ้น
63

  เหตุผลสนับสนุนการใช้หลักสตูรน้ีเน่ืองจากการขยายเวลาใน

หลักสตูรเพ่ิมขึ้นจะเป็นภาระแก่ผู้ปกครองและงบประมาณของประเทศที่ต้องใช้มากขึ้นในการผลิต

บัณฑติ โดยรปูแบบหลักสตูรน้ีคุณสมบัติของผู้เรียนยังคงเป็นผู้จบการศึกษามัธยมปลายเช่นเดิม 

4.1.2.2 หลกัสูตรนติิศาสตรบ์ณัฑิต 5 ปี 

การจัดหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑติ 5 ปีน้ี นิยมทาํกนัในการเรียนการ

สอนวิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้ พ้ืนฐานแขง็แกร่งมากย่ิงขึ้น โดยอาจจัดให้มีการเลือกเรียนเฉพาะทาง

มากขึ้น และจัดให้นักศึกษาผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านการทดลองปฏบิัติงานทางวิชาชีพ

เพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏบิัติในวิชาชีพต่อไป 

 

                                                           
62

 ศรีราชา  เจริญพานิช, รศ., และวัลภา  สบายย่ิง, ดร., อ้างแล้ว 

63
 เช่น ปัจจุบันกฎหมายมหาชน เป็นสาขาที่มีความสาํคัญมาก และการขาดแคลนนักกฎหมายมหาชนกด็าํรงอยู่ 

 ดังน้ันจึงต้องเร่งสร้างนักกฎหมายมหาชนให้ทนักบัสภาพความเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง 
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4.1.2.3 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิตควบคู่กบัหลกัสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาอ่ืน 

หลักสูตรแบบน้ี มี ช่ือในภาษาอังกฤษว่า  Combined-Degrees 

Program การจัดหลักสูตรแบบน้ีผู้เรียนจะได้รับสองปริญญาพร้อมๆ กัน ซ่ึงจะช่วยให้มีนัก

กฎหมายเฉพาะทางมากขึ้น และอาจสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี

ย่ิงขึ้ น เช่น หลักสูตรนิติศาสตร์-ศิลปศาสตร์ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) ซ่ึงอาจจะช่วยผลิตนัก

กฎหมายที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในขณะที่ ปัจจุบันการขาดแคลนนักกฎหมายที่ใช้

ภาษาอังกฤษได้ดีมีมาก แต่สภาพสังคมทางธุรกิจต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งหมด การจัด

หลักสตูรแบบควบสองปริญญาจะดีในแง่ที่วางแผนกาํหนดให้การเรียนการสอนของสองสาขาวิชา

น้ันบูรณาการและสอดประสานกนั 

อีกตัวอย่างหน่ึงคือ หลักสูตรนิติศาสตร์บริหารธุรกิจอาจจะช่วยให้

ได้นักฎหมายที่รู้ทั้งการประกอบธุรกิจและกฎหมายควบคู่กันไป การจัดหลักสูตรเช่นน้ี ผู้จัดทาํ

หลักสูตรอาจจะจัดให้มีการบูรณาการระหว่างวิชาการทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน ทาํให้ผู้เรียน

สามารถใช้กฎหมายในเชิงธุรกจิได้ดีย่ิงขึ้น เพราะนักธุรกจิจาํเป็นต้องรู้ทั้งหลักกฎหมาย หลักการ

บริหาร และหลักเศรษฐศาสตร์ควบคู่กนัไป มิใช่แยกกนัคิดเป็นเร่ืองๆ การตัดสนิใจในเร่ืองหน่ึงๆ 

คงมิใช่ว่าเร่ืองน้ีถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย แต่เป็นเร่ืองที่ทาํได้หรือไม่โดยไม่ผิดกฎหมาย และ

ต้องได้ผลกําไรในเชิงธุรกิจ โจทก์และแนวคิดจึงไม่เหมือนกัน การเรียนการสอนก็จะใช้

ประสบการณ์จากการศึกษาได้มาก นักกฎหมายธุรกจิจึงจาํเป็นที่จะต้องรอบรู้ เป็นอย่างมากในยุค

การค้าแบบโลกาภิวัตน์ 

หลักสูตรแบบควบสองปริญญาน้ีจะสามารถจัดให้ได้ตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน สถาบันผู้ผลิตนักกฎหมายควรจะสามารถ

ผลิตให้ตรงกบัความต้องการได้ (Made to Order) จึงทาํให้เกดิความหลากหลายของหลักสตูร

แบบน้ีอย่างไม่จาํกัดรูปแบบ โดยที่คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนคงเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

เช่นเดิม 

4.1.2.4  หลกัสูตรนติิศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสูตรปริญญาที ่2 

หลักสตูรน้ีผู้ที่จะเข้าเรียนกฎหมายได้ต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น

มาก่อน ทาํให้คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนสาขานิติศาสตร์สงูขึ้น เป็นระดับปริญญาตรี หลักสตูรแบบ

น้ีผู้เรียนจะมีความรู้ และประสบการณ์สูง และจะมองเห็นภาพของบทบาทของกฎหมายในภาค

สงัคมต่างๆ ได้ดีย่ิงขึ้น แต่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในการประยุกต์ศาสตร์ทั้งสองเข้าด้วยกนัด้วยตนเอง 

ผิดกบัหลักสตูรแบบที่สามซ่ึงการบูรณาการศาสตร์สองศาสตร์จะถูกบูรณาการและประยุกต์เข้ากนั

ตั้งแต่การเร่ิมกาํหนดวัตถุประสงค์ของหลักสตูร และวิชาต่างๆ ในหลักสตูร ซ่ึงจะทาํให้หล่อหลอม
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นักกฎหมายที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ หลักสตูรต่อเน่ืองในรูปปริญญาที่สอง

จึงช่วยให้เกดิความหลากหลายในตัวนักกฎหมาย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในภาคราชการ

