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 บทท่ี 2 

วิวฒันาการแห่งกฎหมาย 

 
 

 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่1 ว่ากฎหมายยอ่มเกดิมาพรอ้มกบัการทีม่นุษยอ์ยูร่วมกนัใน

ชุมชน เพื่อใหชุ้มชนอยู่กนัอย่างสงบสุข และใหก้ารเยยีวยาแก่ผูเ้สยีหายเน่ืองจากการถูกทํา

ละเมดิ ในการน้ีชุมชนย่อมต้องมกีารวางกฎเกณฑ์ว่าสิง่ใดบ้างที่ผูอ้ยู่ในชุมชนสามารถทําได ้

และสิง่ใดบา้งทีผู่อ้ยูใ่นชุมชนไมส่ามารถทาํได ้ขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ เหล่าน้ีไดม้กีารถ่ายทอดจากคน

รุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นจนเป็นการถือปฏิบตัิกันมาเป็นเวลาอนัยาวนาน ซึ่งเราเรียกกันว่า 

กฎหมายจารตีประเพณี (customary law)1

 

 เมื่อมนุษย์สามารถคดิค้นตวัอกัษรได ้จงึ

นําเอากฎหมายจารตีประเพณีมาบญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหเ้กดิความแน่นอน

และชดัเจน เรยีกกนัว่า กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (written law) สําหรบักฎหมายจารตี

ประเพณีสมยัโบราณมวี่าอย่างไรนัน้ กล่าวกนัว่าผู้คนได้ลืมกนัไปหมดแล้ว หรอืนํามา

บญัญตัไิวเ้ป็น  ลายลกัษณ์อกัษรแลว้ จงึเป็นการยากทีจ่ะกล่าวกนัว่ากฎหมายเรื่องนัน้ ๆ 

มทีีม่าจากจารตีประเพณใีดบา้ง 

2.1  กฎหมายยคุโบราณ 

 สําหรบักฎหมายลายลกัษณ์อกัษรที่เก่าที่สุดน่าจะได้แก่ ประมวลกฎหมายของ

กษตัรยิฮ์มัมรูาบ ี(King Hammurabi) (1792-1750 B.C.) แห่งอาณาจกัรบาบโิลน ซึง่สลกั

ลงไปในแท่งศลิาไดโอไรท ์(diorite) ดว้ยอกัษรลิม่ (cuneiform)  ในประมวลกฎหมายของ

กษัตริย์ฮมัมูราบีซึ่งกล่าวกนัว่าเป็นการนําเอากฎหมายจารีตประเพณีมาบญัญัติเป็น    

ลายลกัษณ์อกัษร หลกักฎหมายที่มชีื่อเสยีงที่สุดของกษตัรยิ์ฮมัมูราบ ีได้แก่ กฎหมาย

เกีย่วกบัการลงโทษระบบตาต่อตา ฟนัต่อฟนั (an eye for an eye, a tooth for a tooth) 

                                                        
1ศาสตราจารยห์ยุด แสงอุทยั ไดอ้ธบิายว่ากฎหมายจารตีประเพณีเป็นกฎหมายที่ไม่ไดเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่เป็นกฎหมายที่ราษฎรรูส้กึกนัทัว่ไปว่าเป็นกฎหมายและรฐัได้ใช้ขอ้บงัคบัเช่นว่าน้ีเสมอืน

กฎหมายในลกัษณะเดยีวกนัตลอดมา ดหูยดุ  แสงอุทยั, เรือ่งเดมิ, หน้า 71. 
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หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่วา่ Lex talionis เป็นการลงโทษผูก้ระทาํความผดิในลกัษณะเดยีวกนั

กบัทีก่ระทาํกบัผูอ้ื่น 

 ในส่วนของกฎหมายเอกชนนัน้ ในศลิาจารกึของกษตัรยิ์ฮมัมูราบ ีมกีฎหมายว่า

ด้วยการเช่าที่ดิน การเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง การเช่าปศุสตัว์ มีกฎหมายครอบครวั 

กฎหมายว่าด้วยสญัญา มหีลกัว่าด้วยเสรภีาพในการแสดงเจตนา การซื้อขายทรพัย์ใช้

หลกัผูซ้ือ้พงึระวงั (caveat emptor)  

 กฎหมายที่มีความเก่าแก่รองลงมาจากกฎหมายของกษัตริย์ฮัมมูราบี ได้แก่ 

กฎหมายของโมเสส ซึง่อยู่ในชว่งประมาณศตวรรษที ่16 ถงึศตวรรษที ่13 ก่อนครสิตกาล 

กฎหมายของโมเสสเป็นทัง้คําสอนในทางศาสนาและเป็นบทบญัญตัทิางกฎหมายพืน้ฐาน

ในโลกตะวนัตกที่นับถือศาสนาครสิต์ในปจัจุบนั บทบญัญตัิของโมเสสที่มลีกัษณะเป็น

กฎหมาย เช่น ความผดิฐานฆ่าคนตาย ความผดิฐานลกัทรพัย ์และความผดิฐานกระทําชู ้

เป็นตน้ 

 

2.2  วิวฒันาการกฎหมายโรมนั 

 กฎหมายในอดตีกาลทีม่อีทิธพิลต่อกฎหมายปจัจุบนัในภาคพืน้ยุโรป ในอเมรกิาใต้

และบางประเทศในภาคพืน้เอเชยีน่าจะไดแ้ก่กฎหมายโรมนั 

 กฎหมายโรมนัถอืกาํเนิดขึน้ในอาณาจกัรโรมนั เมือ่ปี 753 ก่อนครสิตกาล แบ่งการ

ปกครองออกเป็นสามยุค คอืยุคทีห่น่ึง ไดแ้ก่ ยุคกษตัรยิ ์(Regal period) ตัง้แต่ปี 753-

509 ก่อนครสิตกาล ยุคทีส่อง ไดแ้ก่ ยุคสาธารณรฐั (Republic period) ตัง้แต่ปี 509 ถงึปี

27 ก่อนครสิตกาล และยุคทีส่าม ไดแ้ก่ ยุคจกัรวรรดิ ์(Imperial period) ตัง้แต่ปีที ่27 ก่อน 

ครสิตศกัราชถงึปีครสิตศกัราชที ่565 

  

 1.   การประมวลกฎหมาย 12 โตะ๊ 

  พวกโรมนัมกีารประมวลกฎหมายเป็นครัง้แรกในยุคสาธารณรฐัเมื่อปี 451 

ก่อนครสิตกาล สาเหตุหลกัของการประมวลกฎหมายกเ็น่ืองจากมกีารขดัแยง้กนัระหว่าง

ชนชัน้ โดยในอาณาจกัรโรมนัขณะนัน้มกีารแบ่งประชาชนออกเป็นสองชนชัน้ คอืกลุ่ม

หน่ึงเรยีกกนัว่าพวกพาทรเีซียน (Patrician) ซึ่งเป็นชัน้ปกครองกบัอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งเป็น

พวกสามญัชน เรยีกกนัวา่ พวกเพลบเบยีน (Plebeian) ซึง่ไดแ้ก่ พวกพอ่คา้วานิช ชา่งฝีมอื 
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เกษตรกร เป็นต้น นอกจากน้ีบางตํารายังมีการกล่าวว่ามีชนชัน้ที่สามซึ่งได้แก่พวก     

ไคลเอนท ์(Client) พวกไคลเอนทเ์ป็นพวกทีล่ีภ้ยัจากสงครามและอพยพมาพึง่พาอาศยัอยู่

กับชนชัน้สูง ในลักษณะที่ชนชัน้สูงเป็นผู้ให้ความอุปการะโดยมอบที่ดินให้แก่พวก      

ไคลเอนทท์าํกนิ 

  พวกชนชัน้สงูเทา่นัน้ทีส่ามารถดาํรงตาํแหน่งทางการปกครอง การแต่งงานกนั

ระหว่างคนต่างชนชัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งหา้ม 1

1 แต่สิง่สาํคญัทีสุ่ดคอืการทีช่นชัน้สงูแต่เพยีงกลุ่ม

เดยีวเท่านัน้ทีผู่กขาดความรูเ้รื่องกฎหมาย เป็นเหตุใหพ้วกสามญัชนไม่ทราบว่าตนเองมี

สทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายอย่างไรบา้ง พวกสามญัชนจงึไดม้กีารพยายามเรยีกรอ้งให้

พวกชนชัน้สูงตรากฎหมายออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่พวกชนชัน้สูงกพ็ยายามบ่ายเบีย่ง 

เพราะไมต่อ้งการใหพ้วกสามญัชนมคีวามรูเ้รือ่งของกฎหมาย จนในทีส่ดุพวกสามญัชนได้

กล่าวแก่พวกชนชัน้สูงว่าหากไม่มีการบญัญัติกฎหมายออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร   

พวกตนเองจะอพยพจากกรุงโรมทัง้หมด พวกชนชัน้สูงจึงได้ยอมจํานน โดยมีการตัง้

คณะกรรมการชุดหน่ึงจํานวน 10 คน ในปี 451 ก่อนคริสตกาล เพื่อจัดการรวบรวม

กฎหมายทัง้หลายเขยีนลงในแผน่ทองบรอนซ ์จาํนวน 10 แผน่ แต่มกีารเหน็วา่กฎหมายที่

รวบรวมไวย้งัไมค่รบถว้น  ในปี 450 ก่อนครสิตกาล จงึมกีารตัง้คณะกรรมการขึน้มาอกีชุดหน่ึง 

จํานวน 10 คน จดัการรวบรวมกฎหมายเพิม่ขึน้มาเขยีนลงในแผ่นทองบรอนซ์ (bronze) 

อกี 2 แผ่น รวมเป็น 12 แผ่น ซึง่ต่อมาชื่อเรยีกว่า กฎหมาย 12 โต๊ะ (the law of the 

twelve tables)2

  1.  โต๊ะที ่1, 2 และ 3 วธิพีจิารณาความแพง่และการบงัคบัคด ี 

 กฎหมาย 12 โต๊ะ ประกอบดว้ย 

  2.  โต๊ะที ่4   อาํนาจการปกครอง   

  3.  โต๊ะที ่5, 6 และ 7 ความอนุบาล มรดกและทรพัยส์นิ   

  4.  โต๊ะที ่8   กฎหมายอาญา   

  5.  โต๊ะที ่9   กฎหมายมหาชน   

  6.  โต๊ะ 10   กฎหมายเกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์  

  7.  โต๊ะที ่11 และ 12 กฎหมายเพิม่เตมิ 

                                                        
1Tellegen-Couperus, Olga, A Short History of Roman Law (London: Clays Ltd., St. Ivas Plc.), p. 7.  
2คาํวา่กฎหมาย 12 โต๊ะ น่าจะมาจากการสกึกรอ่นของภาษา จากคาํวา่ tablet เป็น table คอืตวั t 

ทา้ยคาํกวา่ tablet หายไป เป็นการเขยีนลงในวสัดุโลหะสีเ่หลีย่มผนืผา้ ไมใ่ชเ่ขยีนลงบนโต๊ะ  
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  การบญัญตักิฎหมาย 12 โต๊ะ นับว่าเป็นความพยายามของชาวโรมนัทีจ่ะวาง

กฎเกณฑข์องสงัคมอย่างละเอยีด และกฎหมาย 12 โต๊ะ ดํารงความสําคญัเป็นเวลากว่า 

1000 ปี จวบจนกระทัง่สมยัจกัรพรรดิจสัติเนียนจงึประสบความสําเร็จในการประมวล

กฎหมายครัง้ใหม ่

 2.   การประมวลกฎหมายของจกัรพรรดิจสัติเนียน 

 เมื่อจักรพรรดิจัสติเนียนได้ปกครองอาณาจักรโรมันตะวนัออกอยู่ที่เมือง    

คอนสแตนตโินเปิล (Constantinople) เมือ่วนัที ่1 เมษายน ค.ศ.527 กไ็ดมุ้่งทีจ่ะฟ้ืนฟู

อาณาจกัรโรมนัให้กลบัมาอยู่ภายใต้การปกครองของจกัรพรรดอิงค์เดยีวกนั อยู่ภายใต้

กฎหมายและศาสนาเดยีวกนั พระองคจ์งึไดใ้ชก้ําลงัทหารยดึครองดนิแดนบางสว่นคนืจาก

เผ่าชนเยอรมนัผูรุ้กราน ไดแ้ก่ดนิแดนอฟัรกิาเหนือ อติาลแีละภาคใต้ของสเปนบางส่วน 

ทรงใหส้รา้งวหิารเซนตโ์ซเฟียใหเ้ป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในศาสนจกัรและเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของจกัรวรรดกิบัฝ่ายศาสนา ทา้ยทีสุ่ดจกัรพรรดจิสัตเินียน

ใหด้าํเนินการประมวลกฎหมายใหมท่ัง้หมด 

 การประมวลกฎหมายของจกัรพรรดจิสัตเินียนถอืว่าเป็นผลงานทีย่ิง่ใหญ่และ

ดํารงความสาํคญัตลอดมา ความสําเรจ็ครัง้น้ีเกดิจากการทีไ่ดม้กีารศกึษาและตระเตรยีม

งานของจกัรพรรดจิสัตเินียนและทรโิบเนียน (Tribonianus) ราชเลขาธกิารที่มหีน้าที่

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของกฎหมายโดยตรงเป็นเวลาหลายปี การประมวลกฎหมายครัง้น้ีใช้

เวลาทัง้หมดประมาณ 7 ปี กล่าวคอืตัง้แต่ ค.ศ.528 ถึง ค.ศ.534 ผลงานที่เกดิจากการ

ประมวลกฎหมายครัง้น้ีไดช้ือ่ในภายหลงัวา่ Corpus Juris Civlis1

วตัถุประสงคข์องการประมวลกฎหมายครัง้น้ีกเ็พื่อมุ่งใหก้ฎหมายทัง้ทีบ่ญัญตัิ

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไมไ่ดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหม้ผีลใชบ้งัคบัเสมอกนั 

นอกจากน้ียังอาจใช้เป็นตํารบัตําราสําหรบัให้นักศึกษาไว้ศึกษาด้วย กฎหมายที่จ ัด

รวบรวมใหม่น้ีมผีลใช้บงัคบัแทนกฎหมายที่มอียู่เดมิทัง้หมดและให้ถือว่าเป็นที่มาแห่ง

กฎหมายทัง้ปวง ดว้ยเหตุน้ีจงึทําให้กฎหมายโรมนัมรีูปแบบเดยีวกนัตลอดทัว่จกัรวรรดิ ์

แทนกฎหมายเดมิทีม่อียูอ่ยา่งมากมายและสบัสนยิง่ 

 

                                                        
1Corpus Juris Civils แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ Body of Civil Law หรอืแปลเป็นภาษาไทยวา่ 

ประมวลกฎหมายแพง่ 
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 การประมวลกฎหมายของจกัรพรรดจิสัตเินียนประกอบดว้ย 

