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บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการนี้เขียนขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งในวงวิชาการกฎหมาย ย่อมประจักษ์ว่าพระองค์ทรงปรีชาสามารถอย่าง
ยิ่ง ทรงมองเห็นถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางกฎหมาย ดังปรากฏในพระบรมราโชวาท 
ในการแนะน า ให้ข้อคิด ข้อสังเกต แก่กลุ่มบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียน
จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ที่ได้รับพระราชทานแก่นักกฏหมาย ในวาระต่างๆ 
มาน าเสนอครั้งนี้ ซึ่งสรุปได้ว่า การน ากฏหมายมาใช้บังคับตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญามีความส าคัญยิ่งกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ผู้มีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม
จึงควรค านึงว่าในปัจจุบันน้ีสิ่งเดียวท่ีจะท าให้ประเทศชาติอยู่รอดได้ คือท่านทั้งหลาย
จักต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านด้วยความมี “จริยธรรม” อย่างแท้จริง และพึง
ตระหนักถึง การบังคับใช้กฎหมายในการอ านวยความยุติธรรมทุกขั้นตอน องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมจึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ เที่ยงธรรม ประเทศชาติก็
จะสงบเรียบร้อย และสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองได้สืบต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  พระบรมราโชวาท, กฎหมาย, การบริหารงานยุติธรรม  
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Abstract 
 

This article is written as a tribute to His Majesty the late King 
Bhumibol, who was renowned in jurisprudential circles, thoroughly 
comprehended the essence of laws, as observable in his guidance 
given to those who practice law as advices, remarks, or reflections. The 
author thus would like to present the royal guidance on various 
occasions herein, which by and large can be inferred that enforcement 
of the law as per criminal justice process is more crucial than the law 
itself. Those who have the duties to uphold justice should keep in 
mind that the only way to sustain this nation is that they take on their 
duties with high “morals and ethics” and be mindful in every step of 
law enforcement. Then all Justice Administration organizations would 
become honorable and equitable, the nation would be at peace, and 
be able to progress for a peaceful and prosperous future. 
 
Key words: royal guidance, law, justice administration 
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พระบรมราโชวาท: จริยธรรมกับการบริหารงานยุติธรรม 
 

ในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุข ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา ถือว่าเป็นวาระมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน ผู้เขียนขอ
ถวายความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติด้วยการเขียนบทความลงในวารสาร “รัฐศาสตร์
ปริทรรศน์” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ในวงวิชาการกฎหมาย ย่อมประจักษ์ว่าพระองค์ท่าน 
ทรงปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงเห็นอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางกฎหมาย แสดงให้
เห็นดังพระบรมราโชวาท ในการแนะน า ให้ข้อคิด ข้อสังเกต แก่กลุ่มบุคคลผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนจึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ที่ได้รับพระราชทานแก่นัก
กฏหมาย ในวาระต่างๆ ซึ่งจะได้กล่าวเป็นล าดับไป 
  

ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในสังคมไทย ยังคงปรากฏให้เห็นจน
ปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า มีการแตกแยก แบ่งสี แบ่งกลุ่ม แบ่งภาค ที่ส าคัญ ลักษณะ
ความไม่สงบมีความต่อเนื่อง ขยายขอบเขต และมีรูปแบบวิธีการที่ทวีความรุนแรง 
ประเด็นหนึ่งที่ต่างฝ่ายต่างยกขึ้นมาเป็นปัญหาข้อขัดแย้ง คือการไม่ได้รับความเป็น
ธรรมและความเสมอภาค ยิ่งกว่านั้น ต่างฝ่ายต่างหาเหตุผลที่เป็นประโยชน์แก่พรรค
พวกของตนเอง ด้วยเหตุนี้ คดีความจึงขึ้นมาสู่โรงศาลมากขึ้นเป็นล าดับ ผู้เขียนเห็นว่า
การประสิทธิประสาทความยุติธรรม เป็นมาตรการทางกฏหมาย และเป็นวิธีที่ดีวิธี
หนึ่ง ที่สามารถคลี่คลายความไม่สงบลงได้ บทความนี้จึงมุ่งที่จะกล่าวถึง จริยธรรม
ของผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฏหมายทางอาญา หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการยุติธรรม 
   