และภาคธุรกิจเพราะการเรียนกฎหมายเป็นปริญญาที่สอง จะช่วยให้นักกฎหมายมีความรอบรู้

ศาสตร์อื่น จึงมีโอกาสที่จะมีความรู้ กฎหมายเฉพาะทางมากขึ้ น และจะเป็นฐานในการที่จะมี

ผู้เช่ียวชาญในกฎหมายด้านน้ันๆ และผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ีจะเป็นฐานสาํคัญของหน่วยงานในการ

ทาํการศึกษาวิจัยและพัฒนากฎหมายเฉพาะด้านน้ันๆ เพราะลาํพังผู้เรียนจบกฎหมายไปทาํงานใน

กระทรวง กรม กองต่างๆ ที่ดูแลกฎหมายเฉพาะทางน้ันไม่อาจเข้าใจศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

เฉพาะทางได้ดีเท่ากบัคนที่มีพ้ืนฐานในศาสตร์น้ัน ดังน้ันผู้ที่เรียนวนศาสตร์แล้วมาเรียนกฎหมาย 

ย่อมเข้าใจกฎหมายป่าไม้ได้ดกีว่าคนที่จบนิติศาสตร์แล้วไปทาํงานกรมป่าไม้แล้วศึกษากฎหมายป่า

ไม้เอาเอง รูปแบบที่สี่น้ีเป็นรูปแบบที่ส่วนหน่ึงของกลุ่มสนทนาที่เป็นตัวแทนนักกฎหมายเหน็ว่า

ควรจะต้องมีมากขึ้น แต่ในขณะน้ีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนกท็าํในรูปหลักสูตรต่อเน่ืองอยู่

แล้ว เพียงแต่สมควรอย่างไรหรือไม่ที่จะเปล่ียนคุณสมบัติของผู้เรียนกฎหมายมาเป็นผู้จบปริญญา

ตรีสาขาอื่น ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับความรู้ ของนักกฎหมายและยกระดับมาตรฐานของนักกฎหมาย 

เพ่ือให้มีความรู้ เพ่ิมขึ้น ให้สมกบัเกยีรติและความเช่ือถือในสงัคม และสมกบัเงินเดือนของวิชาชีพ

บางตาํแหน่งที่ได้เงินค่าตอบแทนที่สูงขึ้ นตั้งแต่เร่ิมเข้าสู่วิชาชีพทั้งๆ ที่คุณวุฒิและประสบการณ์

อาจจะไม่สงูขึ้นเท่ากบัระดับเงินค่าตอบแทน ซ่ึงจะสร้างให้เกดิความรู้สกึเหล่ือมลํา้ ไม่เป็นธรรมใน

วงการวิชาการและวิชาชีพ 

 

4.1.3  อาจารยผู์ส้อนกฎหมาย 

การพัฒนาระบบการศึกษาของคณะนิตศิาสตร์ในมหาวิทยาลัยองค์ประกอบหน่ึง

ที่มีบทบาทสาํคัญคือ อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย ซ่ึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสร้างนักกฎหมายให้ถึง

พร้อมด้วยคุณภาพ และจริยธรรม
64

 

แต่เน่ืองจากกฎหมายเป็นสาขาวิชาชีพประเภทหน่ึง ซ่ึงไม่มีการอบรมวิชาคร ู

หรือศิลปะการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะวิชาชีพกฎหมายน้ีจะเป็นไปตามหลักสากลที่ว่า

ผู้ที่ได้รับปริญญาสูงทางกฎหมาย หรือมีประสพการณ์มากในวิชาชีพมักจะได้รับเชิญให้เป็น

อาจารย์สอนวิชาต่างๆ ที่ตนศึกษามาหรือปฏิบัติอยู่ในวิชาชีพน้ันๆ ดังน้ันความรู้ ในวิชาชีพ 

 

                                                           
64

 โปรดดู  ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ศ.ดร., การศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2547 
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กฎหมายจึงอาจเป็นเร่ืองหน่ึง ในขณะที่ศิลปะแห่งการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้กเ็ป็นอกีเร่ือง

หน่ึง
65

 

นอกจากน้ันระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทยก็ยังไม่มีระเบียบ

กฎเกณฑ์เป็นมาตรการบังคับอาจารย์ผู้สอนกฎหมายดังเช่นประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น ประเทศ

เยอรมัน
66

  ซ่ึงผู้ที่จะเป็นครกูฎหมายได้ในช้ันต้นจะต้องจบดอ๊กเตอร์ทางกฎหมาย (Dr. Jur) และ

จะต้องดาํรงตนเป็นคนดีมีค่าควรแก่การเป็นด๊อกเตอร์ตลอดไป เพราะมิฉะน้ันแล้วกอ็าจถูกเพิก

ถอนการเป็นด๊อกเตอร์ทางกฎหมายได้ ทาํนองเดียวกันกับการถอดถอนยศทหารในบ้านเรา 

ตัวอย่างเช่น ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาเรียกรับเป็นด๊อกเตอร์กฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งกรุง

บอนน์ กล่าวได้ว่า ดอ๊กเตอร์รวมตลอดถงึดอ๊กเตอร์กติติมศักดิ์อาจถูกเพิกถอนเสยีได้ 

(1) เม่ือปรากฏภายหลังว่าผู้น้ันได้มาโดยฉ้อฉล หรือเม่ือมีการสาํคัญผิดใน

คุณสมบัติของผู้น้ัน 

(2) เม่ือปรากฏต่อมาภายหลังว่าผู้ใดเป็นด๊อกเตอร์น้ันเป็นผู้ที่ เสื่อมเสีย 

เกยีรติภมิู 

(3) เม่ือผู้ที่เป็นด๊อกเตอร์น้ันโดยการประพฤติตนของเขาในเวลาต่อมาแสดง

ให้เหน็ว่าไม่ควรค่าแก่การใช้ดอ๊กเตอร์ 

ดังน้ีจะเหน็ได้ว่าครูกฎหมายเยอรมันน้ันนอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายว่า

ด้วยวินัยในฐานะที่เป็นข้าราชการของรัฐประเภทหน่ึงแล้ว ยังถูกควบคุมโดยระบบการศึกษาอีก