  1. Code ในปี ค.ศ. 528 จกัรพรรดจิสัตเินียนสัง่ใหป้ระมวลตวับทกฎหมาย

ทัง้หมดทีม่อียู่ โดยตัง้คณะกรรมการขึน้มาจาํนวน 10 คน โดยมทีรโิบเนียนและศาสตราจารย์

ทางกฎหมายรวมอยู่ดว้ย คณะกรรมการจะตอ้งตรวจสอบตวับทกฎหมายตัง้แต่ยุคกษตัรยิ์

และกฎหมายทีส่ภาต่าง ๆ ตราขึน้มาจนกระทัง่ถงึกฎหมายทีจ่กัรพรรดจิสัตเินียนบญัญตัิ

ขึน้มาเอง ความจรงิกฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้มาก่อนยุคจกัรวรรดนิัน้เมือ่มาถงึสมยัจกัรพรรดิ

จสัตเินียนกค็งลา้สมยัเสยีแลว้ หรอืมฉิะนัน้กค็งไดนํ้ามาบญัญตัไิวใ้นกฎหมายยุคจกัรวรรดิ ์

หรอืมอียู่แลว้ในขอ้เขยีนของนักกฎหมายในภายหลงั นอกจากน้ียงัมบีทบญัญตัทิีต่ราขึน้

ในสมยัจกัรพรรดธิโีอโดซอุีสอกีดว้ย คณะกรรมการทีร่วบรวมกฎหมายน้ีไดร้บัมอบอํานาจ

ให้ตดัข้อความที่เห็นว่าฟุ่มเฟือยเกินไปและยงัได้รบัอํานาจให้ขจดัข้อแย้งของตวับท

กฎหมายดว้ย การรวบรวมกฎหมายครัง้น้ีกระทาํสาํเรจ็ในปี ค.ศ.529 จกัรพรรดจิสัตเินียน

ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายแทนกฎหมายทัง้หมดทีเ่คยมอียู่เดมิและใหถ้อืว่าเป็นแหล่งทีม่า

ของกฎหมายโรมนั 

  อย่างไรกต็าม การบญัญตักิฎหมายไม่ไดห้ยุดยัง้อยู่เพยีงเท่าน้ี หลงัจากที่

ไดป้ระกาศใช ้Code น้ีแลว้ จกัรพรรดเินียนกไ็ดต้รากฤษฎกีาของจกัรพรรดเิพิม่เตมิขึน้มา

ใหม่โดยมุ่งที่จะหาขอ้ยุตแิก่ปญัหาขอ้กฎหมายซึ่งยงัเป็นที่ถกเถยีงกนัอยู่ คําวนิิจฉัยขอ้

กฎหมายเหล่าน้ีรวมเรยีกวา่ Quinquaginta Decisiones (Fifty Decisions) ซึง่แปลว่า      

“คาํวนิิจฉยัทัง้ 50” เมือ่มกีารจดัทาํ Digest หรอื Pandect ทาํให ้Code ลา้สมยัไปภายใน

เวลาเพยีง 5 ปี จงึจําเป็นต้องแก้ไขและประกาศใชใ้หม่ เมื่อวนัที่ 16 มถุินายน ค.ศ.534      

การรวบรวม Code ครัง้ใหม่น้ีเรยีกว่า Codex Justinianus Repetitae Praelectiones  

หรอืเรยีกเป็นภาษาองักฤษวา่  Justinian’s Code of Resumed Reading 

  2. Digest หรอื Pandectae1

                                                        
1Digest เป็นคาํในภาษาลาตนิแปลวา่  การจดัอยา่งมรีะบบ Pandectae เป็นคาํในภาษากรกี แปลวา่ 

หนงัสอืทีม่ทุีกเรื่อง   

 สว่นน้ีเป็นสว่นสาํคญัทีส่ดุในการรวบรวมกฎหมาย

ของจกัรพรรดจิสัตเินียน เป็นการรวบรวมกฎหมายทีไ่มไ่ดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(jus) ซึง่ไดแ้ก่ขอ้เขยีนของนกักฎหมายต่าง ๆ จกัรพรรดจิสัตเินียนไดต้ัง้คณะกรรมการ

ขึน้มาชุดหน่ึงในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 530 มทีรโิบเนียนเป็นประธาน โดยมวีตัถุประสงคท์ี่

จะลดจาํนวนขอ้เขยีนเหล่าน้ีลงและจดัใหเ้ป็นระเบยีบทาํนองเดยีวกบั Code ขอ้เขยีนทาง
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กฎหมายสว่นใหญ่เหล่าน้ีมกัจะเป็นของนกักฎหมายในยุคคลาสสกิคอืตัง้แต่ปี 100 ก่อน

ครสิตกาลจนถงึกลางครสิตวรรษทีส่าม คณะกรรมการรวบรวมน้ีกล่าวอา้งว่าไดต้รวจสอบ

หนงัสอืจํานวนถงึ 2000 เล่ม แต่นํามารวบเรยีงเรยีบเรยีงใหม ่เหลอืเพยีง 50 เล่ม โดย

แบ่งออกเป็นลกัษณะต่าง ๆ ส่วนขอ้ความทีค่ดัลอกเอามานัน้ไดร้ะบุชื่อผูแ้ต่ง ชื่อหนังสอื

และลําดบัเล่มของหนังสอืไวด้้วย เน่ืองจากจํานวนหนังสอืที่ใชใ้นการเรยีบเรยีง Digest 

หรอื Pandectae มจีํานวนมาก จงึอาจเป็นไปไดว้่ามกีารแบ่งคณะกรรมการรวบรวม

ออกเป็นกลุ่ม ๆ ไปเรยีบเรยีงมาก่อน และนํามารวมต่อกนัในภายหลงักไ็ด ้จสัตเินียนได้

จดัพมิพเ์ผยแพรแ่ละประกาศให ้Digest หรอื Pandectae มผีลใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายเมือ่

เดอืนธนัวาคม ค.ศ.533 ตัง้แต่เมือ่ไดป้ระกาศใช ้Digest หรอื Pandectae แลว้ทาํใหม้ผีล

เป็นทีม่าแห่งกฎหมายทีไ่ม่ไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และจกัรพรรดจิสัตเินียนยงั

ไดห้า้มมใิหอ้า้งองิถงึหนงัสอืทีม่กี่อน Digest หรอื Pandectae อกีต่อไป ทัง้น้ีเพราะเหน็วา่

ขอ้ความทีด่ทีีสุ่ดและทีถู่กตอ้งทีสุ่ดแห่งกฎหมายทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรได้

นํามาบรรจุไวใ้น Digest หรอื Pandect แลว้ 

  3. Institutes  จกัรพรรดจิสัตเินียนมคีวามเหน็วา่ การทีจ่ะศกึษา Digest ให้

ไดผ้ลดนีัน้จะตอ้งรูห้ลกัเบือ้งตน้ของระบบกฎหมายเสยีก่อน จงึจดัตัง้คณะกรรมการพเิศษ

ขึน้มาชดุหน่ึงใหม้หีน้าทีจ่ดัทาํตาํรากฎหมายโดยยอ่เพือ่การน้ี ตําราน้ีพมิพข์ึน้เมือ่วนัที ่21 

พฤศจกิายน ค.ศ.533 และมผีลใชบ้งัคบัเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม ค.ศ.533 พรอ้มกบั Digest 

กบั Pandect, Institutes มลีกัษณะเป็นการเรยีบเรยีงคาํสอนทางกฎหมายเหมอืนตํารา

เล่มอื่น ๆ เชน่ คาํสอนของไกอสั (Gaius) เป็นตน้ Institutes มขีอ้แตกต่างกบั Digest ใน

ขอ้ทีว่่า Institutes ไม่ไดร้ะบุทีม่าของขอ้ความทีค่ดัลอกมา แต่กเ็ป็นทีเ่หน็ไดว้่าขอ้ความ

สว่นใหญ่ของ Institutes ไดม้าจากตํารากฎหมายของไกอสั (Gaius) นอกจากน้ีการแบ่ง

กฎหมายออกเป็นสามสว่นวา่มเีรือ่งบุคคล ทรพัย ์และการฟ้องคดคีวาม กไ็ดแ้บบอย่างมา

จากไกอสัดว้ย 

  4.  Novels ความจรงิการประมวลกฎหมายไดส้าํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แต่การ

บัญญัติกฤษฎีกาของจักรพรรดิก็ยังคงดําเนินต่อมาเรื่อย ๆ จักรพรรดิจัสติเนียนได้

วางโครงการทีจ่ะรวบรวมกฤษฎกีาเหล่าน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนัเรยีกวา่ Novellae Constitutiones 

หรอื Novels แต่โครงการน้ีไม่เคยไดท้ําเลย ทีพ่บเหน็ในปจัจุบนัเป็นการรวบรวมอย่าง  

ไมเ่ป็นทางการ แต่กน็บัเน่ืองเป็นสว่นหน่ึงของ Corpus Juris Civilis กฎหมายทีร่วบรวม
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ไวใ้น Novels สว่นใหญ่จะเกีย่วกบักฎหมายมหาชน หรอืเรือ่งของฝา่ยศาสนา แต่กม็บีางสว่น

ทีเ่ป็นการปฏริปูกฎหมายเอกชนโดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบักฎหมายครอบครวัและมรดก 

 3.  การสืบทอดกฎหมายโรมนัสู่โลกสมยัใหม่ 

   นบัตัง้แต่จกัรพรรดจิสัตเินียนไดป้ระมวลกฎหมายโรมนัทีร่วมเรยีกในภายหลงั

ว่า Copus Juris Civilis แลว้ กไ็ดม้กีารใชก้ฎหมายน้ีในโรมนัตะวนัออกสบืทอดมา

จนกระทัง่กรงุคอนสแตนตโินเปิลตกอยูใ่นอาํนาจของพวกเตอรก์ในปี ค.ศ.1453 จกัรพรรดิ

จสัตเินียนทรงห้ามมใิห้เขยีนคําอธบิายกฎหมายใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัไม่ให้มขีอ้

ขดัแยง้กนัในภายหลงั แต่มขีอ้ยกเวน้อยู่ 2 ประการคอื ไมห่า้มการทาํดชันีและการสรุปย่อ

ขอ้ความกฎหมายของแต่ละหน้า ทา้ยทีส่ดุขอ้หา้มของจกัรพรรดจิสัตเินียนกถ็ูกละเลยโดย

ปรยิายเมือ่มกีารเรยีบเรยีงกฎหมายทีม่อียู่ใน Code, Digest และ Novels เสยีใหม่เป็น

ภาษากรกีใหส้ ัน้และง่ายอยู่ในเล่มเดยีวกนั เรยีกว่า Basilica จกัรพรรดลิโิอ (Emperor 

Leo the Wise)1

  สาํหรบัในจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตกนัน้ เมื่อจกัรวรรดติกอยู่ในอํานาจของพวก 

อนารยชนแล้ว ชาวโรมนัทางใต้ซึ่งได้แก่พวกที่อยู่ทางใต้ของฝรัง่เศส สเปน และอติาล ี   

กถ็ูกปกครองโดยกฎหมายโรมนัผสมกบักฎหมายเผ่าชนของพวกอนารยชน ได้แก่ Lex 

Romana Visigothorum สว่น Code, Institutes และ Novels กเ็ป็นทีรู่จ้กัสบืต่อมาบา้งใน

อติาล ีสาํหรบั Digest นัน้ ผูค้นไดล้มืหมดเสยีแลว้ ในทางตอนเหนือของยุโรปไม่ปรากฏ

รอ่งรอยของกฎหมายโรมนัเหลอือยูเ่ลย 

 ไดนํ้ามาประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย จงึทาํใหก้ฎหมายโรมนัใชก้นัต่อมาจนปี 

ค.ศ. 1453 นอกจากน้ียงัมคีู่มอืกฎหมายทีเ่รยีบเรยีงโดยผูพ้พิากษาแห่งเมอืงซาโลนิกา 

(Salonica) ในปี ค.ศ.1345 ซึง่กล่าวกนัวา่เป็นหลกักฎหมายของประเทศกรกีจนกระทัง่ถูก

ยกเลกิไปเมือ่มกีารประกาศใชป้ระมวลกฎหมายแพง่ในปี ค.ศ.1946 

  อทิธพิลของกฎหมายโรมนัเริม่มขีึน้อีกครัง้หน่ึงเมื่อมกีารฟ้ืนฟูการศกึษาใน

ศตวรรษที ่11 บุคคลทีส่ําคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ เออรนี์ไรอุส (Irnerius) ซึ่งมชีวีติอยู่ประมาณ      

ปี ค.ศ.1055-1130 ไดท้ําการศกึษาและสัง่สอนกฎหมายโรมนัตามทีป่รากฏใน Corpus 

Juris Civilis ชนิดบทต่อบททีเ่มอืงโบโลนญา (Bologna) ประเทศอติาล ีการศกึษา

กฎหมายใชว้ธิทีําคําอธบิายไวต้ามขอบกระดาษ หรอืเขยีนคําแปลคําอธบิายไวร้ะหว่าง

                                                        
1Emperor Leo the Wise 886-911. 
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บรรทดัของตวับทกฎหมาย มกีารอา้งองิถงึซึง่กนัและกนั และขจดัขอ้ขดัแยง้ของกฎหมาย 

เพราะมฉิะนัน้แลว้จะไม่สามารถนําไปใชไ้ดเ้ลย กลุ่มเออรนี์ไรอุส (Irnerius) ไดช้ื่อใน   

ภายหลงัวา่พวกกลอสเซเตอร ์(Glossator) 

  กลา่วกนัวา่มนีกัศกึษาถงึจาํนวน 10,000 คนมาจากทุกเมอืงของประเทศต่างๆ 

ในยุโรปมาศกึษากฎหมายโรมนัทีเ่มอืงโบโลนญา (Bologna) ในประเทศอติาล ีในศตวรรษ

ที ่12 การศกึษาไดแ้ผข่ยายไปยงัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ทีก่่อตัง้ขึน้ทัง้ในประเทศอติาลแีละที่

อื่นๆ ในประเทศองักฤษมกีารสอนกฎหมายโรมนัในมหาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ ตัง้แต่กลาง

ศตวรรษที่ 12 เอคเคอร์ซอุิส (Accursius) ซึ่งอยู่ในกลุ่มกลอสเซเตอร์ได้รวบรวมเอา

คาํอธบิายและคาํแปลมาเรยีบเรยีงเสยีใหมไ่ดช้ือ่วา่ Glossa Ordinaria 

  การหนักลบัมาศกึษากฎหมายโรมนักนัใหม่ในมหาวทิยาลยัเท่ากบัเป็นการ

ฟ้ืนฟูทางดา้นวชิาการเท่านัน้  แต่ไม่ไดม้ผีลต่อกฎหมายทีใ่ชใ้นศาลเลย ต่อมากฎหมายที่