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีจุดมุ่งหมายหลักในการป้องกันสังคมให้มี
ความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน กระบวนการยุติธรรมจึงเป็นระบบการบริหาร 
(Administration System) ในทัศนะนี้ กระบวนการยุติธรรมเป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฏหมายอาญาได้แก่ พนักงานต ารวจ 
พนักงานอัยการ ศาล และทนายความ ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ และบทบาทในการ
ให้บริการประชาชน ด้วยการอ านวยความยุติธรรม ส าหรับทนายความ เป็นองค์กรซึ่ง



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 1 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 
 

[6] 
 

 

ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ก็มีหน้าที่ต้องปฎิบัติเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดี ในราชการศาลยุติธรรมเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นสิทธิของตัวความ ที่มี
ทนายความเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในการด าเนินคดี ทุกฝ่ายจะต้องท างาน
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จะขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ ทุกฝ่ายจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่ากัน 
 

อนึ่ง การบริหารงานยุติธรรม เริ่มจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการจับกุม และมีอ านาจสอบสวนตามที่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพทางกฏหมาย 
พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอัยการ พ.ศ.
2498 มาตรา 11 บทความนี้จะกล่าวถึงอ านาจของพนักงานอัยการ ในการเป็นโจทก์
ฟ้องคดีต่อศาลช้ันต้น และอ านาจในการด าเนินคดีในช้ันอุทธรณ์และฎีกา ส่วนศาล
เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ มีอ านาจในช้ันการพิจารณาและพิพากษา ซึ่งมีอ านาจใน
การให้คุณ หรือให้โทษแก่จ าเลยในที่สุด ส าหรับทนายความ ได้กล่าวมาแล้วว่า การ
ด าเนินคดีอาญา ซึ่งมีหลักประกันว่าผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 
เพื่อพิจารณาความจริง ว่ามีการกระท าความผิด และจ าเลยเป็นผู้กระท าผิดหรือไม่  
จะเห็นได้ว่าการบริหารงานยุติธรรมทุกขั้นตอน ตามกระบวนการดังกล่าว เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายและทนายความ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส 
ปราศจากอคติ และการแสวงประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น การบริหารและอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชน จึงพร้อมด้วยจริยธรรม 
  

ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับจริยธรรม คือ คุณธรรม และศีลธรรม สามค า
นี้มีความสัมพันธ์กันมาก คุณธรรมเป็นความดีงาม ตรงข้ามกับความช่ัว ซึ่งเป็นการ
กระท าความผิดบาป (A Bad Immoral Act) ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
ทั้งหลาย ควรต้องยึดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติ เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน ผู้เขียนขอกล่าวถึงความหมายของค าว่า “ความยุติธรรม” 
  

“ความยุติธรรม เป็นธรรมที่คุ้มครองโลกให้มีความสงบสุข ขจัดความ
เดือดร้อนของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Findlay, 2000: 60) 
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ต่อไปควรได้เข้าใจความหมายของ “จริยธรรม” จริยธรรม (Ethic, Moral) หมายถึง
กฎเกณฑ์ (Rule) เพื่อประเมินพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ว่าอะไรถูก อะไร
ผิด จริยธรรมจึงเป็นกระบวนการทางความคิด ตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดในการ
กระท าของปัจเจกบุคคล 
  

ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักถึง ข้อน่าคิดที่ควร
พิจารณาต่อไป คือค าถามว่าจริยธรรมของปัจเจกบุคคล เกิดได้อย่างไร มาจากไหน 
และจะมีวิธีปลูกฝังจริยธรรมด้วยวิธีใด จากแง่คิดนี้ทฤษฎีที่ ควรศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของจริยธรรม เจ้าของทฤษฏีนี้คือ Lawrence Kolhberg (1959: 80-85) 
ผู้เขียนขอสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับท่ีมาของจริยธรรม ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีอยู่ 
3 ทฤษฏี คือ ทฤษฏีการได้รับอิทธิพลจากสังคม ทฤษฏีการมีสติปัญญาเพื่อพัฒนาให้
เกิดจริยธรรม ทฤษฏีสุดท้ายคือ ทฤษฏีการเรียนรู้จากสังคมรอบข้าง ซึ่งจะค่อยๆ 
สะสมมีการรับรู้ด้วยเหตุผลในด้านคุณงามความดี 
  