ด้วย เพราะหากประพฤติตนเสื่อมเสยีเกยีรติภมิูแล้วกย่็อมจะดาํรงความเป็นครกูฎหมายอยู่ไม่ได้ 

เปรียบเทียบกับประเทศไทย บ้านเมืองเรายังไม่มีระเบียบมาตรการในการ

ควบคุมอาจารย์ผู้สอนกฎหมายโดยตรง นอกจากในการวิจัย หรือการประชุมสัมมนาได้มีนักคิด 

นักวิชาการทางด้านกฎหมายด้วยกันได้พยายามวางกรอบ เป็นแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้สอน

ก ฎ ห ม า ย 
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ในภาพกว้างๆ ดังน้ี
67

  อาจารย์ผู้สอนกฎหมายจะต้องมีใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเหน็ของลูก

ศิษย์ เพราะการศึกษาทางนิติศาสตร์เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ซ่ึงจะต้องมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันในเชิงความคิดเหน็ทางด้านนิติศาสตร์ของบุคคลหน่ึงไม่จาํเป็น

ที่คนอื่นจะต้องเหน็พ้องด้วย ข้อคิดเหน็ที่แตกต่างหรือข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลและหลักทางนิติศาสตร์

สนับสนุน ครสูอนกฎหมายจาํเป็นต้องรับฟัง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสอนของครูสอนกฎหมายควร

จะให้ลูกศิษย์ได้มีโอกาสใช้ความคิดไตร่ตรองเพ่ือแสวงหาเหตุผลที่แท้จริง 

และเหนือสิ่งอื่นใดครสูอนกฎหมายเป็นผู้ทาํการสอนศาสตร์ที่เกี่ยวกบัความเป็น

ธรรม และทฤษฎคีวามยุติธรรม ดังน้ีครสูอนกฎหมายจะต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจที่เป็นธรรม เป็นผู้

ที่นิยมชมชอบเหตุผล ความถูกต้อง ความชอบธรรม ซ่ึงล้วนแต่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติ

และเป็นสากล ครูสอนกฎหมายจึงต้องปฏิบัติต่อลูกศิษย์ของตนอย่างทัดเทียมเสมอภาคกันไม่

เลือกปฏิบัติ อันเป็นการแสดงออกซ่ึงคุณธรรมของผู้เป็นครูสอนกฎหมายเป็นผู้เคารพนิยมและ

ปฏบิัติตามหลักความยุติธรรม อนัเป็นจริยธรรมสงูสดุของนักกฎหมาย 

อย่างไรกต็ามในมุมของอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย มีปัญหาที่สาํคัญประการหน่ึง

คือ การให้คะแนนสอบไล่ว่าจะให้อย่างไรจึงจะวัดผลการเรียนได้อย่างแท้จริงและเที่ยงธรรม 

โดยเฉพาะในวิชากฎหมาย ซ่ึงต้องอาศัยการตอบอันแสดงความคิดเหน็ของผู้สอบเองเป็นสาํคัญ

ด้วย 

อย่างไรกต็ามบทบาทประการหน่ึงของอาจารย์ผู้สอนกฎหมายที่ผู้วิจัยเหน็ว่ามีความสาํคัญคือ การ

เพาะความคิดเหน็ในเชิงกฎหมาย หรือความมีหัวกฎหมาย (the legal mind) ดังเช่นที่ท่าน

ศาสตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร แสดงความคดิเหน็ไว้
68

  

นอกจากน้ันเน่ืองจากกฎหมายคือวิชาชีพที่ว่าด้วยมนุษย์ อาจารย์ผู้สอนวิชาที่ว่า

ด้วยมนุษย์ภายใต้หลักความยุติธรรม จาํต้องมีคือความอดทนอดกล้ันหรือมีขันติธรรม มีความ

เป็นอสิระและความเป็นกลาง 

ประเดน็น้ีท่านอาจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร ได้ให้คาํแนะนาํว่าควรถือสายกลาง

ในการให้คะแนนสอบไล่
69

 และท้ายสดุท่านอาจารย์ธานินทร์ยังได้ให้แนวคิดว่า อาจารย์สอนวิชา
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กฎหมายที่ดีน้ันต้องรัก เหน็ใจ และเข้าถึงดวงใจนักศึกษา รักและอุทศิตนให้แก่การสอน รักวิชาที่

สอน เตรียมการสอนเป็นอย่างดี ให้ความสว่างในวิชาที่สอนแก่นักศึกษาด้วยความอดทนด้วยการ

เพาะให้นักศึกษามีความคิดเหน็ในเชิงกฎหมายเป็นเอก เสริมจุดเด่นและแก้จุดด้อยในพ้ืนความรู้

ของนักศึกษา และตัวอาจารย์เองกต้็องมีความเที่ยงธรรมในระหว่างนักศึกษาทั้งหลาย ไม่เลือกที่

รักมักที่ชัง มีเมตตาธรรม ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักในความสาํคัญของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

กฎหมาย และถือปฏบิัติตามน้ันอย่างเคร่งครัด ในขณะที่อาจารย์เองกต้็องบาํเพญ็ตนเป็นตัวอย่าง

ที่ดีในด้านปฏบิัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัดด้วย 

 

4.2  บทบาทขององคก์รวิชาชีพทางกฎหมายในภาคปฏิบติั 

ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงบทบาทและทิศทางขององค์กรวิชาชีพทางกฎหมายพร้อม

ข้อเสนอแนะกรณีสาํหรับประเทศไทย ผู้วิจัยคิดว่าจาํเป็นจะต้องศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา

กฎหมายในต่างประเทศเปรียบเทียบ เพ่ือจะได้ทราบเป็นแนวทาง และนํามาประยุกต์ใช้กับ

ประเทศไทย กรณกีารแบ่งความรับผดิชอบระหว่างมหาวิทยาลัยกบัองค์กรวิชาชีพของต่างประเทศ 