ใช้อยู่เป็นประจําในเวลานัน้ก็ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงอิทธิพลของกฎหมายโรมนัไปได ้       

ในขณะเดยีวกนัสานุศษิย์ของเอคเคอร์ซอุิสก็ได้นํากฎหมายโรมนัไปปรบัใชก้บัปญัหาที่

เกิดขึ้นในเวลานัน้ คําอธิบายกฎหมายที่พวกกลอสเซเตอร์จัดทําขึ้นย่อมไม่เป็นการ

เพียงพอ พวกหลงักลอสเซเตอร์ (post-glossator)หรือที่เรียกกนัอีกอย่างหน่ึงว่าพวก    

คอมเมนเทเตอร ์(Commentators) กไ็ดนํ้าเอากฎหมายไปแปลความอย่างไมเ่ครง่ครดันกั 

เพื่อใชไ้ดก้บัสภาพของบา้นเมอืงในสมยักลาง พวกคอมเมนเทเตอรม์กัจะอาศยัคําอธบิาย

ทีพ่วกกลอสเซเตอรร์วบรวมไวม้ากกว่าตวับทกฎหมายเดมิ ผลงานของคอมเมนเทเตอร ์

จงึไม่ไดม้าจากตวับทกฎหมายโดยตรง แต่กใ็ชไ้ดผ้ลดมีากในทางปฏบิตั ิผูม้ชี ื่อเสยีงทีสุ่ด

ของกลุ่มคอมเมนเทเตอรไ์ดแ้ก่ บารตุ์รุส (Barturus) ซึง่มชีวีติในช่วงปี ค.ศ. 1314-1357 

และสานุศษิยข์องบารตุ์รสุไดแ้ก่บาลดสั (Baldus) ซึง่มชีวีติอยูใ่นชว่งปี ค.ศ. 1327-1400 

  จากการศกึษาและการเผยแพร่ของสาํนักเรยีนทัง้สองกฎหมายโรมนัจงึเป็นที่

ยอมรบัวา่เป็นกฎหมายทีใ่ชร้ว่มกนั (Jus commune) ของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวนัตก 

มพีระราชบญัญตัฉิบบัหน่ึงของประเทศสเปนซึง่ตราขึน้มาในปี ค.ศ.1449 บงัคบัใหศ้าล

ทัง้หลายถอืเอาความเหน็ของบารตุ์รุส (Bartulus) และบาลดสั (Baldus) เป็นหลกัในการ  

ชี้ขาดตัดสินคดีในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ใช้บังคับแก่คดีโดยตรง          

ในประเทศเยอรมนักม็ลีกัษณะเชน่เดยีวกนั โดยในศตวรรษที ่16 ศาลในประเทศเยอรมนั

ยอมรบัเอาความเหน็ของบารตุ์รุสและบาลดสัมาใชบ้งัคบัได ้แต่ไม่ไดม้กีฎหมายบงัคบัไว้
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เช่นกรณีของสเปน สําหรบัประเทศองักฤษนัน้ แม้จะมกีารสอนวชิากฎหมายโรมนัใน

มหาวทิยาลยัมาก่อนกต็าม แต่กม็ไิดห้ยัง่รากลกึลงไปในการปฏบิตังิานของศาล ทัง้น้ีอาจ

เป็นเพราะวา่กษตัรยิอ์งักฤษไดร้วบรวมอํานาจการปกครองไวท้ีส่ว่นกลาง ก่อตัง้ศาลหลวง

ทีท่ําใหเ้กดิคอมมอนลอว ์(Common Law) ทีใ่ชแ้ทนกฎหมายจารตีประเพณีของศาล

ทอ้งถิน่ นอกจากน้ีในประเทศองักฤษยงัมสีาํนกัฝึกอบรมกฎหมายอนัเป็นชมรมวชิาชพีทีม่ ี

ความมัน่คงพอสมควร สํานักฝึกอบรมเหล่าน้ีตัง้อยู่ใกล้ ๆ กบัศาลขององักฤษ และอยู่

หา่งไกลจากสถาบนัการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั ทาํใหส้ามารถรว่มมอืกบัศาลในการแยก

กฎหมายโรมนัออกไป 

  ต่อมาในศตวรรษที ่16 และ 17 ไดม้กีลุม่ผูศ้กึษากฎหมายโรมนัทีม่หาวทิยาลยั

บุรก์ส ์(Bourges) ประเทศฝรัง่เศส มชีือ่วา่ ฮวิแมนนิสต ์(Humanist) พวกน้ีพยายามชาํระ

ตวับทกฎหมายโรมนัทีพ่วกกลอสเซเตอร์และคอมเมนเทเตอรไ์ดแ้ปลไวห้รอือธบิายเกนิ

เลยไปใหก้ลบัคนืสู่เน้ือความเดมิของตวักฎหมาย บางครัง้ถงึกบัคน้ไปถงึกฎหมายโรมนั

ยุคคลาสสกิ กล่าวคอื ตัง้แต่ปี 100 ก่อนครสิตกาลจนถงึปี ค.ศ. 250 พวกฮวิแมนนิสตเ์ป็น

ผูม้คีวามรูท้ ัง้ภาษาลาตนิและภาษากรกีเป็นอย่างดมีาก แต่ผลงานของพวกฮสิแมนนิสตม์ี

ลกัษณะไม่ทนักบัสภาพการณ์ยุคสมยัของบา้นเมอืงและไม่อาจนําไปปรบัใชไ้ดเ้หมอืนกบั

สองกลุม่แรก 

  อย่างไรก็ตามการศึกษาของพวกฮิวแมนนิสต์นําสู่แนวคิดใหม่ของสํานัก

กฎหมายธรรมชาติ ซึ่งเรียกร้องให้มีการประมวลโดยเห็นว่าหลักกฎหมายที่ดีและ        

สมเหตุผลควรจะไดร้วบรวมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในประมวลกฎหมาย มปีระเทศต่าง ๆ 

ตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งเช่นน้ี เช่น มกีารประมวลกฎหมายในบาวาเรยี และปรสัเซยี ในปี 

ค.ศ. 1756 และ 1794 ตามลาํดบั แต่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการประมวลกฎหมายแพง่ของประเทศ

ฝรัง่เศส ในปี ค.ศ. 1804 ซึง่จดัเป็นแบบอย่างแห่งประมวลกฎหมายประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก

ในเวลาต่อมา 

4.  วิวฒันาการกฎหมายคอมมอนลอว ์

  สกุลกฎหมายคอมมอนลอวถ์อืกําเนิดขึน้ในประเทศองักฤษ โดยแรกเริม่เดมิที

ประเทศองักฤษมพีวกพคิส ์(Picts) อาศยัอยู่ ต่อมากถ็ูกพวกเคลท์ (Celts) รุกราน     

พวกโรมนัก็ได้ยกกองทพัมารุกรานเกาะอังกฤษในปีที่ 54 ก่อนคริสตกาลและผนวก

องักฤษเขา้เป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดโิรมนั ในขณะที่องักฤษอยู่ในความปกครองของ
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โรมนั พวกโรมนัได้ก็นําเอาศาสนาครสิต์มาเผยแพร่ เมื่ออํานาจของจกัรวรรดโิรมนัเริม่

เสื่อมลง จึงมีการเรียกเอากองทหารโรมนัที่ประจําอยู่ในประเทศองักฤษกลบัไปในปี    

ค.ศ. 410 แมพ้วกโรมนัจะครอบครองประเทศองักฤษอยู่นานถงึประมาณเกอืบสีศ่ตวรรษ  

ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชาวโรมันได้นําเอากฎหมายโรมันมาใช้ในประเทศอังกฤษ         

แต่ประการใด 

 ในศตวรรษที่ 5 และที่ 6 พวกชนเผ่าเชื้อสายเยอรมันนิกอันได้แก่ พวก     

เอนเจลส ์(Angles) พวกแซกซอน (Saxon) และพวกจุ๊ทส ์(Jutes) ไดม้ารุกรานองักฤษ  

อาณาบรเิวณทีเ่คยอยูใ่นความปกครองของพวกโรมนักต็กอยูใ่นอาํนาจเดด็ขาดของชนเผา่

เชือ้สายเยอรมนันิก แต่ชนเผ่าต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอสิระแก่กนัและกนั และทําสงครามรบพุ่ง

กนัเองอยู่เสมอ ไม่เคยเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเลย ศาสนาครสิต์ที่พวกโรมนันําเขา้มา

เผยแพรก่เ็สือ่มสญูไปดว้ย จนกระทัง่ ค.ศ. 597 นกับุญออกสัตนิ (St.Augustine) ซึง่เป็น

นกับวชในศาสนาครสิตจ์ากกรุงโรมไดนํ้าศาสนาครสิตเ์ขา้มาเผยแพรอ่กีครัง้หน่ึงจนเป็นที่

แพร่หลายไปทัว่ประเทศองักฤษ กษตัรยิเ์อเธลเบริต์แห่งเคน้ท ์(Aethelberht) ไดบ้ญัญตัิ

กฎหมายจารตีประเพณีแห่งเผ่าชนตามแบบอย่างกฎหมายโรมนัขึน้มาเป็นครัง้แรกเมื่อ

ประมาณ ปี ค.ศ. 6001

 พวกแซกซอนตะวนัตกซึง่ตัง้ถิน่ฐานอยู่ทางตอนใตข้องแม่น้ําเทมส ์และรอบๆ 

เมอืงวนิเซสเตอร์ก็สามารถตัง้ตนมอีํานาจเหนือเผ่าชนเยอรมนันิกอื่น ๆ และจดัตัง้เป็น

อาณาจกัรอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั แต่ในขณะเดยีวกนัก็ไม่ได้ทําลายการปกครองอย่างเป็น

อสิระของหวัหน้าเผ่าชนอื่น ๆ พวกเดนส ์(Danes) กเ็ริม่เขา้มารุกรานประเทศองักฤษ

ในชว่งศตวรรษที ่9 จนสามารถครอบครองดนิแดนทางดา้นตะวนัออกของประเทศองักฤษ 

บรเิวณใดกต็ามทีพ่วกเดนสไ์ดร้บัชยัชนะ กฎหมายของพวกเดนส ์(Danelaws) กม็ผีลใชบ้งัคบั 

 ขอ้ความในกฎหมายนัน้มเีพยีง 90 ประโยคสัน้ ๆ เท่านัน้ เป็นบท 

บญัญตัเิกีย่วกบัอตัราค่าสนิไหมทดแทนในการทําละเมดิ เช่น ถ้าบุคคลชกต่อยผูอ้ื่นดว้ย

หมดัทีจ่มกูสามชลิลิง่ ถา้หากชกผูอ้ื่นจนกระทัง่ลูกนยัน์ตาหลุดออกมาใหใ้ชค้่าสนิไหม 50 

ชลิลิง่ เป็นตน้7

2    

                                                        
1Baker, J.H., An Introduction to English Legal History,  2nd ed; (London: Butterworths, 

1979), p. 2. 
2Honnold John, ed., The Life of the Law (New York: The Press of Glencoe, 1964), p.8. 
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 ในปี ค.ศ. 899 กษตัรยิอ์ลัเฟรด (King Alfred) ซึง่เป็นชาวแซกซอนไดข้บัไล่

พวกเดนสอ์อกไปและสามารถรวบรวมชนเผา่ต่าง ๆ ทัง้หมดใหอ้ยู่ภายใตอ้ํานาจ กล่าวกนั

ว่าพระเจา้อลัเฟรดเป็นผูส้นใจในความยุตธิรรมเป็นอย่างยิง่ ในคําปรารภของกฎหมายที่

พระเจ้าอลัเฟรดตราขึ้นมาใช้กบัชาวแซกซอนตะวนัตกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงศึกษา

กฎหมายของกษตัรยิ์เอเธลเบริต์ และผูค้รองนครอื่น ๆ รวมทัง้พระคมัภรี์ก่อนจะทําการ

บญัญตักิฎหมาย นบัเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบจารตีประเพณีเผ่าชนขององักฤษเป็นครัง้แรก  

อยา่งไรกต็าม ในปี ค.ศ. 1013 พวกเดนสก์ลบัมอีํานาจขึน้มาอกีครัง้หน่ึงในรชัสมยักษตัรยิ ์

สเวน (Sweyn) และคานุท (Cnut) ประเทศองักฤษกลายเป็นสว่นหน่ึงของจกัรวรรดเิดนมารก์  

จกัรวรรดเิดนมารก์ถูกแบ่งแยกอกีครัง้หน่ึงในปี ค.ศ. 1042 พระเจา้เอด็เวริด์ (King 

Edward) ไดข้ึน้ครองราชย์เป็นกษตัรยิ์องักฤษ พระเจา้เอด็เวริด์มเีชือ้สายเป็นทัง้ชาว  

แซกซอนและชาวนอรม์นัส ์ (Normans) พระองคไ์ดอ้าศยัอยู่ในมอรม์งัดตีัง้แต่ปี ค.ศ. 1013 

ถงึ 1040 จงึมขีา้ราชการบรพิารเป็นชาวนอรม์นัสท์ัง้หมด เมือ่พระเจา้เอด็เวริด์สิน้พระชนม ์

ดยุกแห่งนอรม์งัด ี(Duke of Normandy) ซึง่อยู่ทางฝ ัง่ฝรัง่เศสไดย้กกองทพัขา้มชอ่งแคบ

องักฤษเขา้มาทวงสทิธใินราชสมบตัแิละไดสู้ร้บกษตัรยิเ์ฮโรลด ์ (Harold) จนไดร้บัชยัชนะ

ทีเ่มอืงเฮสติง่ส ์(Hastings) ดยุกแห่งนอรม์งัด ีจงึไดเ้ป็นกษตัรยิส์บืต่อมา ทรงพระนามว่า 

พระเจา้วลิเลีย่ม (William I) และมฉีายาวา่ วลิเลีย่มผูพ้ชิติ (William the Conqueror) 

 การทีพ่ระเจา้วลิเลีย่มอา้งสทิธใินราชบลัลงักโ์ดยการสบืราชสนัตตวิงศน์ัน้ย่อม

นบัว่ามคีวามสาํคญัยิง่  เพราะพระองคส์ามารถรบิทีด่นิของขนุนางทีสู่ร้บต่อตา้นพระองค์

ได ้ทาํใหอ้าจนําเอาระบบการปกครองแบบศกัดนิาสวามภิกัดิ ์(Feudalism) ตามแบบอย่าง

ในภาคพื้นยุโรปมาดดัแปลงใช้ในการปกครองประเทศองักฤษอย่างได้ผลด ีนอกจากน้ี

พระองคย์งันําเอาขา้ราชบรพิารนกัปกครองและนกับรหิารมาไวใ้นราชสาํนกัเรยีกวา่ ควิรอิา 

รจีสิ (Curia Regis) งานส่วนใหญ่ของควิรอีา รจีสิ ไดแ้ก่เรื่องเกีย่วกบัการเงนิ เพราะ