ความสอดคล้องในเรื่องนี้จากการให้สัมภาษณ์ของ รองศาสตราจารย์ 
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล รายการใจถึงใจ จัดโดยกระทรวงยุติธรรม จริยธรรมจะมีการ
พัฒนาเป็นขั้นตอนตามล าดับอายุที่เติบโตขึ้น บิดามารดาและคนใกล้ชิดเด็กจะค่อยๆ 
เติบโตโดยการสอนเป็นการปลูกฝังทีละน้อย ครอบครัวจึงเป็นสถาบันส าคัญที่จะสร้าง
ความมีจริยธรรม ดังน้ันพึงตระหนักว่า จริยธรรมไม่ได้สร้างขึ้นมาภายหลัง แต่เป็นผล
จากการได้สั่งสมมาตามอายุเป็นล าดับ Sidney M. Jourard ได้ กล่าวถึงทฤษฏีการ
พัฒนาการของปัจเจกบุคคล Psychosocial Development ของ Erikon และ 
Cognitive Development ของ Piaget* ทั้งสองทฤษฏีนี้ก็มีการพัฒนาการเริ่มตั้งแต่
อายุช่วงแรกของชีวิตและเป็นระยะต่อๆ มา เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านจริยธรรม 
  

                                                           
* ค าสัมภาษณ์ของ รองศาสตราจารย ์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล รายการใจถึงใจในหวัข้อ 
“อาชญากรรมคอปกขาว” จัดโดยกระทรวงยุติธรรม คลื่นความถี่ระบบ FM 90.0 MHz เวลา 
18.05-18.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2547 
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นานาประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่างยอมรับว่าการบริหารงานยุติธรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบริหารปกครองประเทศให้มีความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การบริหารงานยุติธรรมจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอยู่ กับกฎหมายและองค์กรของ
รัฐที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในบทความนี้ผู้ เขียนขอกล่าวถึงกฎหมายอาญา 
กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เพียง
ความคิดในใจคนเป็นเรื่องยากที่จะวัดได ้คุณภาพของจิตใจคนแต่ละคนมีระดับสูงและ
ต่ า การกระท ามีการเบียดเบียนรังแกกันท้ังด้านร่างกายและทรัพย์สิน ความเห็นแก่ตัว 
และความไม่ เกรงกลัวต่อบาป ขาดศีล ธรรมจริยธรรม กฎหมายบ้านเมือง 
(Positivism) จึงต้องถูกบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้ลงโทษทางอาญา การพิจารณาต่อมา
จึงมาถึงบทบาทของผู้น ากฏหมายมาด าเนินการปฏิบัติตามฝ่ายต่างๆ การประกอบ
อาชีพทางกฏหมายถือว่าเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ 
พยาบาล ครู และวิศวกร อนึ่งในเรื่องการประกอบอาชีพทางกฏหมาย John H. 
Wigmore (จิตติ ติงศภัทิย์, 2521: 19) ได้ให้แนวคิดว่า “ความจริงอันส าคัญที่สุดของ
วิชาชีพกฎหมายคือ เป็นวิชาชีพในลักษณะที่เป็นวิชาชีพต้องไม่ค านึงถึงมาตรการทาง
การค้าในอันท่ีจะประสบผลส าเร็จในอาชีพ ต้องมีหน้าท่ีรับใช้งานในด้านอ านวยความ
ยุติธรรมของรัฐ ต้องมีคติและหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

การบริหารกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีขั้นตอนต่อเนื่องเกี่ยวพันกันดังได้กล่าว
มาแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายอาญาของทุกฝ่ายจะมีผลกระทบต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนจึงต้องค านึงถึง 
“จริยธรรม” อย่างยิ่ง อนึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจากส านักอบรมศึกษากฏหมายเนติ
บัณฑิตสภาล้วนเป็นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลและทนายความ ผู้เขียนขออัญเชิญพระบรม
ราโชวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมในวาระต่างๆ เป็นล าดับไป 
  