โดยจะศึกษาจากรูปแบบของสี่ประเทศ คือ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นประเทศที่ใช้ระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) และเยอรมันกับญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นประเทศที่ใช้ระบบ

กฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) ดังเช่นประเทศไทย 

 

4.2.1 กรณีประเทศองักฤษ
70

 

การศึกษากฎหมายในประเทศองักฤษเร่ิมขึ้นตั้งแต่นักเรียนผู้ที่จบช้ันมัธยม

ปลายสามารถจะเลือกศึกษากฎหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยประเทศองักฤษใช้ผลสอบไล่ช้ัน

มัธยมปลาย ซ่ึงจัดสอบในข้อสอบรวมโดยส่วนกลาง เป็นเกณฑส์าํหรับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ 

คัดเลือกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ยกเว้นแต่เฉพาะคณะนิตศิาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

และเคมบริดจเ์ท่าน้ันที่มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมเข้าเรียนกฎหมายในช้ันปริญญาตรีเอง 

เน่ืองจากมีผู้สมัครมากและการแข่งขนัค่อนข้างสงูกว่าแห่งอื่น 

หลักสตูรวิชากฎหมายในช้ันปริญญาตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยในองักฤษมีความ

แตกต่างกนัในรายละเอยีด แต่วิชาบังคบัจะเหมือนกนัหมดทุกมหาวิทยาลัย วิชาหลักได้แก่ The 

Law of Contract (กฎหมายว่าด้วยสญัญา), The Law of Tort (ละเมิด), Criminal Law 

(กฎหมายอาญา), Constitutional and Administrative Law (กฎหมายปกครองและรัฐธรรมนูญ) 
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Land Law และ Equity and Trusts สาเหตุกเ็น่ืองมาจากเนติบัณฑติสภาขององักฤษ และ Law 

Society ซ่ึงเป็นองค์กรวิชาชีพทางกฎหมายบังคบัว่าผู้ที่จะเข้าเรียนและสอบเพ่ือให้มีสทิธเิข้าสู่สาย

วิชาชีพกฎหมายน้ัน จะต้องผ่านช้ันปริญญาตรีกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่สมาคมวิชาชีพทั้งสอง

รับรอง โดยต้องสอบผ่านวิชาหลักทั้งหก โดยได้คะแนนในอตัราไม่ตํ่ากว่าเกยีรตินิยมช้ันสองทุก

วิชา และต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดตลอดหลักสตูรไม่ตํ่ากว่าเกยีรตินิยมช้ันสองเช่นกนั 

ในส่วนของการศึกษาวิชาชีพของประเทศอังกฤษคือ การเป็นทนายความน้ันจะ

แยกเป็นทนายความสายว่าความ (Barristers) และสายให้บริการปรึกษา (Solicitors) โดยมี

โรงเรียนสอนเรียกว่าโรงเรียนเนติบัณฑติ ซ่ึงจะเน้นสอนในส่วนของกฎหมายวิธพิีจารณาความและ

พยานหลักฐาน ตลอดจนการว่าความ ซ่ึงวิชาภาคปฏิบัติเหล่าน้ีตามปกติไม่มีการสอนในช้ัน

ปริญญาตรีเพราะไม่จาํเป็นและเสยีเวลาเปล่า ในช้ันเนติบัณฑติไม่มีการสอนกฎหมายสารบัญญัติ 

นอกจากน้ันผู้ที่จบปริญญาตรีกฎหมายอังกฤษ ระดับเกียรตินิยมช้ันสองหรือสูงกว่าน้ันจาก

มหาวิทยาลัยและตามหลักสูตรที่เนติบัณฑิตยสภารับรอง พวกน้ีอาจเข้าเรียนและสอบในภาค

ฝึกฝนวิชาชีพเลยทเีดียว ภาควิชาชีพน้ีจึงเป็นการเรียนฝึกฝน และสอบความรู้สายปฏบิัติวิชาชีพ

โดยแท้ 

ด้วยเหตุน้ีเนตบิัณฑติยสภาขององักฤษ จะเป็นองค์กรที่ผู้ต้องการจะเข้าสู่วิชาชีพ

ทางกฎหมายคือ เป็นทนายความ จะต้องเข้ามาเรียนอบรมโดยแยกตั้งแต่ต้นว่า ผู้ใดประสงค์จะ

เป็นทนายสายว่าความ หรือทนายสายที่ปรึกษา 

 

4.2.2  กรณีประเทศสหรฐัอเมริกา
71

 

ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่จะเข้าเรียนวิชากฎหมายได้จะต้องจบปริญญาตรีในสาขา

ใดสาขาหน่ึงมาก่อน
72

 แล้วจึงสมัครเข้าเรียนใน “โรงเรียนกฎหมาย” (Law School) เพ่ือใช้เวลา

ศึกษาอกี 3 ปี และเม่ือสาํเรจ็การศึกษาช้ันน้ีจะได้รับวุฒิ J.D. (Juris Doctor) 

สาํหรับการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนกฎหมายส่วนใหญ่น้ันการเรียนช้ัน

ปีที่ 1 จะเน้นวิชาพ้ืนฐานและวิชาบังคบัเพียง 6 วิชา ได้แก่ วิชาละเมิด กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

                                                           
71

 ดูทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์, การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา, 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, 

   หน้า 219-225 ประกอบ 

72
 แนวคิดที่ผู้เรียนกฎหมายควรจะจบการศึกษาขั้นตํ่าช้ันปริญญาตรีมาก่อน ท่านผู้พิพากษาศาลฎีกา Joseph 

Story เป็นผู้วางแนวคิดไว้ในปี ค.ศ. 1829 และเร่ิมใช้ที่ Harvard Law School เป็นแห่งแรก ปัจจุบันแนวคิด

ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากทุกสถาบันในสหรัฐอเมริกา และกาํหนดเป็นหลักเกณฑใ์นการรับผู้เข้าศึกษา

กฎหมายว่าต้องจบปริญญาตรีมาก่อน 
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สญัญา กฎหมายอาญา กฎหมายวิธพิีจารณาความแพ่ง และหลักแห่งเหตุผลทางกฎหมายส่วนใน