กษตัรยิอ์งักฤษตอ้งใหค้วามอุปถมัภแ์ก่ขา้ราชบรพิารเป็นจาํนวนมากจนเกนิความสามารถ

ทีจ่ะจา่ยจากรายไดท้ีไ่ดร้บัจากทีด่นิของกษตัรยิ ์

 1. วิวฒันาการของศาลองักฤษ 

     ศาลของประเทศองักฤษนบัวา่เป็นองคก์รทีม่คีวามสาํคญัยิง่สาํหรบัประเทศ

อังกฤษ เพราะเป็นองค์กรที่ก่อกําเนิดกฎหมายคอมมอนลอว์ขึ้นมา ดังนัน้ศาลและ

กฎหมายคอมมอนลอว์จงึไม่อาจแยกออกจากกนั การศกึษาถงึววิฒันาการของศาลของ
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ประเทศองักฤษจงึนบัวา่เป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ ววิฒันาการของศาลประเทศองักฤษนัน้อาจ

แยกออกเป็นสองสว่น คอืศาลทอ้งถิน่และศาลหลวง 8

1 ของกษตัรยิอ์งักฤษ ซึง่จะขอกล่าว

ตามลาํดบัดงัน้ี 

  1.1 ศาลท้องถ่ิน 

    ประเทศองักฤษเดมิได้แบ่งการปกครองออกเป็นเขตแดนต่าง ๆ ซึ่งมี

อํานาจปกครองเป็นอสิระแก่กนั แต่ละเขตแดนมกีารประชุมของบุคคลทีเ่ป็นไทแก่ตนเอง 

(folkmoot) เพือ่วนิิจฉยักจิการทีม่ผีลกระทบต่อการปกครองเขตแดนนัน้โดยตรง เมือ่เขต

แดนเหล่านัน้ตกอยู่ในอํานาจของกษตัรยิ์ เขตแดนเหล่านัน้ก็ไม่ได้สลายตวัไป แต่กลบั

กลายเป็นเขตการปกครองทีเ่รยีกวา่ไชร ์แต่ละไชรม์กีารประชุมปรกึษากนัในกจิการต่าง ๆ 

เช่นเดมิ เรยีกว่า Shiremoot หรอืไชรส์ภา ในการประชุมของไชรส์ภานัน้มไีชรช์ฟิ (Sheriff) 

เป็นประธาน ภายหลังจากไชร์ได้เปลี่ยนมาเป็นหน่วยการปกครองเรียกว่าเคาน์ตี ้

(County) การประชุมของไชรส์ภาจงึกลายเป็นศาลเคาน์ตี ้(County Court) ไชรร์ฟี นอกจาก

เป็นประธานการประชุมของไชร์สภาแล้ว ยงัมหีน้าที่ปกป้องความสงบสุขของพระเจ้า

แผน่ดนิ มหีน้าทีร่กัษาความสงบและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่ มหีน้าทีต่ดัสนิ

ความทัง้คดีแพ่งและคดีอาญา แต่คดีส่วนมากจะเป็นคดีอาญาเสยีมากกว่า เมื่อมกีาร

ฟ้องร้องเป็นคดใีนศาล ศาลจะทําการพพิากษาเสยีก่อนแล้วจงึกําหนดวธิีพจิารณาตาม

วธิกีารอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

 1. การสาบานตน (compurgation) คอืการใหจ้าํเลยสาบานตนวา่ไมผ่ดิ 

ถ้าจําเลยสาบานตนได้จําเลยก็จะพ้นขอ้หาไป บางครัง้ศาลอาจให้จําเลยหาคนมาร่วม

สาบานดว้ยตามจาํนวนทีศ่าลกําหนด ซึง่อาจมจีาํนวน 12 คน หรอืมากกวา่นัน้กไ็ด ้สดุแท้

แต่วา่จะเป็นคดรีา้ยแรงเพยีงใด 

  2. การพสิจูน์ดว้ยวธิกีารทรมาน (trial by ordeal) การพสิจูน์ดว้ยการ

ทรมานน้ีอาจเป็นการทรมานดว้ยไฟ (fire ordeal)  หรอืทรมานดว้ยน้ํา (water ordeal)  

การทรมานดว้ยไฟใชส้าํหรบัคนทีม่ยีศศกัดิเ์ท่านัน้ สว่นการทรมานดว้ยน้ําใชส้าํหรบัคน

ทัว่ไป 

                                                        
1คาํวา่ศาลหลวง, ศาลของกษตัรยิอ์งักฤษหรอืศาลคอมมอนลอว ์มคีวามหมายอยา่งเดยีวกนั 
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  การทรมานดว้ยไฟนัน้มกีารนําแท่งเหลก็ไปเผาไฟใหร้อ้นจนแดงแลว้

ใหจ้ําเลยถอืไว ้หรอืใหเ้ดนิบนผาลไถนาทีเ่ผาไฟเสยีจนรอ้น ครัน้แลว้ใหเ้อาผา้มาพนัมอื

หรอืพนัเท้าทิ้งไวส้ามวนั ถ้ามอืหรอืเท้าพองก็แสดงมคีวามผดิ ถ้าไม่พองก็แสดงว่าเป็น   

ผูบ้รสิทุธิ ์

  การทรมานดว้ยน้ํามสีองแบบคอืการทรมานดว้ยน้ํารอ้น (hot-water 

ordeal) และการทรมานดว้ยน้ําเยน็ (cold-water ordeal) 

 การทรมานดว้ยน้ํารอ้นทาํโดยวธิใีหจ้าํเลยจุม่แขนลงไปในน้ําเดอืดถงึ

ขอ้ศอก ถา้จาํเลยไมไ่ดร้บับาดเจบ็กพ็น้ขอ้หาไป 

 การทรมานด้วยน้ําเย็นใช้วิธีโยนจําเลยลงไปในแม่น้ําหรือสระ          

ถา้จําเลยลอยน้ําโดยไม่ไดว้่ายน้ําขึน้มากถ็อืเป็นหลกัฐานไดว้่าจําเลยผดิ  ถ้าจําเลยจมน้ํา 

จาํเลยกพ็น้ผดิ 

  3. การพจิารณาดว้ยการต่อสู ้(trial by battle) เป็นการพจิารณาความผดิ

ดว้ยการใหจ้าํเลยต่อสูก้บัโจทกโ์ดยเชือ่วา่สวรรคค์งชว่ยใหผู้ถู้กตอ้งเป็นฝา่ยชนะ 

 จะเห็นได้ว่าวิธีการพิจารณาตามแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในศาลท้องถิ่น

ตามทีก่ล่าวมาแลว้เป็นการนําเอาความเชื่อในทางศาสนามาเป็นเครื่องมอืทีจ่ะช่วยพสิจูน์

ความบรสิทุธิข์องผูไ้มผ่ดิ 

 นอกจากศาลเคาน์ตี้ตามที่กล่าวมาแล้วในประเทศองักฤษยงัมศีาล

ทอ้งถิน่อกีประเภทหน่ึงเรยีกว่าศาลรอ้ย (Hundred Court) คําว่ารอ้ยหรอืฮนัเดรด 

(hundred) น้ีอาจหมายถงึหน่วยการปกครองทีม่หีน่ึงรอ้ยครอบครวั หรอือาจหมายถงึทีด่นิ

จาํนวน 100 ไฮด ์(Hind) กไ็ด ้ 1 ไฮด ์มเีน้ือทีเ่ท่ากบั 120 เอเคอร ์ซึง่เพยีงพอสาํหรบัใชใ้น

การเพาะปลกูเลีย้งดหูน่ึงครอบครวั  

  ผูค้นทีอ่าศยัอยู่ในฮนัเดรดทัง้หมดจะประชุมกนัหน่ึงครัง้ทุก 4  สปัดาห ์

ผูม้าประชุมจะทําการชีข้าดตดัสนิขอ้พพิาทต่าง ๆ  ลงโทษผูก้ระทําความผดิและเกบ็ภาษ ี 

ผูเ้ป็นประธานในการประชุมได้แก่รฟี (reeve) ในสมยัโบราณปญัหาเกี่ยวกบัที่ดนิจะ

พจิารณากนัในศาลร้อย นอกจากน้ียงัมเีขตอํานาจเหนือคดีอาญาบางประเภทเท่านัน้  

หลงัจากที่พวกนอร์มนัส์ได้ครอบครองเกาะองักฤษแล้ว ศาลเคาน์ตี้และศาลร้อยได้ลด

ความสาํคญัลงไปมาก ในทีส่ดุศาลเคาน์ตีก้ก็ลายเป็นสว่นหน่ึงของศาลหลวงทีม่เีขตอํานาจ

เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ โดยในคดแีพง่ศาลเคาน์ตีม้เีขตอํานาจพจิารณาคดทุีนทรพัยท์ีพ่พิาท
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กนัไม่เกนิ 40 ชลิลิง่ สว่นคดอีาญามเีขตอํานาจเหนือคดมีสิดมีเีนอร ์(Misdemeanor) คอื

คดทีี่เป็นความผดิทางอาญาเลก็น้อยเท่านัน้ สําหรบัศาลรอ้ยนัน้มกีฎหมายใหย้กเลกิใน

ภายหลงั 

 1.2  ศาลหลวง 

   ศาลหลวงของประเทศองักฤษนัน้เดิมไม่ได้เกิดจากพระราชบญัญตั ิ

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม หากแต่ววิฒันาการมาจากการปฏบิตังิานในกจิการต่าง ๆ ของ

ควิรอีารจิสิ หรอืราชสาํนกัศาลหลวงจนแยกตวัออกเป็นศาลต่าง ๆ ดงัน้ี 

 1.  ศาลเอกซเ์ชคเกอร ์ (The  Court  of Exchequer) 

                         คาํวา่เอกซเ์ชคเกอร ์ (Exchequer)  มาจากคาํวา่ “Sacrarium” ใน

ภาษาลาตนิแปลว่า ตาหมากรุก ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พราะว่าผา้ทีปู่บนโต๊ะในหอ้งทีใ่ชเ้กบ็ภาษี

ของกษตัรยิเ์ป็นผา้ตาหมากรุก คําวา่เอกซเ์ชคเกอรป์รากฏขึน้ในครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1118 

ในรชัสมยัพระเจา้เฮนรีท่ี ่1 หอ้งที่ใชเ้กบ็ภาษนีัน้แบ่งออกเป็นสองชัน้ ชัน้ล่าง (lower 

chamber) ใชเ้ป็นทีร่บัและตรวจสอบภาษ ีสว่นชัน้บน (upper chamber) ใชเ้ป็นทีต่กลงขอ้

โตแ้ยง้กนั ไชรร์ฟี (Sheriff) ซึง่มหีน้าทีจ่ดัเกบ็ภาษจีะตอ้งนําเงนิภาษทีีต่นตอ้งรบัผดิชอบ

มาส่งมอบที่ห้องจดัเก็บภาษีน้ี นอกจากนัน้ห้องน้ียงัใช้เป็นที่จดัทําบญัชแีละเก็บรกัษา

เอกสารอื่น ๆ อกี ขณะเดยีวกนัยงัมอีํานาจออกหมายเรยีกลูกหน้ีของกษตัรยิ์มายงัทีท่ํา

การเกบ็ภาษดีว้ย เจา้หน้าทีข่องเอกซเ์ชคเกอรเ์ป็นขนุนางระดบับารอน (Baron) มหีน้าที่

ควบคุม ตรวจสอบและตดัสนิขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ สภาพการณ์เป็นอยู่เช่นน้ีจนกระทัง่ปี ค.ศ. 

1236 จงึเริม่ใหฟ้้องความในศาลเอกซเ์ชคเกอรไ์ด ้เอกซเ์ชคเกอรจ์งึเริม่จะกลายเป็นศาล

ขึน้มาและเป็นศาลทีส่มบูรณ์ในตอนแรกของศตวรรษที ่14 โดยม ี“ชพีบารอน” (Chief 

Baron) เป็นประธานศาลและบารอนอื่น ๆ รว่มอยู่ดว้ย ในศตวรรษที ่13 บารอนเหล่าน้ี 

แมจ้ะเป็นนกักฎหมายและอาจเคยเป็นผูพ้พิากษาในศาลอื่นมาแลว้กต็าม แต่กม็ไิดม้ฐีานะ

ทดัเทยีมกบัผูพ้พิากษาศาลอื่นจนกระทัง่ ค.ศ. 1579 อนัเป็นรชัสมยัของพระนางเจา้อลซิาเบธ็

ที ่1 บารอนทัง้หลายในศาลเอกซเ์ชคเกอรจ์งึมฐีานะเทา่เทยีมกบัผูพ้พิากษาของศาลอื่น 

    ในศตวรรษที ่12 ศาลเอกเชคเกอรม์เีขตอํานาจในการตดัสนิคดไีด้

ทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาษีอากรหรือไม่ก็ตาม ทัง้น้ีเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานใน     

เอกซเ์ชคเกอรถ์อืวา่เป็นการปฏบิตังิานของควิร ีอารจิสิ จงึมอีํานาจในการตดัสนิคดคีวามผูม้า

รอ้งต่อควิร ีอารจีสิดว้ย เมือ่ศาลคอมมอนพลสี ์(Common Pleas) ไดต้ัง้หลกัแหล่งแน่นอน
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ในวหิารเวสตม์นิสเตอร ์(Westminster) แลว้ ศาลเอกซเ์ชคเกอรจ์งึไดจ้ํากดัเขตอํานาจอยู่

เหนือคดทีีเ่กีย่วกบัการเงนิของกษตัรยิเ์ท่านัน้ แต่ทัง้น้ีอํานาจการเกบ็ภาษขีองกษตัรยิน์ัน้

ไมไ่ดจ้าํกดัไวเ้ฉพาะแต่ผูเ้ป็นหน้ีกษตัรยิโ์ดยตรงเท่านัน้ หากแต่ยงัอาจเกบ็จากผูท้ีเ่ป็นหน้ี

ลูกหน้ีของกษตัรยิ์เป็นทอด ๆ ออกไป ลูกหน้ีของกษตัรยิ์จงึมารอ้งขอใหศ้าลเอกซ์เชคเกอร์

เรยีกเงนิจากลกูหน้ีของตนอกีทอดหน่ึง หลกัเชน่น้ีเรยีกวา่ ควอมนิสั (Qua Minus) มผีล

ทาํใหเ้อกซเ์ชคเกอรม์เีขตอํานาจเหนือคดแีพง่เป็นสว่นมาก ทัง้โจทกย์งัอาจรอ้งขอใหศ้าล

เอกซเ์ชคเกอรบ์งัคบัหน้ีตามกฎหมายสาขาเอคควติีไ้ดอ้กีดว้ย 

   ในทีส่ดุศาลเอกซเ์ชคเกอรย์งัมเีขตอํานาจอุทธรณ์ดว้ย ทัง้น้ีเกดิจาก

การที่ผูพ้พิากษาประชุมกนัเพื่อพจิารณาเรื่องที่สําคญั ๆ อย่างไม่เป็นทางการ และเป็น

