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บทท่ี  1 
วิวัฒนาการของมนุษยและกําเนิดของฎหมาย 
 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีทําใหเช่ือไดวา

ษุยเกิดมาบนพ้ืนโลกเม่ือประมาณหน่ึงลานปเศษมาแลว  และตลอด
ยะเวลาที่ผานมามนุษยไดพัฒนาทั้งสภาพรางกาย  สมอง  และสิ่งแวด
ม  ตลอดจนสภาพความเปนอยูอยางตอเน่ือง 
ในยุคเร่ิมตนของมนุษยน้ัน สภาพรางกายมีลําตัวไมตั้งตรง มีโครง

ะดูกคลายลิง มีปริมาตรของสมองเล็กประมาณ 650 ลูกบาศกเซ็นติ
ตร จากลักษณะโครงกระดูกมนุษยดังกลาวแสดงวาในสมัยโบราณเม่ือ
ะมาณหน่ึงลานปเศษท่ีแลวน้ัน  มนุษยมีความเฉลียวฉลาดไมมากนัก  
น้ีเพราะปริมาตรของสมองมีขนาดเล็กไมแตกตางไปจากสัตว  จึงทําให
ษุยในยุคน้ันมีความเปนอยูและการดํารงชีพคลายสัตว  และเมื่อระยะ
ลาผานไปหลายแสนป  ทําใหสภาพรางกายและสมองของมนุษยพัฒนา
ะเปลี่ยนแปลงไป โดยมีลําตัวต้ังตรงมากข้ึน  สมองพัฒนาและขยาย
ญข้ึนจากเดิมท่ีมีขนาดประมาณ  650  ลูกบาศกเซ็นติเมตร  และเมื่อ
ลาผานไปประมาณหาแสนป สมองของมนุษยไดพัฒนาและขยายใหญ
เปนประมาณ  900  ลูกบาศกเซ็นติเมตร  ซึ่งแสดงวาสมองของมนุษย
นาขึ้นตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป  และตอมาอีกประมาณหาแสน
ศษ  ปริมาตรสมองของมนุษยมีขนาดใหญข้ึนถึง 1,600  ลูกบาศกเซ็นติ
ตร  ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการดานอื่น ๆ ตามมาดวย 
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 จากพัฒนาการตามธรรมชาติของรางกายและสมองของมนุษยนี้ 
ทําใหมนุษยรูจักคิดคนประดิษฐและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
อยางมีระบบมากกวาสัตวชนิดอ่ืน  ท้ังน้ีสามารถอธิบายไดจากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ีคนพบในยุคตาง ๆ มีความสลับซับซอน
มากข้ึนตามลําดับ  อาทิเชน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  สิ่งประดิษฐ  และสภาพ
ของสังคมความเปนอยูรวมท้ังความเจริญทางดานภาษาและวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ ลวนแตเปนผลพวงของพัฒนาการจากสมองมนุษยทั้งสิ้น 
 การที่ไดนําพัฒนาการทางสภาพรางกายและสมองของ
มนุษยมากลาวไวในที่นี้  เพ่ือท่ีจะช้ีใหเห็นวา  เมื่อสมองของมนุษย
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาหน่ึงลานปเศษน้ัน  ทํา
ใหมนุษยรูจักคิดคนหาวิธีการตาง ๆ     เพื่อแกไขปญหาของสังคม
อยางตอเน่ือง  และกฎหมายก็เปนผลผลิตอยางหนึ่งที่มนุษยไดคิด
คนขึ้นมาเพื่อใชแกไขปญหาของสังคม 
1.  พัฒนาการของสังคมมนุษย 

ตลอดระยะเวลาหน่ึงลานปเศษมาน้ีมนุษยไดพัฒนาสภาพของ

สังคมแตกตางไปจากสัตวอ่ืนมากในทุกดานรวมท้ังพัฒนาการในดานกฎ
ระเบียบของสังคมดวย  ซึ่งสามารถลําดับพัฒนาการของสังคมมนุษยได
ดังน้ี 

โดยมีพอ
 

1.1  ครอบครัว 

ครอบครัวเปนสังคมแรกของมนุษยประกอบไปดวยพอแมและลูก  
เปนเพศชายซึ่งตามธรรมชาติเปนเพศที่มีรางกายแข็งแรงกวาเพศ 
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หญิงที่เปนแม  จึงเปนผูทําหนาท่ีคุมครองใหความปลอดภัยแกคนในครอบ 
ครัวเนื่องจากสภาพสังคมในสมัยโบราณนั้นผูที่แข็งแรงกวาเทานั้นที่จะอยู 
รอดในสังคมไดเพราะปญหาของสังคมแกไขกันดวยพละกําลังเปนสําคัญ 

จากที่กลาวมานี้เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวามนุษยในยุคเริ่มแรกนั้นมี
สภาพความเปนอยูรวมกันตามธรรมชาติ  และสัญชาตญาณไรระเบียบกฎ
เกณฑ  ท้ังน้ีเน่ืองมาจากมนุษยยังขาดความรูและประสบการณ  จึงทําให
มีความเปนอยูไมแตกตางจากสัตวมากนัก  โดยเฉพาะการควบคุมสังคม
ใชกําลังเปนสําคัญ 