ช้ันปีที่ 2 และ 3 จะเป็นวิชาเลือกและเน้นการเสนอความคิดเหน็และการโต้แย้งทางกฎหมาย 

เม่ือสาํเรจ็การศึกษาและได้รับปริญญา J.D. แล้ว หากจะไปประกอบวิชาชีพ

ทางกฎหมายต่อไป กต้็องไปสอบใบอนุญาตที่เรียกว่าสอบ Bar  สาํหรับประกอบวิชาชีพในรัฐ

ต่างๆ โดยแต่ละรัฐจะเป็นผู้จัดสอบเอง เนติบัณฑติยสภาของรัฐทาํหน้าที่เพียงการจัดสอบไล่เป็น

เนติบัณฑติ (Bar Exam) เพ่ือคัดกรองผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายต่างๆ เข้าประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายเท่าน้ัน สาํหรับผู้ที่สอบเป็นเนติบัณฑิตได้จะมีสิทธิทาํงานเป็นทนายความ 

หรือก้าวเข้าสู่วิชาชีพผู้พิพากษา อยัการต่อไป 

ดังน้ันองค์กรวิชาชีพของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเนตบิัณฑติยสภาของแต่ละรัฐ

มิได้จดัให้มีการเรียนการสอนของตนเองขึ้นอย่างในประเทศไทย 

 

4.2.3  กรณีประเทศเยอรมนั
73

 

ในเยอรมันเน่ืองจากรัฐมีเป้าหมายในการสร้างนักกฎหมายในมาตรฐาน

เดียวกนัให้มีคุณสมบัตใินการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้เหมือนกนัภายหลังจากการสอบ

วัดผลโดยรัฐแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเอกชน หรือรับราชการเป็น

อยัการ ผู้พิพากษาหรือข้าราชการฝ่ายปกครอง รัฐจึงเป็นผู้จดัการศกึษาอบรมและสอบวัดผลเอง

โดยตรง
74

 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิตศิาสตร์ หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว สามารถสมัคร

ไปยังมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการศึกษาได้โดยตรง คะแนนในประกาศนียบัตรจะเป็นปัจจัยสาํคัญใน

การตัดสนิว่าผู้น้ันจะได้ศึกษาในคณะนิตศิาสตร์หรือไม่ เน่ืองจากในเยอรมัน คณะนิตศิาสตร์เป็น

คณะที่มีผู้ต้องการศึกษาต่อมากที่สดุคณะหน่ึง 

การศึกษาในคณะนิตศิาสตร์น้ัน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะวางหลักสตูรให้

สอดคล้องกบัเง่ือนไขที่มลรัฐเรียกร้องสาํหรับการสอบวัดผลทางกฎหมายช้ันที่ 1 ที่จัดโดยรัฐ 

นอกจากน้ันนักศึกษากฎหมายจะต้องฝึกงาน ณ ศาล สาํนักงานทนายความ และหน่วยงานราชการ

ในช่วงปิดภาคการศึกษาด้วย การผ่านการฝึกงานดังกล่าวเป็นเง่ือนไขประการหน่ึงในการย่ืนคาํ

ร้องขอสอบวัดผลทากฎหมายช้ันที่ 1 ที่จัดโดยรัฐ 

                                                           
73

 ดู วรเจตน์  ภาคีรัตน์, ระบบและวิธกีารศึกษากฎหมายในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมัน, 100 ปี โรงเรียน

กฎหมาย, 2542, หน้า 207-218 ประกอบ 

74
 ปกติการศึกษาในเยอรมัน จะถอืเป็นหน้าที่ของแต่ละมลรัฐเป็นผู้กาํหนดและจัดการเอง ยกเว้นคณะ

แพทยศาสตร์และนิติศาสตร์ที่รัฐเป็นผู้กาํหนดการวัดผลเองโดยตรง 

DPU



 

92 

เม่ือนักศึกษากฎหมายที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบตามหลักสตูรและได้

ใบรับรอง (Schein) ว่าผ่านการวัดผลในกลุ่มวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่รัฐกาํหนดแล้ว สามารถย่ืน

คาํร้องขอสอบวัดผลทางกฎหมายช้ันที่ 1 ที่จัดโดยรัฐได้ การสอบวัดผลช้ันที่ 1 น้ี ประกอบด้วย

การสอบข้อเขยีน และการสอบปากเปล่า เน้ือหาของข้อสอบประกอบด้วยวิชาบังคบัที่นักศึกษาได้

ศึกษามาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด และวิชาเลือกที่นักศึกษาเลือกตามกลุ่มวิชาที่รัฐกาํหนด เม่ือผ่าน

การสอบวัดผลทางกฎหมายช้ันที่ 1 แล้ว มีสทิธฝึิกปฏบิัติงานทางกฎหมายเป็นระยะเวลา 2 ปีคร่ึง 

โดย 2 ปีแรกผู้ที่ผ่านการสอบจะต้องฝึกงานตามหน่วยงานที่รัฐกาํหนด (ศาล สาํนักงานอยัการ 

สาํนักงานทนายความ และหน่วยงานราชการ) ส่วนระยะเวลาคร่ึงปีสดุท้ายผู้ที่ผ่านการสอบมีสทิธิ

เลือกหน่วยงานที่ตนจะฝึกปฏบิัติงานได้ด้วยตนเอง หลังจากผ่านการฝึกปฏบิัติงานแล้ว จึงมีสทิธิ

เข้าสอบวัดผลทางกฎหมายช้ันที่ 2 ผู้ที่ผ่านการสอบวัดผลทางกฎหมายช้ันที่ 2 ถอืว่าเป็นนัก

กฎหมายเตม็ตัวมีสทิธปิระกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ 

 

4.2.4  กรณีประเทศญีปุ่่น
75

 

ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีประเทศ

ญ่ีปุ่นคือนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะใช้เวลาศึกษา 4 ปีเตม็ หลักสูตรใน