ศาลทีแ่น่นอนในปี ค.ศ. 1338 เมื่อศาลเอกซ์เชคเกอรป์ฏเิสธไม่ยอมใหศ้าลคงิสเ์บนช์

ตรวจสอบคาํพพิากษาของตน ต่อมาในปี ค.ศ. 1585 ศาลเอกซเ์ชคเกอรย์งัไดร้บัอํานาจให้

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของศาลคงิสเ์บนซไ์ดด้ว้ย 

  ศาลเอกซ์เชคเกอรด์ํารงอยู่ต่อมาจนถูกยกเลกิไปโดยเดอะ จูตดิเจอร ์

แอคท ์(The Judicatire Act 1873) ซึง่จดัระเบยีบศาลทัง้หมดเสยีใหม ่

 2.  ศาลคอมมอนพลีส ์ (Common Pleas) ส่วนทีส่องของการ

ววิฒันาการของควิร ีอารจีสิ เกีย่วกบังานดา้นตุลาการเชน่เดยีวกนั ทัง้น้ีเน่ืองมาจากหลกัทีว่า่

การประสทิธิประสาทความยุติธรรมและการรกัษาความสงบสุขเป็นหน้าที่ของกษัตรยิ์

โดยตรง ดงันัน้เมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดก็ตาม ประชาชนย่อมรอ้งขอความเป็นธรรมได้

เสมอ แต่ถ้าหากคดคีวามมากเกนิไป พระองค์ก็ย่อมไม่สามารถพจิารณาคดทีัง้หมดได้

ดว้ยพระองคเ์อง จงึจาํเป็นตอ้งใหบุ้คคลทีอ่ยูใ่นราชสาํนกัหรอืควิร ีอารจีสิ จดัการแทนดว้ย

วธิกีารแต่งตัง้ผูพ้พิากษาเดนิทางไปตามทีต่่าง ๆ ในลกัษณะเป็นวงจร (Iter) ผูพ้พิากษาที่

ไดร้บัแต่งตัง้มหีน้าทีเ่กีย่วกบัคดทีางอาญาและตรวจสอบเรือ่งเกีย่วกบัการเงนิ เมือ่อํานาจ

การตดัสนิคดคีวามของกษตัรยิม์คีวามมัน่คงมากขึน้ ประชาชนกเ็รยีกรอ้งใหค้วิร ีอารจีสิ

ของกษัตรยิ์ตดัสนิขอ้พพิาทระหว่างกนัเองมากขึ้น ความจรงิกษัตรยิ์มหีน้าที่ประสทิธิ

ประสาทความยุติธรรมอยู่แล้ว แต่ทัง้น้ีไม่ใช่เป็นการกระทําให้เปล่าเพราะกษตัรยิ์ต้อง

จ่ายเงนิค่าจ้างแก่บุคคลทีท่ํางานในราชสํานัก ซึ่งได้มกีารฝึกอบรมมาแลว้เป็นอย่างดใีน

การตดัสนิคดคีวาม กษตัรยิเ์องกช็อบทีจ่ะใหศ้าลหลวงตดัสนิคดรีะหว่างเอกชนต่อเอกชน 

(Common Pleas) ประชาชนทัง้หลายรวมทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัมอบทีด่นิจากกษตัรยิโ์ดยตรง 
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(tenants-in-chief) กช็อบทีจ่ะใหศ้าลหลวงของกษตัรยิต์ดัสนิขอ้พพิาทมากกวา่ทีจ่ะใหศ้าล

ทอ้งถิน่ตดัสนิ เพราะถงึอยา่งไรกต็อ้งถูกบงัคบัใหไ้ปศาลหลวงอยู่แลว้เมือ่มกีารอุทธรณ์คดี

จากศาลทอ้งถิน่ไปยงัศาลหลวง แต่ศาลของกษตัรยิม์ขีอ้เสยีอยู่ประการหน่ึงคอืจะตดิตาม

กษตัรยิไ์ปทีต่่าง ๆ เสมอ 

  มนีกัประวตัศิาสตรก์ล่าววา่ พระเจา้เฮนรีท่ี ่1 (Henry I) ซึง่ครองราชย์

ระหว่างปี ค.ศ. 1100-1135 ไดแ้ต่งตัง้บุคคล 5 คน จากราชสาํนกั เสมยีน 2 คน และ

เจา้หน้าทีอ่ื่นอกี 3 คนใหป้ระจาํอยู่ในควิรอีา รจีสิ เป็นการถาวรเพือ่รบัขอ้เรยีกรอ้งต่าง ๆ 

และเสนอเรื่องใหก้บัควิร ีอารจีสิ ชีข้าดเมื่อไม่อาจตดัสนิได ้ กรณีเช่นน้ีอาจถอืไดว้่าเป็น

การเริม่ต้นของศาลคอมมอนพลสีท์ี่ต้องประจําอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นการแน่นอน

และกลายเป็นขอ้เรยีกรอ้งประการหน่ึงของพวกขนุนางในแมกนา คารต์า (Magna Carta) 

ซึง่ต่อมาไดก้ําหนดใหอ้ยู่ในทอ้งพระโรงวหิารเวสต์มนิสเตอร ์ เมื่อถงึปลายศตวรรษที ่13 

ศาลคอมมอนพลีส์ก็ได้แยกตัวออกจากคิวรีอา รีจิส โดยเด็ดขาด และมีเขตอํานาจ

กวา้งขวางและดาํรงความสาํคญัตลอดมา ในศตวรรษที ่14 และศตวรรษต่อ ๆ มาไดม้กีาร

แขง่ขนักบัศาลคงิสเ์บนซ์อย่างมาก แต่เป็นเอกสทิธิอ์ย่างหน่ึงของศาลคอมมอนพลสีท์ีว่่า

เฉพาะแต่ซารเ์จน้ท ์(Serjeant) คอืทนายความอาวุโสเท่านัน้จงึจะมสีทิธวิ่าความในศาล

คอมมอนพลสีไ์ด ้ ศาลคอมพลสีม์วีธิกีารพจิารณาทีซ่บัซอ้นมากเน่ืองจากระบบรทิ (writ) 

และตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายสงู เพราะฉะนัน้เฉพาะแต่ผูม้คีวามรํ่ารวยเท่านัน้จงึสามารถนําคดมีา

สูศ่าลคอมมอนพลสีไ์ด ้

 ศาลคอมมอนพลสีถ์ูกยุบไปเมือ่ปี ค.ศ. 1875 เมือ่มกีารจดัระเบยีบ

ศาลเสยีใหมเ่ชน่เดยีวกบักรณขีองศาลเอก็ซเ์ชค็เกอร ์

  3.  ศาลคิงสเ์บนซ ์ (King’s Bench)  

               ศาลคิงส์เบนซ์ เดิมรวมอยู่กับคิวรีอา รีจิส เป็นศาลที่พิจารณา

เกีย่วกบัคดทีีก่ษตัรยิม์สีว่นไดเ้สยีโดยตรง ซึง่สว่นมากเป็นคดอีาญา ดงันัน้กษตัรยิอ์งักฤษ

จึงเป็นผู้พิจารณาคดีเหล่านัน้ร่วมกับคิวรีอา รีจิส โดยตรง กษัตริย์อังกฤษจึงมีความ

ใกลช้ดิกบัควิรอีา รจีสิ อย่างมาก จนถอืเป็นหลกัว่าผูท้ีร่วมอยู่ในควิรอีา รจีสิ ทัง้หมดเป็น           

ผู้พิจารณาคดี แม้ในทางปฏิบัติจะทําเช่นนัน้ด้วยพระองค์เองไม่ได้ บุคคลที่ได้ร ับ

มอบหมายจงึเขา้สวมอํานาจแทนจนกลายเป็นศาลคงิส์เบนซ์ก่อนปีครสิตศกัราช 1300  
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ในภายหลงัศาลคงิสเ์บนซย์งัมเีขตอํานาจเหนือคดแีพง่และมอีํานาจพจิารณาคดทีีอุ่ทธรณ์

มาจากศาลทอ้งถิน่ดว้ย 

   ศาลคงิสเ์บนซ์ (King’s Bench) มชีื่อเรยีกว่า ศาลควนีสเ์บนซ ์

(Queen’s Bench) เมือ่กษตัรยิข์ององักฤษเป็นสมเดจ็พระราชนีิ 

 

2.3  ระบบริท (Writ System) 

 เมื่อพวกนอรม์นัสค์รอบครองเกาะองักฤษแลว้ ไดนํ้าเอาระบอบการปกครองแบบ

ศกัดนิาสวามภิกัดิ ์(feudal system) มาปกครองประเทศองักฤษ บุคคลทีถ่อืวา่อยู่ระดบั

สงูสดุในระบอบการปกครองน้ี ไดแ้ก่ กษตัรยิ ์ซึง่เมือ่ชว่งชงิไดด้นิแดนใดมากจ็ะแบ่งใหข้นุ

นางไปครอบครองหาผลประโยชน์ พวกทีไ่ดร้บัทีด่นิจากกษตัรยิโ์ดยตรงเรยีกว่า tenant-

in-chief พวกน้ีไดร้บัอํานาจในการปกครองบรเิวณทีด่นิทีต่นไดร้บัมอบมา ตามหลกัการ

ปกครองแบบศกัดนิาสวามภิกัดิก์ษตัรยิ์จะให้ความคุ้มครองแก่ขุนนางที่ได้รบัมอบที่ดนิ 

สว่นขนุนางผูไ้ดร้บัมอบทีด่นิกต็อ้งกระทาํการตอบแทนกษตัรยิต์ามแต่ประเภทของการถอื

ครองทีด่นิ เช่น การถอืครองทีด่นิโดยรบัหน้าทีสู่ร้บเป็นการตอบแทน (knight service)1

 หน้าทีส่าํคญัประการหน่ึงในระบอบการปกครองแบบศกัดนิาสวามภิกัดิค์อืการถอื

วา่กษตัรยิเ์ป็นผูป้ระสทิธิป์ระสาทความยุตธิรรมแก่ประชาชน แต่ในขณะเดยีวกนัขนุนางที่

ไดร้บัมอบทีด่นิไปกม็อีํานาจตดัสนิคดขีอ้พพิาทภายในเขตแดนของตนเอง กษตัรยิ์จะไม่

เขา้ไปกา้วก่ายเลย เวน้แต่คดเีกีย่วดว้ยผูท้ีไ่ดร้บัมอบทีด่นิจากพระองคโ์ดยตรง หรอืผูอ้ยู่

ในความปกครองของผูค้รองทีด่นิต่างรายกนั คนทีอ่ยู่ในความปกครองขนุนางคนหน่ึงย่อม

ไม่ยอมไปขึน้ศาลของขุนนางอกีคนหน่ึง จงึจําเป็นตอ้งมาขอความเป็นธรรมจากศาลของ

กษตัรยิ ์ปกตศิาลของกษตัรยิจ์ะรบัคดไีวพ้จิารณาเฉพาะต่อเมื่อมผีูม้ารอ้งขอใหพ้จิารณา

เท่านัน้ การร้องขอเช่นน้ีผู้เสยีหายต้องขอให้กษตัรยิ์ออกหนังสอืไปยงัไชร์รฟี (Sheriff)    

 

การถอืครองทีด่นิโดยมหีน้าทีต่อ้งส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แก่กษตัรยิ ์เป็นตน้ ผูไ้ดร้บัมอบ

ทีด่นิชัน้ตน้น้ีอาจมอบทีด่นิใหก้บัผูอ้ื่นอกีต่อไปกไ็ด ้นอกจากน้ียงัอาจมผีูใ้ชแ้รงงานทํามา

หากนิเพาะปลูกอยู่บนทีด่นินัน้และตกตดิไปกบัทีด่นินัน้ตลอดไปไม่ว่าทีด่นินัน้จะเปลีย่น

เจา้ของไปกีท่อดตาม เรยีกกนัวา่พวกเซริฟ์ (serf) 

                                                        
1คกึฤทธิ ์ ปราโมช, ม.ร.ว., ฝรัง่ศกัดินา (กรงุเทพมหานคร: สาํนกัพมิพก์า้วหน้า, 2516), หน้า 47-80. 
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ใหนํ้าตวัผูถู้กกลา่วหามาศาลหรอืเป็นคาํสัง่ของกษตัรยิใ์หผู้ถู้กกลา่วหามาศาล คาํสัง่เชน่น้ี

คอื รทิ (writ) คาํว่า รทิ จงึหมายถงึหนงัสอืทีก่ษตัรยิม์ไีปยงัขา้ราชการเพื่อใหด้าํเนินการ

ทางดา้นบรหิารหรอืทางดา้นตุลาการ หนังสอืน้ีตอ้งมตีราแผ่นดนิประทบัไวเ้ป็นเครื่องหมาย

รับรองความถูกต้องแท้จริง ดังนัน้ผู้มีอํานาจออกหนังสือน้ีจึงได้แก่ชานเซลเล่อร ์

(Chancellor) ซึง่เป็นราชเลขาธกิารของกษตัรยิโ์ดยปรยิายเพราะเป็นผูร้กัษาตราแผน่ดนิ 

ประชาชนจะนําคดีมาสู่ศาลได้ต่อเมื่อได้ไปซื้อรทิมาจากชาลเซลเล่อร์มาบรรยายฟ้อง

กล่าวหาผูท้ีท่ําใหต้นเสยีหายเพื่อยื่นฟ้องต่อศาล ในการน้ีผูม้าซื้อรทิตอ้งชําระเงนิค่าฤชา

ธรรมเนียมตามอตัราทีก่ําหนดไว ้ดงันัน้สาํหรบัทางดา้นตุลาการ รทิจงึหมายถงึหนังสอืที่

ไดป้ระทบัตราแผ่นดนิออกในนามของกษตัรยิท์ีม่ไีปยงัเชอรร์ฟีของแต่ละเคาน์ตี ้หรอืขนุนาง

ของแต่ละเขตแดนใหด้าํเนินการเรือ่งต่าง ๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นรทิ กล่าวกนัวา่ในปี ค.ศ. 1200 

ทีท่ําการของชานเซลเล่อรม์รีทิอยู่หลายประเภทที่เป็นแบบฟอร์มทัว่ ๆ ไปอยู่แล้ว รทิที่

สาํคญัในเวลานัน้ไดแ้ก่ 

 ริท ออฟ ไรท ์ (Writ of Right)  ซึง่ใชส้าํหรบัฟ้องเรยีกทีด่นิคนืโดยสัง่ใหข้นุนาง

เจา้ของเขตแดนบงัคบัใหจ้ําเลยทีย่ดึครองทีด่นิไวโ้ดยไม่ชอบคนืใหแ้ก่โจทก์ ถ้าหากขุนนาง