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2518 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิต
สภา ณ ศาลาดุสิตาลัย ความว่า (พลประสิทธ์ิ ฤทธ์ิรักษา, 2549: 135) 
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“ ...กฎหมายของเราดีอยู่แล้ว จุดใหญ่ที่ส าคัญที่สุดในการธ ารงรักษาความ
ยุติธรรมในบ้านเมือง จึงได้แก่การสร้างนักกฎหมายที่ดีที่จะสามารถวิเคราะห์และใช้
กฏหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งท่ีจะให้ทุกคนสร้างตนให้
เป็นนักกฎหมายที่ดีที่แท้โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย คือ กล้าที่
จะปฏิบัติการไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม ไม่ปล่อยให้
เกิดอคติ คือ ความเอนเอียงไปด้วยความหวาดกลัวในอิทธิพลต่างๆ เข้าครอบง า 
ส าหรับเป็นก าลังส่งให้ท างานได้ด้วยความองอาจ และมุมานะ อีกประการหนึ่ง ต้อง
ฝึกให้มีความเคารพเช่ือมั่นในสัจธรรมคือ ความถูกต้องตามคลองธรรม ตามความเป็น
จริงอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ไม่เห็นสิ่งอื่นใดยิ่งไปกว่าความจริงส าหรับ
ป้องกันมิให้ความอยุติธรรม และความทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนั้นต้องฝึกให้มีความ
สุขุมถี่ถ้วนในกระบวนการท างานทุกขั้นตอน ส าหรับประคับประคองป้องกันมิให้การ
งานบกพร่องผิดพลาด แม้ในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนี้เพื่อทุกคนจักได้เป็นนักกฎหมายที่
แท้จริง  
 
 พระบรมราโชวาทนี้เกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งได้ทรงกล่าวมานานกว่าสามสิบปี 
แต่ก็เป็นสัจธรรมที่เตือนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานยุติธรรมทั้งหลายอยู่จนทุกวันนี้ 
 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2520 พระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหญ่สวน
อัมพร ที่ว่า 
 

“กฎหมายทั้งปวงจะธ ารงความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง หรือ จะธ ารง
ความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ 
คือ ถ้าใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น จริงแล้วก็ทรงความ
ศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถ้าหากน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ
เจตนารมณ์โดยการพลิกแพงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือ
ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพลดลง
ทันทีและกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง” 
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ผู้ที่ต้องการจะใช้กฎหมายสร้างสรรค์ความผาสุกสงบ และความเป็นปึกแผ่น

ก้าวหน้าของประชาชน และบ้านเมือง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาวัตถุประสงค์
อันจริงแท้ของกฏหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไป อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด 
พร้อมท้ังต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้โดย
รอบคอบเคร่งครัดเสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่าอัน
สมบูรณ์บริบูรณ์ (พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, 2549: 116-117) ในวันจันทร์ที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ.2522 ผู้ เขียนขออัญเชิญพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตสภา ณ อาคารใหม่สวนอัมพรอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

“ท่านทั้งหลายส่วนมากคงจะได้ท าหน้าท่ีในศาลสถิตยุติธรรมหรือไม่ก็คงจะ
ประกอบการงานทางด้านกฎหมาย การที่อยู่กับกฎหมาย และใช้กฎหมายมากๆ นั้น
อาจท าให้ติดในตัวบทกฎหมายมากไป และท าให้เห็นว่าล าพังตัวบทกฎหมายจะให้
ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์ ความจริงกฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือ ส าหรับก าหนด
ความถูกผิด เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอ านวยความยุติธรรม หาใช่ปัจจัยส าคัญ
สิ่งเดียวในการให้ความยุติธรรมไม่ ดังนั้นจะอาศัยตัวบทกฎหมายกับค าให้การในศาล
เท่านั้นไม่ได้ ทั้งนี้เพราะตัวบทของกฎหมายรวมทั้งข้อเท็จจริงที่น ามากล่าวแก่ศาล 
เป็นสิ่งที่อาจน ามาพลิกแพลงให้ผิดเพี้ยนไปไดต้่างๆ ด้วยความหลง ด้วยอคติ หรือด้วย
เจตนาอันไม่สุจริต ท าให้ความเที่ยงธรรมต้องถูกลิดรอนท าลายไป การอ านวยความ
ยุติธรรมจึงต้องอาศัยตัวผู้ใช้กฎหมายคือ ท่านทั้งหลายเป็นปัจจัยส าคัญด้วยเท่าๆ กัน
กับตัวบทกฎหมาย ในการที่ท่านจะได้กระท าหน้าที่สามารถอ านวยคุณ อ านวยโทษ
ให้แก่ประชาชนได้ต่อไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าตัวให้เป็นผู้ยุติธรรมก่อนเป็น
เบื้องต้น ด้วยการตั้งใจให้มั่นคงจะรักษาความเป็นกลาง และรักษาวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายแต่ละฉบับไว้โดยเคร่งครัดแน่วแน่ พร้อมกับรักษาความสุจริต จริยธรรมและ
มโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอกับชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบ 
ประกอบด้วยอุเบกขาและปัญญาอันกระจ่างแจ่มใส ท่านจึงจะมีดุลยพินิจที่เที่ยงแท้
ถูกต้อง และสามารถเป็นท่ีพึ่งของประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมือง
ได้แท้จริง ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ประสบความสุข ความส า เร็จ และความ
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เจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความ
สวัสดีทุกเมื่อจงทั่วกัน” 
  