มหาวิทยาลัยจะเน้นไปในเชิงวิชาการมากกว่าหลักปฏิบัติ นิติศาสตร์บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก

คณะนิติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเข้าทาํงานในบริษัทหรือหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

โดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องเลยกบัวิชากฎหมาย 

ส่วนที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้พิพากษา อยัการ หรือทนายความ

จะต้องสอบเข้าเรียนเนตบิัณฑติ ซ่ึงเป็นสถาบนัที่กระทรวงยุติธรรมของญ่ีปุ่นจัดตั้งขึ้นเพ่ือผลิต

บุคลากรป้อนให้แก่วงการศาล อยัการ หรือทนายความโดยตรง แต่คุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์

จะศึกษายังเนติบัณฑติยสภาของญ่ีปุ่นน้ีมิได้กาํหนดว่าต้องเป็นนิตศิาสตรบัณฑติ ผู้ที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีในสาขาใดกต็ามล้วนมีสทิธสิมัครสอบไล่เป็นเนตบิณัฑติได้ทั้งสิ้น 

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของเนติบณัฑติยสภาของญ่ีปุ่น 

แล้ว
76

  ใน 4 เดือนแรกจะเป็นการอบรมในช้ันเรียนเสมือนการทบทวนและเน้นวิชากฎหมายต่างๆ 

จากน้ันกจ็ะเป็นการฝึกงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 8 เดือน สาํหรับฝึกงานในศาล (คดีอาญา 4 

เดือน คดีแพ่ง 4 เดือน) 4 เดือนฝึกงานด้านอยัการและอกี 4 เดอืนสาํหรับฝึกงานทนายความ 

                                                           
75

 ดู วีรวัฒน์  จันทโชติ, การศึกษากฎหมายในญ่ีปุ่น, 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, หน้า 226-235 ประกอบ 

76
 มีการสอบ 3 ภาคคือ ภาคแรกสอบความรู้ทั่วไป ภาค 2 แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบกฎหมาย

แพ่ง อาญา รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัย ส่วนที่ 2 สอบข้อเขียนอตันัย และสดุท้ายคือ สอบปากเปล่า 
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และในช่วงท้ายที่สดุอกี 4 เดือนสดุท้ายจึงเข้ามาสรปุก่อนออกไปปฏบิัติงานจริงๆ ซ่ึงนักศึกษา

จะต้องเลือกเอาตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนว่าจะประกอบวิชาชีพใด 

 

 

4.2.5  ทิศทางขององคก์รวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทย 

จากบทที่ 3 ในหัวข้อ 3.2 บทวิจัยน้ีได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกดิจากการจัดระบบ

การศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ซ่ึงเป็นผลจากโครงสร้างการศึกษาเพ่ือประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายในประเทศไทยปัจจุบนั ซ่ึงสถาบนัหลักที่มีความเกี่ยวข้องกนัอย่างหลีกเล่ียง

มิได้คือ มหาวิทยาลัยในนามคณะนิตศิาสตร์ สาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑติยสภา และ

สาํนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ แต่ภาระหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ จะต้องเป็นผู้จดัการ

เรียนการสอนกฎหมายในภาควิชาการ ทั้งน้ีองค์ประกอบที่จะสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน

กฎหมายให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ศึกษากฎหมาย 

อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย และที่สาํคัญคือ การจัดหลักสตูรของคณะนิตศิาสตร์ 

สาํหรับในส่วนขององค์กรวิชาชีพคือ สาํนักอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑติย

สภา หรือสาํนักอบรมวิชาว่าความสภาทนายความจะต้องมีบทบาทในภาคปฏบิัติเท่าน้ัน เม่ือ

เทยีบเคียงกบัแนวปฏบิตัิของต่างประเทศที่ศึกษามาจากหัวข้อ 4.2.1 ถงึ 4.2.4 

อย่างไรกต็ามเม่ือแยกบทบาทและความแตกต่างที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยที่

ผลิตนักนิตศิาสตร์  และองค์กรวิชาชีพออกจากกนัอย่างเดด็ขาดแล้ว เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีความ

เข้าใจที่ถูกต้องตรงกนัตามหลักการข้างต้นในกระบวนการทาํงานเพ่ือให้เกดิผลที่ถูกต้องตาม

หลักการ ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าทั้งมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพจะต้องมีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกนั

เพ่ือประสาน และบริหารนโยบายเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาในความรับผดิชอบของตน ตัวอย่างเช่น 

การจัดหลักสตูรเพ่ือสอนวิชากฎหมายวิธพิีจารณาความหรือกฎหมายสบัญญัติ หากมหาวิทยาลัยมี

การเปิดวิชาดงักล่าว ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาในแง่มุมของทฤษฎเีท่าน้ัน เช่นให้

นักศึกษาเข้าใจถงึระบบการไต่สวนกบัระบบกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร แตกต่างกนัอย่างไร ปัจจุบันมี

ข้อบกพร่องอย่างไร ควรปรับปรงุแก้ไขเป็นอย่างใดบ้าง 

ในขณะที่การเรียนวิชาดังกล่าวในองค์กรวิชาชีพ จะต้องเน้นสาระใน

ภาคปฏบิตัิ เช่น ทกัษะในการร่างฟ้อง บรรยายฟ้อง หรือเขยีนคาํให้การแก้คดี เป็นต้น 

เม่ือสามารถกาํหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพได้อย่าง

ชัดเจนแล้ว ปัญหาของการสร้างนักกฎหมายในประเทศไทยกจ็ะไม่สบัสนและหลงทางว่าหน่วยงาน

ใดมีหน้าที่แค่ไหนเพียงไร ปัญหาการผลิตนักกฎหมายให้ตรงกบัความต้องการของกระบวนการ
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ยุติธรรมกจ็ะไม่เกดิการซํา้ซ้อนกนั เม่ือต่างฝ่ายต่างกท็าํหน้าที่ของตนในบทบาทตามกรอบที่ตนมี