เจา้ของเขตแดนไม่ดําเนินการใหเ้ชอรร์ฟีซึง่เป็นขา้ราชการดําเนินการแทน เพื่อไม่ใหเ้กดิ

การรอ้งเรยีนวา่มคีวามไมเ่ป็นธรรมเกดิขึน้ 

 ริท ออฟ เทรสพาสส ์(Writ of Trespass) เป็นรทิทีใ่ชฟ้้องเรยีกค่าสนิไหม

ทดแทนเมื่อมกีารทําละเมดิต่อร่างกายและทรพัยส์นิ รทิน้ีดํารงความสาํคญัตลอดมาเป็น

เวลาหลายศตวรรษ เป็นรทิทีส่ ัง่ใหเ้ชอรร์ฟีแห่งทอ้งทีท่ีค่ดเีกดิขึน้นําตวัจําเลยมาใหอ้ยู่ต่อ

หน้าผูพ้พิากษาของกษตัรยิต์ามวนัทีก่ําหนด เพื่อใหเ้หตุผลว่าทําไมจําเลยจงึใชก้ําลงัและ

อาวุธทํารา้ยโจทก์หรอืบุกรุกเขา้ไปในทีด่นิของโจทก์ หรอืเอาทรพัยส์นิของโจทก์ไป และ

ทําร้ายโจทก์จนได้รบัความเสยีหายอย่างมาก อนัเป็นการกระทบถึงความสงบสุขของ  

พระเจา้แผน่ดนิ นอกจากน้ียงัมรีทิอื่น ๆ อกี เชน่ รทิ ออก คฟัเวอรเ์น้นท ์(Writ of Covenent) 

ใช้สําหรบัเรยีกค่าเสยีหายเมื่อมีการผิดสญัญาชนิดมกีารประทบัตราชื่อคู่สญัญาลงใน

เอกสาร (Sealed Contract) รทิ ออฟ  เดททนิิว (Writ of Detenue)  ใชส้าํหรบัเรยีกทรพัย์

หรอืราคาทรพัยค์นืจากผูร้บัฝากทรพัย ์เป็นตน้ ในศตวรรษที ่13 รทิต่าง ๆ ทีช่าลเซลเล่อร์

ออกมามถีงึ 50 ประเภทเศษ จนเป็นทีร่งัเกยีจของพวกขนุนาง เพราะเป็นการเพิม่อํานาจ

ของศาลหลวง จงึมกีารตรากฎหมาย “เดอะ โพรวชิัน่ ออฟ อ๊อกฟอร์ด 1258” (The 
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Provision of Oxford 1258)  หา้มมกีารออกรทิประเภทใหม ่ๆ ขึน้มาอกี เวน้แต่จะไดร้บั

พระบรมราชานุญาตจากกษตัรยิห์รอืไดร้บัอนุญาตจากสภาองคมนตร ี

 อย่างไรกต็ามในศตวรรษที ่14 ชานเซลเล่อรก์ไ็ดจ้ดัทํารทิประเภททีค่ลา้ยคลงึกบั

รทิที่เคยมอียู่แล้วออกมาอีก ทัง้น้ีโดยอาศยัอํานาจในพระราชบญัญตัิ “สแตตทิว ออฟ 

เวสตม์นิเตอร ์(Statue of Westminter II, Consimili Casu, 1288) ขอ้เสยีของรทิคอื     

ถ้าโจทก์ฟ้องคดโีดยใช้รทิผดิประเภท ไม่ตรงกบัขอ้เท็จจรงิและลูกขุนยงัไม่ได้ชี้ขาดใน

ขอ้เทจ็จรงิ โจทกอ์าจฟ้องคดใีหม่ไดแ้ต่ตอ้งเสยีเวลาและเสยีค่าใชจ้่ายอกีมาก ถา้ลูกขนุได้

ชี้ขาดแล้ว โจทก์ก็จะเป็นฝ่ายแพ้คดโีดยไม่มทีางแก้ไขแต่ประการใด รทิที่ใชฟ้้องคดถีูก

ยกเลกิไปเมือ่ ค.ศ. 1875 โดย เธอะ จดูเิคเจอร ์แอคท ์(The Judicature Act 1875)  การฟ้อง 

คดใีนศาลไฮคอรด์ (High Court) ในสมยัปจัจุบนัใชร้ทิ ออฟ ซมัมอนส ์(Writ of Summons) 

เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ รทิน้ีออกในนามของสมเดจ็พระราชนีิสัง่ใหจ้ําเลยมาศาล เพื่อให้

การต่อขอ้กลา่วหาของโจทก ์อยา่งไรกต็ามฟ้องของโจทกจ์ะตอ้งมเีหตุแหง่คดเีสมอ 

 

2.4  การก่อกาํเนิดคอมมอนลอว ์

 เมื่อดยุกแห่งนอรม์งัดไีดข้ึน้ครองราชย์เป็นกษตัรยิ์แห่งประเทศองักฤษ พระองค ์ 

กย็งัคงปลอ่ยใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ใชก้ฎหมายจารตีประเพณีของแต่ละทอ้งถิน่ไป

ตามเดิม ซึ่งจารีตประเพณีเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัอย่างมากตามแต่ละท้องถิ่น ใน

ขณะเดยีวกนัพระเจา้วลิเลีย่มกไ็ด้พฒันาการปกครองส่วนกลางใหม้คีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้

โดยเฉพาะการบรหิารงานยุติธรรม มกีารส่งผู้พพิากษาเดินทางไปตดัสนิคดีความทัว่

ประเทศ มกีารใชว้ธิพีจิารณาคดใีนศาลหลวงของกษตัรยิโ์ดยการรบัฟงัพยานหลกัฐานของ

โจทก์และจําเลยแทนการพจิารณาคดแีบบต่างๆ เช่นการใหจ้ําเลยสาบานตน หรอืการให้

จาํเลยพสิจูน์ดว้ยวธิทีํานองดาํน้ําลุยเพลงิ (trial by ordeal) ของศาลทอ้งถิน่ดงัไดก้ล่าว

มาแลว้ ในขณะเดยีวกนัผูพ้พิากษาทีก่ษตัรยิใ์หเ้ดนิทางไปตดัสนิคดคีวามในทอ้งถิน่ต่างๆ 

มกัจะใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณีอันหน่ึงอันใดเป็นการเฉพาะแทนที่จะใช้จารีต

ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นไปปรับกับแต่ละคดี ในขณะเดียวกันกษัตริย์ก็ได้สร้าง

หลักเกณฑ์กฎหมายใหม่ ๆ ขึ้นมาที่สามารถนําไปใช้ได้ทัว่พระราชอาณาจักร หลัก

กฎหมายที่เกิดจากคําพพิากษาของศาลหลวงซึ่งมผีลผูกพนัไม่แต่เฉพาะคู่ความในคดี

เท่านัน้ หากแต่ยงัมีผลผูกพนัทุกผู้คนในประเทศองักฤษด้วย หลกัเกณฑ์กฎหมายที่
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ก่อกําเนิดขึน้มาใหมเ่หล่าน้ีจงึมชีือ่เรยีกโดยรวมวา่ the common law of England คอื

เป็นกฎหมายทีอ่าจใชไ้ดก้บัทุกผูค้นในประเทศองักฤษ ต่อมาคาํวา่ the common law of  

England ลดลงมาเหลอืเพยีง the common law  ดงัทีใ่ชก้นัอยู่ในปจัจุบนั แต่ปจัจุบนั  

คําว่าคอมมอนลอว ์(common law) มหีลายความหมาย สุดแลว้แต่ว่าจะถูกนําไปใชใ้น

ความเน้ือความใด              

 1.  คาํวา่ Common Law อาจมคีวามหมายตรงขา้มกบัคาํวา่ statutory law คอื

กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้โดยรฐัสภาในขณะที ่คอมมอนลอวค์อืกฎหมายทีไ่ม่ไดบ้ญัญตัโิดย

รฐัสภา หากแต่มอียู่ในคาํพพิากษาของศาลซึง่มทีีม่าจากจารตีประเพณีของบา้นเมอืง (the 

custom of the Realm) และกล่าวกนัวา่ถา้หากจะมจีารตีประเพณีเชน่นัน้อยู่จรงิตัง้แต่ครัง้

โบราณกาลกค็งถูกลมืเลอืนไปจนหมดแลว้ 

 จากการให้ความหมายของคําว่าคอมมอนลอว์ดงักล่าวขา้งต้นผลก็คอืเมื่อมี

การขดักนัระหว่างคอมมอนลอวก์บักฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้โดยรฐัสภา (statutory law) 

กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้โดยรฐัสภายอ่มมผีลบงัคบัเหนือคอมมอนลอว ์ทัง้น้ีมาจากหลกัความ

เป็นผูม้อีํานาจสงูสดุของรฐัสภาในการบญัญตักิฎหมาย (legislative supremacy of Parliament) 

ผูพ้พิากษาจะปฏเิสธการนําเอาพระราชบญัญตัมิาใชโ้ดยอา้งว่าขดักบัคอมมอนลอวไ์ม่ได ้

หรอืจะอ้างว่าคอมมอนลอวม์กีารววิฒันาการจนทําใหพ้ระราชบญัญตัลิา้สมยัไปแลว้ย่อม

ไม่ได้เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันรฐัสภาสามารถที่จะตรากฎหมายมายกเลิกหลัก

กฎหมายคอมมอนลอวไ์ด ้  

2.  คําว่าคอมมอนลอว ์(Common Law) มคีวามหมายตรงกนัขา้มกบัเอคควติี ้

(Equity) โดยเห็นว่าคอมมอนลอว์คอืกฎหมายที่เกดิจากคําพพิากษาของศาลหลวง 

ในขณะทีเ่อคควติี้คอืกฎหมายทีเ่กดิจากการนําเอาหลกัเกณฑแ์ห่งความยุตธิรรมมาใชใ้น

การปรบักบัคดโีดยศาลชานเซอรี ่(Court of Chancery) ศาลหลวงก่อนทีม่กีารมกีารปฏริปู

ระบบศาลโดย the Judicature Act 1873-5 ไดแ้ก่ศาลควนีสเ์บนช ์(Queen’s Bench) ศาล

คอมมอนพลสี ์(Common Pleas) และ ศาลเอกซเ์ชคเกอร ์(Exchequer) ซึง่มวีวิฒันาการ

มาจากราชสาํนกัศาลหลวงในปลายศตวรรษที ่13    

 3. คําว่าคอมมอนลอว ์(Common Law) มคีวามตรงกนัขา้มกบัคําว่าซวีลิลอว ์

(Civil Law) โดยคอมมอนลอวเ์ป็นสกุลกฎหมายทีก่ําเนิดขึน้ในประเทศองักฤษ เป็น

กฎหมายทีเ่กดิจากคําพพิากษาของศาล ในขณะทีส่กุลกฎหมายซวีลิลอวถ์อืกําเนิดขึน้ใน
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อาณาจกัรโรมนัและใชแ้พรห่ลายอยู่ในทวปียุโรป ในทวปีเอเซยี และทวปีอเมรกิาใต ้มกีาร

บญัญตัเิป็นประมวลกฎหมายโดยอาศยัหลกัเกณฑข์องกฎหมายโรมนั 

 

1.  วิวฒันาการของเอคควิต้ี  (The Development of Equity) 

     หลงัจากที่มกีารจดัตัง้ศาลหลวงขึน้มาเรยีบร้อยแล้วในสมยัพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 

(ค.ศ. 1154-89) และจะตอ้งใชร้ทิ (writ)ในการฟ้องคดคีวาม การออกรทิใหม ่ๆ กถ็ูกจาํกดั

โดยพระราชบญัญตัเิดอะ โพรวชิัน่ ออฟ อ๊อกฟอรด์ (The Provision of Oxford, 1285) 

เพราะรฐัสภาเหน็ว่าการใหช้านเซลเล่อรอ์อกรทิใหม่ ๆ ไดเ้ท่ากบัเป็นการบัน่ทอนอํานาจ

นิตบิญัญตัขิองรฐัสภา จงึทําใหก้ฎหมายและการเยยีวยา (remedy) ไม่ยดืหยุ่นเท่าทีค่วร 

ศาลหลวงของกษตัรยิม์กัจะใหค้่าสนิไหมทดแทนเป็นเงนิตรามากกว่าการบงัคบัใหจ้ําเลย

กระทาํการเฉพาะสิง่เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นของโจทก ์ดงันัน้ในศตวรรษที ่14 เมือ่ศาล

คอมมอนลอว์ไม่อาจให้การเยยีวยาได้อย่างเพยีงพอแก่โจทก์ในบางกรณี ผูไ้ด้รบัความ

เดอืดร้อนจงึถวายฎีกาต่อองค์พระมหากษตัรยิ์ หรอืสภาที่ปรกึษาของกษตัรยิ์โดยตรง 

เรื่องที่ขอความเป็นธรรมเช่นน้ีมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย กษัตริย์จึงต้องมอบคดีต่าง ๆ 

เหลา่น้ีใหช้านเซลเลอ่รเ์ป็นผูต้ดัสนิ ความจรงิชานเซลเล่อรม์หีน้าทีบ่รหิารงานศาลโดยตรง

อยูแ่ลว้ กลา่วคอื เป็นผูอ้อกรทิสาํหรบัใชฟ้้องคดใีนศาลหลวง เมือ่ตอ้งมาทาํหน้าทีตุ่ลาการ

เสยีเอง ทีท่ําการของชานเซลเล่อรจ์งึกลายเป็นศาลไปโดยปรยิาย มชีื่อเรยีกว่าศาลชานเซอรี ่

(Court of Chancery) สาํหรบัการฟ้องคดนีัน้ ชานเซลเล่อรจ์ะออกรทิใหไ้ปฟ้องคดยีงัศาล

ชานเซอรีห่ากเหน็ว่าคดนีัน้ไม่อาจจดัการไดอ้ย่างเตม็ทีใ่นศาลคอมมอนลอว ์ซึ่งบางครัง้

อาจเป็นเพราะศาลคอมมอนลอว์ไม่อาจบงัคบัคดเีอากบัผู้มอีทิธพิล แต่รทิของชานเซล

เล่อรน์ัน้ออกในพระปรมาภไิธยของพระเจา้แผ่นดนิ การขดัขนืคําสัง่ของศาลชานเซอรีจ่งึ

เท่ากบัเป็นการหมิน่พระบรมเดชานุภาพ ศาลชานเซอรีจ่งึบงัคบัคดไีดด้กีว่า อกีประการ

หน่ึงการเยยีวยาในศาลคอมมอนลอวเ์ป็นแต่เพยีงการให้ค่าสนิไหมทดแทนเป็นเงนิตรา 

ถา้โจทกป์ระสงคใ์หศ้าลคอมมอนลอวบ์รรเทาความเดอืดรอ้นเป็นประการอื่น กต็อ้งมาฟ้อง

ต่อศาลชานเซอรี ่ผูพ้พิากษาในศาลชานเซอรีไ่ดแ้ก่ชานเซลเล่อร ์(Chancellor) ซึง่สว่นมาก