 พระบรมราโชวาทอันดับสุดท้าย วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2525 พระบรม
ราโชวาทพระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจ ากระทรวงเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์
ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าท่ี ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าพระราช
ด ารัส ณ โอกาสนี้เน้นให้ผู้พิพากษามีจริยธรรมในการท าหน้าที่พิพากษาคดีความว่า 
(ธานินทร์ ไกรวิเชียร, 2538: 11) 
 
“ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาทุกขั้นตอนมาหลายอย่าง นับว่ามีความรู้ในวิชาการ
มากหลาย และสามารถที่จะปฏิบัติงานการในอาชีพที่ส าคัญ แต่จะต้องพิจารณาว่า
งานทุกอย่าง ความรู้ในวิชาการนั้นเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญคือ จิตใจ จิตใจแต่ละคนที่มีอยู่จะต้องใช้ในทางที่ถูก การปฏิบัติงานถ้าหากว่า
ขาดความยุติธรรมประเทศก็อยู่ยาก มีเหมือนกันที่เขามีการปกครองอย่างไม่มีความ
ยุติธรรม แต่ว่าประเทศไทยก็คงต้องมีความยุติธรรมมาตลอดจึงมีความเจริญได้ มี
ความมั่นคงได้อย่างมหัศจรรย์ ฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติงานด้านนี้ จึงเป็นส่วน
หนึ่งของการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติในด้านความยุติธรรม ซึ่งเป็นส่วนที่มี
ความส าคัญยิ่งส าหรับความเป็นอยู่ของประเทศ ถ้าท่านถือว่าค าปฏิญาณนี้เป็นเพียง
ค าพูดสั้นๆ ก็อาจจะได้เหมือนกัน แต่ถ้าดูว่าการเปล่งค าปฏิญาณนี้มีความส าคัญอย่าง
มากที่สุด... การปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ควรจะเป็นก็คือความซื่อสัตย์สุจริย ความ
เสียสละ ความตั้งใจแน่วแน่ ความมีจริยธรรม และความตั้งใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ในการท าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้ย่อมท าให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเองด้วย ท่านทั้งหลายก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบอาชีพก้าวหน้า
ต่อไป” 
 
 ผู้เขียนเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายต่างๆ 
ควรมีจริยธรรมอันเดียวกันคือ ท างานด้วยความบริสุทธิ์เพื่อบรรลุผล คือ การอ านวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชนยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ความคิดเห็นต้องเป็นอิสระ มี
เหตุผล มีความชอบธรรมและต้องกล้าแสดงความคิดเห็น ไม่เป็นเครื่องมือภายใต้
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อิทธิพลของใคร แต่ละองค์กรต่างก็ได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
ผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป กฎ กตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ พ.ศ.2553 ส่วนที่ว่าด้วย จริยธรรมของต ารวจ จริยธรรมของต ารวจ  คือ
คุณภาพความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจเพื่อให้
ประชาชนศรัทธาเช่ือมั่นและยอมรับ ผู้เขียนขอกล่าวถึงเฉพาะที่สัมพันธ์กับบทความนี้
คือ ข้อ 6.1 และ 6.2 สรุปได้ว่าต ารวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจ
หรือหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น และใช้ต าแหน่งไปในทางจูงใจ
หรืออิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลยพินิจหรือการกระท าให้สูญเสียความยุติธรรม 
 เมื่อพิจารณาถึง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 
มาตรา 37 ก่อน เข้ารับต าแหน่งหน้าที่อัยการประจ ากรม และอัยการจังหวัดผู้ช่วย
ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 
 