อย่างเตม็ที่ 

อย่างไรกต็ามแม้จะกาํหนดบทบาทของมหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพในการ

ผลิตบุคลากรด้านกฎหมายเพ่ือรับใช้สงัคมออกจากกนัแล้ว แต่เน่ืองจากกฎหมายเป็นวิชาที่ขึ้นอยู่

กบัเหตุผล โดยมีมนุษย์ในสงัคมเป็นผู้ให้เหตุผล และเหตุผลที่ดีน้ันคือต้องยอมรับได้โดยบุคคล

ส่วนใหญ่ ซ่ึงแน่นอนว่าต้องเกดิจากความรู้สกึผดิชอบช่ัวดีในใจของนักกฎหมาย การปลูกฝงัเร่ือง 

จริยธรรมแก่นักกฎหมาย จึงเป็นเร่ืองที่สาํคัญ หรือแม้กระทั่งเม่ือนักศึกษาก้าวเข้าสู่องค์กรวิชาชีพ

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพเป็นทนายความที่ต้องรับผดิชอบต่อลูกความพึงไม่ใช้อทิธพิลอนัไม่เป็น

ธรรม (undue influence) ต่อลูกความ
77

  หรือเป็นผู้พิพากษา อยัการ ทุกวิชาชีพของนักกฎหมาย

จะต้องคาํนึงถงึหลักจริยธรรมทั้งสิ้น ประเดน็จริยธรรมน้ีแม้มหาวิทยาลัยจะถูกกาํหนดบทบาทด้าน

ความเป็นเลิศการวิชาการและองค์กรวิชาชีพต้องเน้นทางปฏบิตั ิ แต่การปลูกฝงัจริยธรรมแก่นัก

กฎหมายทั้งสององค์กรต้องรับผดิชอบร่วมกนัไม่สามารถจะแยกออกจากกนัได้ 

 

 

                                                           
77

 Anson’s Law of Contract, 27
th
  Edition by. J.Beatson, Oxford University, Press 1995, P. 271. 
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บทที ่5 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 

การจัดการระบบการศึกษากฎหมายและระบบการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพทาง

กฎหมายในประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่สององค์กรคือ มหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาชีพ 

โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยจะเป็นไปในกรอบทางวิชาการเท่าน้ัน ในขณะที่องค์กรวิชาชีพมี

บทบาทในทางปฏบิัต ิ เม่ือกาํหนดบทบาทที่ชัดเจนแล้วในส่วนของมหาวิทยาลัยจะต้องวางแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย

อาศัยองค์ประกอบหลักสามประการคือ 

1. คุณสมบตัิของผู้ศึกษากฎหมาย 

2. การจัดหลักสตูร 

3. อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย 

ประการที่หน่ึงคุณสมบตัิของผู้ศึกษากฎหมายน้ัน เน่ืองจากวิชากฎหมายเป็นศาสตร์ที่ว่า

ด้วยกฎเกณฑข์องมนุษย์ที่ร่างขึ้นมาเพ่ือควบคุมสงัคม ดังน้ันผู้ที่จะศกึษากฎหมายควรจะเป็นผู้ที่มี

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณห์รือมีประสพการณใ์นชีวิตพอสมควร ด้วยเหตุน้ีการที่ได้มีโอกาส

คัดเลือกนักศกึษากฎหมายน่าจะเป็นทางเลือกแก่มหาวิทยาลัย โดยอาจเป็นการคดัเลือกโดยตรง

ซ่ึงถอืเป็นการกรองผู้ที่มีคุณสมบัตติามความต้องการในระดับหน่ึง หรืออกีวิธคีือการจัดหลักสตูร

ให้การเรียนกฎหมายเป็นหลักสตูรปริญญาที่ 2 อนัเป็นแนวปฏบิัติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาํเนินการอยู่ เน่ืองจากผู้ที่ประสงค์จะเรียนกฎหมายจะเป็นผู้ที่มีความมุ่งม่ันและผ่าน

ประสพการณใ์นชีวิตมาระดบัหน่ึง  ซ่ึงจะศึกษากฎหมายได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสพการณ ์

ประการที่สองคือการจัดหลักสตูรการศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัย ดังที่กล่าวมาแต่ต้น

ว่ากฎหมายคอื การศึกษากฎเกณฑท์ี่ใช้ในสงัคม ดังน้ันเม่ือสงัคมมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายก็

ต้องปรับเปล่ียนไปด้วย การเรียนกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่อยู่น่ิงไม่ได้ หลักสตูรการเรียนการสอน

กฎหมายจึงต้องมีความเป็นพลวัตรแต่ในขณะเดียวกต้็องมีการเช่ือมโยงกบัศาสตร์สาขาอื่นๆ ด้วย 

โดยบทวิจัยน้ีได้เสนอแนวทางดังกล่าวไว้อาทเิช่น การจัดหลักสตูรเป็น 4 ปี เช่นเดิม แต่ต้องเน้น

การเรียนวิชาที่มีความสาํคญักบัเหตุการณปั์จจุบนั ตัวอย่างเช่น ทุกวันน้ีกฎหมายมหาชนมี

ความสาํคัญมากในขณะที่แนวคิดหรือปรัชญาของหลักกฎหมายมหาชนในบ้านเมืองเรายังไม่

เข้มแขง็พอ หลักสตูรของมหาวิทยาลัยจาํต้องปรับปรงุและสอดคล้องกบัทศิทางของสงัคมคือเน้น

กฎหมายมหาชน 
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ประการที่สามคือ อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายเป็นวิชาชีพที่อาจารย์หรือ

ครผูู้สอนมิได้จบการศึกษาวิชาว่าด้วยการเป็นครมูาก่อน ด้วยเหตุน้ีอาจเป็นได้ที่ศิลปะในการ

ถ่ายทอดกบัความรู้ในทางวชิาการมิได้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ประกอบกบัประเทศไทยเรามิได้

มีข้อบังคับหรือมาตรการต่อผู้ที่ทาํให้เสื่อมเสยีเกยีรติภมิูของความเป็นอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของผู้เป็นอาจารย์หรือครผูู้สอนกฎหมายเองที่จะต้องมีความรู้สกึผดิ