มกัจะเป็นนกับวชในครสิตศาสนา การตดัสนิคดใีชห้ลกัความสาํนึกอนัดงีาม หลกัศลีธรรม 

หลักกฎหมายและหลักศาสนา การพิจารณาคดีไม่ได้ใช้ลูกขุนเหมือนอย่างศาล          

คอมมอนลอว์ซึ่งตดัสนิคดโีดยอาศยัหลกักฎหมายที่มอียู่ในคําพพิากษาแต่เก่าก่อนและ
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บทบญัญตักิฎหมายของรฐัสภา เน่ืองจากศาลของชานเซลเล่อร์ให้การเยยีวยาได้ดกีว่า

ศาลคอมมอนลอว์ จงึเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน อํานาจของศาลชานเซอรีจ่งึเพิม่

มากขึน้ ทําใหเ้กดิการขดัแยง้กบัศาลคอมมอนลอว ์เช่น ศาลชานเซอรีอ่าจหา้มมใิหม้กีาร

บงัคบัคดตีามคําพพิากษาของศาลคอมมอนลอว ์ถ้าหากชานเซลเล่อรเ์หน็ว่าคําพพิากษานัน้

ขดัต่อความเป็นธรรม ในการน้ีแม้จะไม่เป็นการกลบัคําพพิากษาของศาลคอมมอนลอว ์   

กต็าม แต่ผลแห่งคําพพิากษานัน้กแ็ทบจะไม่มคีวามหมายเลย เพราะฝ่ายชนะคดใีนศาล

คอมมอนลอวไ์ม่อาจบงัคบัคดไีดต้ามคําพพิากษา ศาลคอมมอนลอวจ์งึเหน็ว่าผูท้ีพ่ยายาม

หลกีเลีย่งคาํพพิากษาในกรณเีชน่น้ีเป็นการผดิกฎหมายและลงโทษผูไ้ปศาลชานเซอรี ่

 ในตอนปลายครสิตวรรษที่ 16 หลกักฎหมายที่ใช้อยู่ในศาลชานเซอรี่เริม่มี

ลกัษณะเป็นการแน่นอนและมคีวามขดัแยง้กบัคอมมอนลอวใ์นบางประเดน็ ในรชัสมยัพระเจา้

เจมสท์ี ่1 ไดท้รงชีข้าดในปี ค.ศ.1615 ว่าในกรณีทีม่กีารขดัแยง้กนัระหว่างคอมมอนลอว์

และเอคควติี้แลว้ ใหเ้อคควติี้มผีลใชบ้งัคบั ขอใหส้งัเกตว่าเอคควติี้ไม่ใชร้ะบบกฎหมายที่

สมบูรณ์ในตวัมนัเอง กล่าวกนัว่าถ้าหากประเทศองักฤษไม่มเีอคควติี้ประเทศองักฤษ      

กย็งัคงดํารงอยู่ได ้แต่ถ้าประเทศองักฤษมแีต่เอคควติี้โดยไม่มคีอมมอนลอวเ์ลย ประเทศ

องักฤษจะไมส่ามารถดาํรงอยูไ่ดเ้ลย 

 2.  เขตอาํนาจของศาลชานเซอร่ี 

  มีนักเขยีนตําราในศตวรรษที่ 19 ได้จําแนกเขตอํานาจของศาลชานเซอรี ่

ออกเป็นสามสว่น ดงัน้ี 

 1. ศาลชานเซอรี่มีเขตอํานาจแต่เพียงผู้เดียวเหนือคดีบางประเภทที่ศาล   

คอมมอนลอวไ์ม่อาจบรรเทาความเดอืดรอ้นได ้ เช่น การบงัคบัเกีย่วกบัการจดัตัง้ทรสัต 1์ 0

1
 

(Trust) การคุม้ครองผูจ้าํนองอสงัหารมิทรพัย ์ในกรณีเชน่น้ีสทิธแิละการเยยีวยามลีกัษณะ

เป็นการอาศยัหลกัความเป็นธรรม 

 2. ศาลชานเซอรี่มเีขตอํานาจซํ้าซ้อนกบัศาลคอมมอนลอว์ ได้แก่ในกรณีที่

ศาลคอมมอนลอวย์อมรบัในสทิธขิองโจทกแ์ต่ไมไ่ดก้ําหนดวธิกีารเยยีวยาไวอ้ย่างเพยีงพอ 

เชน่การผดิสญัญาซือ้ขาย การเชา่ทีด่นิ การทาํละเมดิ หรอืการจะทาํละเมดิ เชน่ การก่อให ้

                                                        
1ทรสัต ์(trust) เกดิจากการทีบุ่คคลหน่ึงโอนทรพัยส์นิใหแ้ก่บุคคลทีส่องซึง่เรยีกวา่ ทรสัต ี(trustee) 

ในกรณีเชน่น้ีเอคควติีบ้งัคบัใหผู้ร้บัโอนทรพัยส์นิจะตอ้งจดัการทรพัยส์นินัน้เพื่อประโยชน์ของบุคคลทีส่าม คอื

ผูร้บัประโยชน์ (beneficiary) การก่อตัง้ทรสัตอ์าจกระทาํโดยพนิยักรรมหรอืในระหวา่งมชีวีติกไ็ด ้
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เกิดการรบกวนหรอืก่อให้เกิดความรําคาญ สําหรบัในกรณีแรกซึ่งได้แก่การผดิสญัญา  

ศาลอาจสัง่ใหป้ฏบิตักิารชาํระหน้ีเฉพาะสิง่ (specific performance)  บงัคบัใหฝ้า่ยหน่ึง

ฝ่ายใดปฏิบตัิตามสญัญา ส่วนในกรณีหลงัได้แก่การทําละเมดิซึ่งศาลอาจสัง่ให้จําเลย    

งดกระทําการ ละเมดิหรอืการรบกวน (injunction) ต่อไป ถ้าหากโจทก์ฟ้องคดทีัง้ 2 

ประเภทน้ีในศาลคอมมอนลอว ์สิง่ทีโ่จทกจ์ะไดร้บัไดแ้ก่ค่าสนิไหมทดแทนเป็นเงนิตราและ

เมือ่เกดิความเสยีหายขึน้แลว้เทา่นัน้ 

 3. ศาลชานเซอรีม่เีขตอํานาจเสรมิสาํหรบัในกรณีทีศ่าลคอมมอนลอวย์อมรบั

ในสทิธขิองโจทก์โดยให้การเยยีวยาได้อย่างเพยีงพอ แต่ไม่สามารถบงัคบัตามสทิธไิด้

เน่ืองจากมขีอ้บกพรอ่งเกีย่วกบักระบวนการบงัคบัตามสทิธนิัน้ ชานเซลเล่อรอ์าจบงัคบัให้

จาํเลยสง่มอบเอกสารทีอ่ยูใ่นความครอบครองของจาํเลยใหโ้จทกต์รวจสอบได ้

3.  หลกักฎหมายท่ีใช้ในศาลเอคควิต้ี 

 ในสมยัแรกเริม่จดัตัง้ศาลชานเซอรี่นัน้ ศาลใช้หลกัสํานึกอนัดงีามและหลกั

ความเป็นธรรมในการตัดสินคดี แต่ไม่มีความนึกคิดที่จะยึดถือหลักบรรทัดฐานคํา

พพิากษาแต่ประการใด ในศตวรรษที ่17 มกีารตัง้ผูพ้พิากษาไปแทนชานเซลเล่อรซ์ึง่เป็น

นกับวชในครสิตศาสนาและพมิพร์ายคําพพิากษา (report) ขึน้มาจงึทําใหม้กีารถอืตาม   

คาํพพิากษาทีเ่คยมอียูแ่ต่เก่าก่อนและวางหลกั (maxims) ทีใ่ชใ้นการตดัสนิคด ีเชน่ 

1. เอคควติี้จะไม่บงัคบัตามสญัญาทีฝ่่ายหน่ึงของสญัญามอีํานาจการต่อรอง

เหนือกวา่อกีฝา่ยหน่ึงมาก 

2. บุคคลทีม่าแสวงหาความเป็นธรรมจะตอ้งมาดว้ยมอืสะอาด 

3. เอคควติีไ้มใ่ชเ่ป็นเครือ่งมอืสาํหรบัการแกแ้คน้ 

4. เอคควติีใ้ชบ้งัคบัเอากบัตวับุคคล 

5. เอคควติีเ้ป็นฝา่ยตามกฎหมาย 

6. เอคควติีจ้ะตอ้งใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายไดร้บัการเยยีวยาเสมอ 

7. เอคควติีค้อืความเสมอภาค 

8. ระหวา่งความเทา่เทยีมกนัผูท้ีม่าก่อนยอ่มมสีทิธดิกีวา่  

ฯลฯ 

 ตามที่กล่าวมาแล้วทัง้หมดพอที่จะสรุปข้อแตกต่างระหว่างคอมมอนลอว์กับ   

เอคควติีไ้ด ้ดงัน้ี 
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1. สภาพแหง่คด ี

    คอมมอนลอว์บงัคบัเอากบัทรพัย์สนิของจําเลย กล่าวคือโจทก์ได้รบัค่า

สนิไหมทดแทนเป็นเงนิตราเท่านัน้ การไมป่ฏบิตัติามคาํบงัคบัของศาลไม่เป็นหมิน่อํานาจ

ศาล สาํหรบัเอคควติี้นัน้บงัคบัเอากบัเน้ือตวัร่างกาย การไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของศาลเป็น

การหมิน่อาํนาจศาล 

2. การพจิารณาคด ี

    คดีคอมมอนลอว์ใช้ลูกขุนเป็นผู้วนิิจฉัยข้อเท็จจรงิ ส่วนผู้พพิากษาเป็น         

ผูว้นิิจฉยัขอ้กฎหมาย 

    สาํหรบัคดเีอคควติีน้ัน้พจิารณาต่อหน้าชานเซลเล่อร ์ไมม่กีารพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ

โดยลกูขนุ ชานเซลเลอ่รเ์ป็นผูพ้จิารณาทัง้ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมาย 

3. การเยยีวยา 

     คดคีอมมอนลอวใ์หก้ารเยยีวยาแต่เฉพาะเป็นเงนิตรา สาํหรบัคดเีอคควติี้

นัน้โจทก์อาจไดร้บัความบรรเทาความเดอืดรอ้นโดยศาลอาจสัง่ใหจ้ําเลยปฏบิตักิารชําระ

หน้ีเฉพาะสิง่ (specific performance) ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาหรอืสัง่หา้มจาํเลยกระทาํการ

สิง่หน่ึงสิง่ใด (injunction) 

          หลงัจากที่ประเทศองักฤษได้ปฏริูปกิจการศาลในปี 1873-75 โดย เธอะ   

จูดเิคเจอร ์แอคท ์(The Judicture Act) ทําใหศ้าลสว่นกลางมอีํานาจใชท้ัง้กฎหมาย    

คอมมอนลอวแ์ละเอคควติี้ ดงันัน้โจทก์จงึอาจนําคดคีอมมอนลอวแ์ละเอคควติี้มาฟ้องใน

ศาลเดยีวกนัโดยไมต่อ้งแยกฟ้องเหมอืนสมยัก่อน 

 

2.5  วิวฒันาการกฎหมายไทย 

 เน่ืองจากมกีารถอืกนัวา่ อาณาจกัรสโุขทยัเป็นตน้กําเนิดของอาณาจกัรไทย จงึถอื

กนัว่ากฎหมายไทยมตีน้กําเนิดมาจากกฎหมายของพ่อขุนรามคําแหง พ่อขุนรามคําแหง

ทรงประดษิฐ์ลายสอืไทขึน้มา เมื่อปี พ.ศ. 1826 (มหาศกัราช 1205) ทรงสลกัขอ้ความ    

ลงในหลกัศลิาแท่งหน่ึง ซึง่นิยมเรยีกกนัวา่ศลิาจารกึพ่อขนุรามคําแหง หรอืศลิาจารกึหลกั

ที ่1 ในศลิาหลกัน้ีมขีอ้ความทีเ่ป็นกฎหมายหลายลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ กฎหมายภาษ ีกฎหมาย
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ซื้อขาย กฎหมายลกัษณะมรดก กฎหมายวธิพีจิารณาความ กฎหมายรอ้งทุกข ์กฎหมาย

เกีย่วกบัทีด่นิ กฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายเกีย่วผูล้ ีภ้ยั11

1 

 ขณะเดยีวกนัอาณาจกัรล้านนาไทยก็มกีฎหมายที่พระเจ้ามงัรายกษตัรยิ์ผู้สร้าง

เมอืงเชยีงใหม ่เมื่อ พ.ศ. 1839 ทรงบญัญตัขิึน้มาเพื่อใชป้กครองประชาชนทีอ่ยู่ในอาณาจกัร 

ล้านนาไทย มชีื่อเรยีกว่า “มงัรายศาสตร์” ในมงัรายศาสตร์ได้กล่าวว่า พระเจ้ามงัราย    

ไดท้รงอาศยัมลูคดวีวิาทในคมัภรีพ์ระธรรมศาสตรม์าเป็นหลกัในการบญัญตัมิงัรายศาสตร ์

 ในมงัรายศาสตรม์บีทบญัญตักิฎหมายเรื่องการจดัรปูแบบกองทพั การลงโทษและ

การปูนบําเหน็จทหาร การกําหนดความผิดร้ายแรงที่อาจลงโทษประหารชีวิตได ้        

การป้องกนัตวัทีอ่นุญาตใหฆ้่าผูก้ระทําผดิได ้การกําหนดโทษ วธิพีจิารณาความ องคป์ระกอบ

ในการกาํหนดคา่เสยีหายและกาํหนดโทษ กฎหมายแพง่และกฎหมายอาญา12

2 

 นอกจากน้ีในสมยัสุโขทยัมศีลิาจารกึอกีหลกัหน่ึงคอื ศลิาจารกึ หลกัที ่38 ซึง่เป็น

บทบญัญตัิในเรื่องเกี่ยวกบัการกระทําความผดิทางอาญา จงึมกีารตัง้ชื่อว่า “กฎหมาย

ลกัษณะโจรสมยัสโุขทยั” 

 ต่อจากสมยัสุโขทยั ไดแ้ก่ สมยักรุงศรอียุธยา สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้     

อู่ทอง) ไดก่้อตัง้อาณาจกัรกรงุศรอียุธยาขึน้มาเมือ่ พ.ศ. 1893 มกีษตัรยิป์กครองตดิกนัมา

รวม 34 พระองค์ เป็นเวลา 417 ปี จงึได้เสยีกรุงแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 กล่าวกนัว่า

กษตัรยิ์กรุงศรอียุธยาคงจะได้ตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมอืงเป็น