“ข้าพระพุทธเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า
จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยง
ธรรมโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบ
สุขแห่งราชอาณาจักร ทั้ งจะรักษาไว้และปฏิบัติตาม  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ นอกจากนั้นในการรักษาจริยธรรมและ
จรรยาก าหนดไว้ในมาตรา 83ว่าข้าราชการอัยการต้องถือและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
วินัย” 
 

ส าหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการ ส านักงานส่งเสริมงานตุลาการได้จัดท า
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตลุาการ พ.ศ.2529 โดยมี ท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็น
ประธานประมวลจรรยาบรรณมีทั้งหมด 43 ข้อ ผู้เขียนขอกล่าวเฉพาะข้อที่ ส าคัญ
และสอดคล้องกับการมีจริยธรรมในการปฏบิัติหน้าที่โดยตรง ข้อ 1 หน้าที่ส าคัญของผู้
พิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี ซึ่งจักต้องปฏิบัติด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณี ทั้งจักต้องแสดงให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน ซึ่งในข้อ



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 1 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2557) 

 

[13] 
 

 

นี้ก็เป็นอุดมการณ์ของผู้พิพากษาอย่างแท้จริง และในข้อ 39 บัญญัติว่าผู้พิพากษาพึง
ยึดมั่นในระบบคุณธรรมและจักต้องไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบ หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด ส าหรับจริยธรรม
เกี่ยวกับการด ารงตนได้บัญญัติไว้ในข้อ 35 ว่าผู้พิพากษาจักต้องเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ในกรอบของศีลธรรม และพึงมีความสันโดษครองตนอย่าง
เรียบง่าย... ยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ 
 

องค์กรสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือ ทนายความ ทนายความเป็นอาชีพอิสระต้อง
อาศัยรายได้จากค่าจ้างว่าความเป็นส าคญั เรื่องนี้เป็นสิ่งส าคัญจึงมีการก าหนดควบคุม
มารยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2508 มาตรา 36 บัญญัติ
ว่าผู้ที่ไม่ใช่ทนายความรับใบอนุญาตต้องห้ามมิให้ว่าความในศาล แต่งฟ้อง ค าให้การ 
ฟ้องอุทธรณ์ฎีกา แก้อุทธรณ์ฎีกา ค าร้องหรือค าแถลงอันเกี่ยวกับการพิจารณาคดีใน
ศาลให้บุคคลอื่น ยกเว้นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ท าได้ตามกฎหมาย การ
ฝ่าฝืนเป็นความผิดมีโทษตามมาตรา 37 ปรับไม่เกิน 1000 บาท ถ้าไม่มีการควบคุม 
การผูกขาดอาจท าให้เกิดการหาประโยชน์เกินขอบเขต การเรียกค่าทนายความสูงเกิน
ควรจนเห็นว่าเป็นการโกงหรือไม่สุจริตถือเป็นการท าหน้าที่โดยทุจริต 
 