ชอบช่ัวดี เปรียบดังหัวใจหลักของนักกฎหมายคือความมีจริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง 

องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดคือ แนวทางของมหาวิทยาลัยผู้มีบทบาทในการสร้างนัก

กฎหมายโดยตรงสามารถดาํเนินการได้ภายใต้กรอบแนวคิดความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ส่วนบทบาทขององค์กรวิชาชีพจะต้องเน้นไปในทางปฏบิัติเท่าน้ัน เม่ือทั้งสององค์กรต่าง

ตระหนักถงึบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนแล้ว การช่วยกนัสร้างนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้

พิพากษา อยัการ ทนายความ หรือประกอบอาชีพทางกฎหมายด้านอื่นกจ็ะเป็นไปในแนวเดียวกนั

คือ นักกฎหมายของประเทศไทย จะมีความรอบรู้ทั้งทางวิชาการและทางปฏบิตัิ กระทั่งก้าวเข้าไป

รับใช้สงัคมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

 

DPU



บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

1. คณติ  ณ นคร, ศ.ดร., ครกูฎหมาย, ใน 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, สาํนักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบณัฑติยสภา, 2542 

2. ฉํ่า  ทองคาํวรรณ, ศิลาจารึกสโุขทยั หลักที่ 1 

3. ไชยยศ  เหมะรัชตะ, ศ., การศึกษานิติศาสตร์ไทยในอนาคต, วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2547 

4. ทรงศรี  อาจอรณุ,  การแก้ไขสนธสิญัญาว่าด้วยสทิธสิภาพนอกอาณาเขตกบัประเทศมหาอาํนาจ

ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระนคร : สมาคมสงัคมศาสตร์, 2506 

5. ทวีลาภ  ฤทธาภิรมย์, การศึกษาวิชานิตศิาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ใน 100 ปี โรงเรียน

กฎหมาย, สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา, 2542 

6. ธงทอง  จนัทรางศ,ุ รศ.,สรุวุธ  กจิกุศล, ผศ., และวิโรจน์  วาทนิพงศ์พันธุ,์ อาจารย์, การพัฒนา

องค์ความรู้และจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย : บทบาทขององค์กรวิชาชีพ, 

เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการสมัมนาเร่ืองการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ : จะร่วมกนัทาํให้

เป็นจริงได้อย่างไร ?  โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย จัดโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ร่วมกบัสาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา และสภาทนายความ 10 

สงิหาคม 2543 

7. ธานินทร์  กรัยวิเชียร, ศ., การปฏริปูกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็,  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พิมพ์เน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี นับแต่

พระบาทสมเดจ็ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์ 1 ตุลาคม 2511, พระนคร : โรงพิมพ์

สาํนักนายกรัฐมนตรี, 2511 

8. ธานินทร์  กรัยวิเชียร, ศ., อาจารย์สอนวิชากฎหมายที่ด,ี เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ืองการ

พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างองค์ความรู้ : กุญแจการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสู่ศตวรรษ

หน้า ภายใต้โครงการเวทคีวามคดิเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย จัดโดยสถาบัน

กฎหมายอาญาร่วมกบัเนตบิณัฑติยสภา โดยการสนับสนุนของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) และธนาคารโลก 8 เมษายน 2542 

9. ประสทิธ ิ  โฆวิไลกูล, รศ., ครสูอนกฎหมาย, ใน 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย, สาํนักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา, 2542 

10. พรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล, การศึกษากฎหมายในช้ันมหาวิทยาลัยองักฤษ, ใน 100 ปี โรงเรียน

กฎหมาย, สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา, 2542 

DPU



11. พัชรินทร์  เป่ียมสมบูรณ,์ การปฏริปูกฎหมายของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ถงึ พ.ศ. 

2478, วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบัณฑติ ภาควิชาประวัตศิาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2516 

12. ร. แลงกาต,์ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (กรงุเทพมหานคร : มูลนิธโิครงการตาํรา

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526 

13. วรเจตน์  ภาคีรัตน์,  ระบบและวิธกีารศกึษากฎหมายในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมัน, ใน 100 

ปี โรงเรียนกฎหมาย สาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณฑติยสภา, 2542 

14. วีรวัฒน์  จนัทโชต,ิ การศกึษากฎหมายในญ่ีปุ่น, ใน 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย สาํนักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา, 2542 

15. ศรีราชา เจริญพานิช, รศ., บทบาทของคณะนิติศาสตร์กบัสงัคมปัจจุบัน, เอกสารประกอบการ

สมัมนาภายใต้โครงการวิจยัเพ่ือการปฏริปูการศึกษาอบรมและการพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพทาง

กฎหมายในประเทศไทย เร่ืองการปฏริปูการศึกษาอบรมและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทาง

กฎหมายในประเทศไทย จัดโดยสภานิตศิึกษาร่วมกบัมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สาํนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารโลก วันที่ 15 มิถุนายน 2543 

16. ศรีราชา  เจริญพานิช, รศ., และวัลลภา  สบายย่ิง, ดร., คุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าศึกษาสาขา

นิตศิาสตร์ (Input) โครงการสมัมนาเร่ืองการสร้างนักกฎหมายยุคใหม่ : จะร่วมกนัทาํให้เป็น

จริงได้อย่างไร ? โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย จัดโดยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) ร่วมกบัสาํนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิัณพิตยสภาและสภาทนายความ 10 

สงิหาคม 2543 

17. หลวงสทุธวิาทนฤพุฒิ, คาํบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517 

18. 100 ปี กระทรวงยุติธรรม พิมพ์เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงยุติธรรม 25 

มีนาคม 2535  (กรงุเทพมหานคร) 

 

ภาษาองักฤษ 

1. Lloyd’s, Introduction to Jurisprudence, Seventh Edition; London Sweet & Maxell Ltd, 
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