จาํนวนมาก แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีต่น้ฉบบักฎหมายเมื่อครัง้กรุงศรอียุธยาคงสญูหายหมด 

จนถงึเมื่อครัง้กรุงรตันโกสนิทร ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไดท้รง

จดัการประมวลกฎหมายทัง้หลายทีใ่ชใ้นขณะนัน้ ซึง่เขา้ใจว่าเป็นฉบบัทีค่ดัลอกกนัต่อ ๆ 

มาตัง้แต่สมยักรงุศรอียุธยา 

 สาเหตุทีม่กีารประมวลกฎหมายในขณะนัน้ เน่ืองจากมกีารรอ้งทุกขข์องนายบุญศร ี

ชา่งเหลก็หลวง ความว่า เจา้พระยาศรธีรรมราช ไดนํ้าความขึน้กราบบงัคมทูลว่า นายบุญศร ี

ชา่งเหลก็หลวงรอ้งทุกขก์ล่าวโทษพระเกษมและนายราชาอรรถ เหตุเน่ืองจากอําแดงป้อม

ภรรยานายบุญศรฟ้ีองหย่านายบุญศร ีนายบุญศรใีห้การแก่พระเกษมว่า อําแดงป้อม

นอกใจทําชูด้ว้ยนายราชาอรรถแลว้มาฟ้องหย่านายบุญศร ีนายบุญศรไีม่หย่า พระเกษม

                                                        
1รายละเอยีดศกึษาไดจ้ากหนงัสอืประวตัศิาสตรก์ฎหมายหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั  
2ประเสรฐิ ณ นคร, มงัรายศาสตร ์(กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพเ์ลีย่งเซยีงจงเจรญิ, 2514).  
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หาพจิารณาตามคําให้การของนายบุญศรไีม่ พระเกษมพูดจาแทะโลมอําแดงป้อมและ

พจิารณาไม่เป็นสจัไม่เป็นธรรมเขา้ด้วยอําแดงป้อมแล้วคดัขอ้ความมาใหลู้กขุน ณ ศาล

หลวงปรกึษาว่า เป็นหญงิหย่าชาย ใหอ้ําแดงป้อมกบันายบุญศรขีาดจากผวัเมยีกนัตาม

กฎหมาย 

 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จงึทรงพระกรุณาตรสัว่า หญงิ

นอกใจชายแลว้มาฟ้องหย่า ลูกขุนปรกึษาใหห้ย่ากนันัน้หาเป็นยุตธิรรมไม่ จงึมพีระราช

โองการตรสัสัง่ใหเ้จา้พระยาพระคลงัเอากฎหมาย ณ ศาลหลวงมาสอบกบัฉบบัหอหลวง 

ฉบบัข้างที่ ได้ความว่า ชายหาผิดมิได้หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชายหย่าได ้

ถูกต้องตรงกนัทัง้สามฉบบั จงึทรงเหน็ว่าทางฝ่ายศาสนจกัรนัน้ พระไตรปิฎกฟ ัน่เฟือน

วปิรติ กย็งัอาจอาราธนาพระราชาคณะทัง้ปวงใหท้าํสงัคายนาชาํระพระไตรปิฎกใหถู้กตอ้ง

ตามพุทธบญัญตัไิด ้ดงันัน้ทางฝา่ยราชอาณาจกัรเมือ่กฎหมายฟ ัน่เฟือนวปิรติ จงึควรทีจ่ะ

ชาํระใหถู้กตอ้ง พระองคจ์งึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหต้ัง้คณะกรรมการ

ชุดหน่ึง ประกอบดว้ยอาลกัษณ์ 4 ลูกขนุ 3 ราชบณัฑติ 4 จดัการชาํระบทกฎหมายตัง้แต่

พระธรรมศาสตรเ์ป็นตน้ไป มใิหเ้น้ือความผดิเพีย้นซํ้ากนั จดัเป็นหมวดหมูเ่ขา้ไว ้ดดัแปลง

บทกฎหมายที่วปิลาสให้ถูกต้องตามความยุติธรรม เมื่อชําระเสร็จเรยีบร้อยแล้วจึงให้

อาลกัษณ์เขยีนเป็นฉบบัหลวง จํานวน 3 ชุด ประทบัตราพระราชสหี ์พระคชสหี ์และบวัแกว้ 

อนัเป็นตราประจาํตําแหน่งสมุหนายก สมุหพระกลาโหม และเจา้พระยาพระคลงัไวเ้ป็นสาํคญั 

ทัง้น้ี เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความถูกตอ้งแทจ้รงิของกฎหมาย และแสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมาย

นัน้มอีาํนาจใชบ้งัคบัตลอดทัว่ราชอาณาจกัร พรอ้มทัง้มบีทหา้มมใิหล้กูขนุเชือ่ฟงักฎหมาย

อื่นที่มไิด้มตีราทัง้สามน้ีประทบัอยู่ กฎหมายทัง้สามฉบบัน้ีเก็บไว้ที่ห้องเครื่องหน่ึงชุด    

หอหลวงหน่ึงชดุ และทีศ่าลหลวงหน่ึงชดุ กฎหมายทีไ่ดเ้ขยีนขึน้ใหมน้ี่ชดุหน่ึงม ี41 เลม่ 

 เมื่อมกีารบญัญตัิกฎหมายตราสามดวงขึน้มาแล้ว ก็มกีารใช้ปกครองบ้านเมอืง

เรื่อยมา ในรชัสมยัรชักาลที ่2 สมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยักไ็ดท้รงบญัญตักิฎหมาย

ขึ้นมาหลายฉบับ ฉบับที่มีชื่อเสียงได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด มีชื่อเรียกว่า 

“พระราชบญัญตัหิา้มสบูฝ่ิน กนิฝ่ิน ซือ้ฝ่ิน ขายฝ่ิน จ.ศ. 1173”1

                                                        
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กฎหมายตรา 3 ดวง, ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมอืง แกไ้ขปรบัปรงุใหม ่เลม่ 3 (กรงุเทพมหานคร: สถาบนัปรดี ีพนมยงค,์ 2548), หน้า 417.  

 ในสมยัรชักาลที ่3 มกีาร
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ตรากฎหมายขึน้มาใชเ้พิม่เตมิอกีหลายฉบบัเช่นเดยีวกนั ฉบบัทีม่ชีื่อเสยีงรูจ้กักนัดไีดแ้ก่ 

“พระราชบญัญตัลิกัษณะโจรหา้เสน้ จ.ศ. 1199”1

 ในปีเดยีวกนักบัทีร่ชักาลที ่1 ทรงบญัญตักิฎหมายตราสามดวงขึน้มา ทางประเทศ

ฝรัง่เศสจักรพรรดิน์โปเลียนได้จัดทําประมวลกฎหมายแพ่งขึ้น ซึ่งนิยมเรียกกันว่า 

“ประมวลกฎหมายนโปเลยีน (Code Napléon) การจดัทาํประมวลกฎหมายของจกัรพรรด ิ

นโปเลยีนเป็นการจดัทาํกฎหมายอย่างเป็นระบบ เป็นทีช่ื่นชอบของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 

และประเทศลาตนิอเมรกิา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีจงึได้จดัทํา

ประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอื่น ๆ ตามแบบอย่างประเทศฝรัง่เศส และถอื

กนัว่าประเทศทีไ่ม่ใชป้ระมวลกฎหมายเป็นประเทศทีล่า้หลงัในเรื่องกฎหมาย ซึ่งรวมถงึ

ประเทศไทยดว้ย อนัเป็นสาเหตุใหช้าวตะวนัตกยกเป็นเหตุเจรจาขอตัง้ศาลกงสุลของเขา

เพื่อชําระคดทีีค่นในบงัคบัของเขาที่เป็นคดคีวามกนัเอง หรอืในเมื่อคนในบงัคบัของเขา

เป็นจําเลยของคนในบงัคบัของไทย สาํหรบัประเทศไทยนัน้ องักฤษไดส้่งทูตมาขอเจรจา

ทําสนธสิญัญาในสมยัรชักาลที ่4 ซึ่งนิยมเรยีกกนัว่า “สนธสิญัญาเบารงิ” โดยกําหนดให้

คนในบงัคบัขององักฤษไมต่อ้งขึน้ศาลไทย ใหไ้ปขึน้ศาลกงสลุของตนเอง 

 

 ประเทศอื่น ๆ กไ็ดม้าทาํสนธสิญัญาทาํนองเดยีวกบัสนธสิญัญาเบารงิกบัไทย จาก

การทีป่ระเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายตามแบบอย่างประเทศตะวนัตก เป็นสาเหตุใหป้ระเทศ

องักฤษอา้งขึน้มาเพือ่ขอจดัตัง้ศาลกงสลุของตนเพือ่ชาํระคดทีีค่นในบงัคบัขององักฤษเป็น

ความกนัเอง ตลอดจนคดทีีค่นในบงัคบัขององักฤษเป็นจาํเลยของคนในบงัคบัของไทย 

 เมื่อแรกตัง้ศาลกงสุลใหม่ ๆ เจา้ของประเทศกย็งัมาสูเ้ดอืดรอ้น เพราะการคา้ขาย

ตดิต่อกบัต่างประเทศยงัมน้ีอย เมื่อการคมนาคมสะดวกรวดเรว็ขึน้ มชีาวต่างประเทศเขา้

มาตัง้ภูมลิําเนาในประเทศไทยมากขึน้ การตดิต่อค้าขายกบัชาวต่างประเทศก็มมีากขึน้     

คดคีวามขอ้พพิาทระหว่างคนต่างชาต ิรวมตลอดจนคนในบงัคบัของคนต่างชาตกิบัคน

ไทยก็เพิ่มมากขึ้น จนประเทศไทยเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดต่อการที่ต้องสูญเสียอํานาจ

อธปิไตยทางศาลของตนเอง 

 เพื่อให้ได้คืนมาซึ่งเอกราชทางศาลของประเทศไทย จึงได้มาจดัตัง้กระทรวง

ยุตธิรรมขึน้ในปี พ.ศ. 2415 เพื่อจดัวางระเบยีบศาลเสยีใหม่ มกีารวา่จา้งชาวต่างประเทศ

                                                        
1เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 525.  
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ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางกฎหมายจากประเทศตะวนัตก รวมตลอดจนนักกฎหมาย

ชาวญี่ปุ่นมาเป็นทีป่รกึษากฎหมาย เพื่อจดัทําตวับทกฎหมายขึน้มาใหม่ ตามแบบอย่าง

กฎหมายชาตติะวนัตก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะสงัคมสมยัใหม่ ทําใหค้นไทยไดร้อบรู้

กฎหมายมากขึน้ และเป็นเครือ่งมอืเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกในการพจิารณาพพิากษาอรรถคดี

ทัง้ปวง และประการสาํคญัทีส่ดุเพือ่ประเทศไทยรบัเอกราชทางศาลกลบัคนืมา 

 ในสมยัรชักาลที่ 5 ได้มกีารจดัทําประมวลกฎหมายขึ้นมาเป็นลําดบัแรก มชีื่อ

เรยีกวา่ กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 เมือ่ประกาศใชก้ฎหมายลกัษณะอาญาแลว้ ไดม้ี

การจดัทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ และพระธรรมนูญศาล 

 การจดัทําประมวลกฎหมายทัง้หมดเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2441 มาเสรจ็สาํเรจ็ครบถ้วน 

เมื่อ พ.ศ. 2478 รวมเป็นระยะเวลา 38 ปี เป็นเหตุให้นานาชาติที่เคยมีศาลกงสุลใน

ประเทศไทยยอมรบันับถอืตวับทกฎหมายไทย ตลอดจนระเบยีบและวธิกีารพจิารณาคดี

ของศาลไทยและยกเลกิศาลกงสุลที่ตัง้อยู่ในประเทศไทยทัง้หมด เป็นเหตุให้ไทยได้รบั 

เอกราชทางศาลกลบัคนืมาโดยสมบรูณ์ 

 

2.6  อิทธิพลกฎหมายต่างประเทศท่ีมีต่อกฎหมายไทย 

 จากการทีไ่ดศ้กึษาววิฒันาการของกฎหมายต่างประเทศ ทําใหเ้ราสามารถทราบ

ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยไดร้บัอทิธพิลจากกฎหมายประเทศต่าง ๆ 

ทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบซวีลิลอว ์และคอมมอนลอว ์เชน่ ใน บรรพ 1 และบรรพ 2 ไดล้อกเลยีนมา

จากกฎหมายแพ่งเยอรมนั และกฎหมายแพ่งญีปุ่่น บรรพ 3 ว่าดว้ยเอกเทศสญัญา มกีาร

เอาแบบอย่างกฎหมายมาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในลกัษณะ 1 กฎหมายว่าดว้ย ซื้อขาย 

ไดย้ดึถอืพระราชบญัญตัซิือ้ขายสนิคา้ (The Sale of Goods Act 1893) มาเป็นแบบอย่าง 

ในส่วนที่เป็นกฎหมายว่าด้วยตัว๋เงนิได้นําเอาบทบญัญตัิส่วนใหญ่ของเธอะบลิล์ ออฟ 

เอ๊คซเ์จนจ ์แอคท ์ค.ศ. 1882 (The Bill of Exchange Act, 1882) ขององักฤษมาเป็น

รากฐานในการร่าง นอกจากน้ีกฎหมายว่าดว้ยหุน้ส่วน บรษิทัจํากดั กไ็ดต้้นแบบมาจาก

กฎหมายองักฤษเชน่เดยีวกนั 

 ในส่วนทีเ่ป็นกฎหมายลม้ละลาย คอืพระราชบญัญตัลิม้ละลาย ร.ศ. 127 กไ็ดร้บั

อทิธพิลมาจากกฎหมายองักฤษเช่นเดยีวกนั นอกจากน้ียงัได้นําเอาหลกักฎหมายของ
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องักฤษเรื่อง เฮนีอสั คอรป์สั (Habeas Corpus) มาใชใ้นประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 90 เพือ่ปลอ่ยตวัผูท้ีถู่กคุมขงัหรอืถูกจาํคุกโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

 ให้สงัเกตว่ากฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของไทย มกีารบญัญตัิรวมเป็น

ประมวลกฎหมายฉบบัเดยีวกนั ไมไ่ดม้กีารบญัญตัเิป็นประมวลกฎหมายแยกต่างหากจากกนั 

ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะในขณะที่มกีารจดัทําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยใน

สมยัรชักาลที่ 6  ธุรกจิการพาณิชย์ของไทยยงัไม่เจรญิกวา้งขวางมากนัก จงึไม่มคีวาม

จาํเป็นตอ้งจดัทาํเป็นประมวลกฎหมายแพง่ และประมวลกฎหมายพาณิชย ์ตามแบบอย่าง

ประเทศฝรัง่เศส และเยอรมนั และใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่สาํหรบัคดี

พาณชิยด์ว้ย 
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