 อย่างไรก็ตามอัตราค่าทนายความถือเป็นสัญญาจ้างท าของ ย่อมเป็นไป
ตามที่คู่กรณีตกลงกันก าหนด อนึ่งการว่าความแม้จะเป็นสัญญาจ้างท าของ แต่เป็น
บริการที่จ าเป็นแก่ประชาชนที่จะต้องมีเพื่ออ านวยความยุติธรรม ค่าตอบแทนแม้
จ าเป็นต้องมี แต่จะก าหนดค่าตอบแทนเกินสมควรไม่ได้ ตามที่คู่กรณีตกลงกันก าหนด 
อนึ่งการว่าความแม้จะเป็นสัญญาจ้างท าของแต่เป็นบริการที่จ าเป็นแก่ประชาชนที่
จะต้องมีเพื่ออ านวยความยุติธรรม ค่าตอบแทนแม้จ าเป็นต้องมี แต่จะก าหนด
ค่าตอบแทนเกินสมควรไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนเป็นโมฆะตามฎีกาที่ 1454/2510 ในเรื่องนี้ศาลฎีกาก็ยังมีค า
พิพากษาว่าการเรียกค่าทนายความโดยเอาส่วนแบ่งทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึง
ได้จากลูกความเป็นโมฆะ เพราะเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
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หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกา 1260/2543 โดยมติของ
ที่ประชุมใหญ่ว่า 
 

“ในฐานะที่ทนายความมีส่วนส าคัญในการประสิทธิประสาทความยุติธรรม
แก่คู่ความดุจเป็นเจ้าหน้าท่ีของศาล ทนายความพึงไม่ท าสัญญากับลูกความของตนใน
ลักษณะที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในคดีจนกระทบกระเทือนกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีดังกล่าว ข้อสัญญาระหว่างโจทก์และจ าเลยในส่วนที่ตกลงให้สินจ้างกันอีกร้อย
ละ 5 ของทุนทรัพย์สินสมรสที่จ าเลยจะได้รับแบ่งมานี้เป็นข้อสัญญาที่ให้ทนายความ
เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดี จึ งไม่ต้องด้วยหลัก
จริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความย่อมถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
 

จากการกล่าวถึงองค์กรการบริหารงานยุติธรรมของฝ่ายต่าง ล้วนให้
ความส าคัญเรื่อง จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ของแต่ละองค์กร จากการที่ผู้เขียนเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ 
และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมสองหลักสูตรคือ การวิจัยทางนิติศาสตร์ และ
การเขียนบทความทางนิติศาสตร์ แก่ผู้ท าหน้าที่บริหารงานยุติธรรมทุกภูมิภาคคือ 
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่าง พ.ศ.2549 – 
2552 สรุปในภาพรวมได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา 
ทนายความ ราชทัณฑ์ และนิติกรหน่วยงานต่างๆ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การ
ประกอบวิชาชีพในการอ านวยความยุติธรรมจะต้องยึดมั่นจริยธรรมและศีลธรรมเป็น
พื้นฐานของจิตใจ (Spirit of Public Service) การมีจริยธรรมมีลักษณะเป็นเรื่อง
นามธรรม ผู้ท าหน้าที่บริหารงานยุติธรรมพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมีคุณธรรม ในเรื่อง
นี้มีแนวคิดเรื่อง Self-Actualizer (Feist, 1985: 386-387) บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็น
คนดีตามกรอบแนวคิดนี้จะมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พิจารณาตามความเป็นจริง 
(Perception of Reality) จะไม่แต่งเติมระบายสี กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง และจะไม่มี
อคติโดยใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นส าคัญ บุคลิกภาพเหล่านี้จะเป็นตามธรรมชาติไม่
มีการเสแสร้าง ท าแต่อย่างใด 
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 สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอสรุปว่า แม้กฎหมายจะมีความส าคัญเพียงใด แต่ก็ไม่
เพียงพอ และไม่เป็นหลักประกันว่าจะท าให้สังคมมีความสงบสุขได้ โดยเฉพาะสังคม
ประชาธิปไตยที่มีการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของประชาชน การน า
กฏหมายมาใช้บังคับตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมีความส าคัญยิ่งกว่า
บทบัญญัติของกฎหมาย ผู้มีหน้าที่บริหารงานยุติธรรมจึงควรค านึงว่าในปัจจุบันนี้สิ่ง
เดียวที่จะท าให้ประเทศชาติอยู่รอดได้ คือท่านทั้งหลายจักต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของ
ท่านด้วยความมี “จริยธรรม” อย่างแท้จริง และพึงตระหนักถึงพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้กล่าวมาแล้ว การบังคับใช้กฎหมายในการอ านวย
ความยุติธรรมทุกขั้นตอน ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ เที่ยงธรรม 
ประเทศไทยก็จะสงบเรียบร้อย และสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองได้สืบต่อไป 
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