 
 
สัตวมากน
ในสังคมแ
พันธุไปจา
 
รวมกันช
กลายเปน
สําคัญปร
ชุมชนจึง
 
ใชพละก
ท้ังน้ีเพ่ือท
รวมท้ังเป
1.2  ชุมชน 

เนื่องจากสภาพความเปนอยูของมนุษยในยุคเริ่มแรกไมแตกตางไปจาก
ัก  ธรรมชาติมีสภาพโหดราย  เนื่องจากผูที่แข็งแรงกวาเทานั้นที่จะอยูรอด
ละเพิ่มจํานวนมากขึ้น  สวนผูท่ีออนแอกวาจะถูกทํารายและสูญส้ินเผา
กโลกในท่ีสุด 
จากธรรมชาติของความโหดรายดังกลาวทําใหมนุษยเขามาอยู
วยเหลือซึ่งกันและกัน  ฉะนั้นเมื่อหลาย ๆ ครอบครัวมารวมกันจึง
ชุมชน  และสาเหตุหน่ึงท่ีมนุษยเขามาอยูรวมกันน้ีดวยเหตุผล
ะการหน่ึงคือ  “ความปลอดภัย”  ของตนเองและของครอบครัว 
กลายเปนจุดกําเนิดของระบบการปกครอง 
การปกครองของชุมชนในยุคแรก ๆ น้ัน  ยังอยูในลักษณะของการ
าํลังในการปกครอง ผูท่ีแข็งแรงกวาจะเปนผูนําและเปนผูปกครอง  
ีจ่ะใหความคุมครองและดูแลความปลอดภัยแกคนในสังคม  
นผูกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคมน้ันดวย 
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 เม่ือมนุษยตองการความปลอดภัยและเขามาอยูรวมกันกลายเปน
ชุมชนนั้น  ในขณะเดียวกันมนุษยก็ไดเรียนรูและพัฒนาดานอ่ืน ๆ ดวย  
จนกระท่ังทําใหชุมชนกลายเปนเมืองกลายเปนนคร  มีประชากรมากขึ้น  
มีความสลับซับซอนมากข้ึน ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็มากข้ึนตาม
ไปดวย และเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นในสังคมมนุษยซึ่งตามธรรมชาติและสัญ
ชาตญาณมนุษยจะพยายามหาทางแกไขและเครื่องมืออยางหนึ่งที่มนุษย
นํามาใชในการแกไขปญหาของสังคมก็คือ  ระเบียบกฎเกณฑท่ีมนุษยใน
สังคมสรางขึ้น  ซ่ึงในยุคตน ๆ ของมนุษยน้ัน  ผูท่ีกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ 
ของสังคมคือผูแข็งแรงที่สุด  มีความเกงกลามากท่ีสุดในสังคมน่ันเอง 
 จากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมาสามารถอธิบายไดวาระเบียบ
กฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษยน้ัน  นอกจากจะเกิดข้ึนตาม    
สัญชาตญาณของมนุษยแลว  ยังเกิดจากผูปกครองหรือผูนําอีกทางหน่ึง
ดวย  ทั้งนี้เพื่อใชแกไขปญหาของสังคม  และกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ี
จะพัฒนาและเพิ่มมากขึ้นตามพัฒนาการของสังคมที่พัฒนาขึ้น 
2.  กําเนิดของกฎหมาย 

 
ของกฎเกณ

 
และธรรม
รุนหน่ึงส
 

1.3  เมืองหรือนคร 
จากพัฒนาการของสังคมมนุษยที่กลาวมาแลวนั้น   สามารถจะแยกที่มา
ฑของสังคมมนุษยไดเปนสองแนวทางใหญ ๆ คือ 

แนวทางท่ีหน่ึง    กฎเกณฑของสังคมท่ีเกิดข้ึนโดยสัญชาตญาณ 
ชาติของมนุษย  และมนุษยไดยึดถือปฏิบัติตอ ๆ กันมาจากคน
ูคนอีกรุนหน่ึง        กฎเกณฑของสังคมลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา   
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จารีตประเพณี    และตอมาจารีตประเพณีไดพัฒนาเปนกฎหมาย       ท้ัง 
กฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร  และกฎหมายลายลักษณอักษร 

 แนวทางท่ีสอง  กฎเกณฑของสังคมที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น   เพื่อ 
ใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมแตละอยางแตละประเภท  กฎเกณฑ
ลักษณะน้ีโดยท่ัวไปจะถูกบัญญัติข้ึนโดยผูนําของสังคม โดยมีจุดประสงค
เพ่ือแกไขปญหาแตละอยางท่ีเกิดข้ึนในสังคมแตกตางกันไป  กฎเกณฑที่
เกิดข้ึนในแนวทางน้ีพัฒนาเปนกฎหมายลายลักษณอักษร 
 จะเห็นไดวากฎเกณฑและระเบียบของสังคมจะเปนในรูปลักษณะ
ของขนบธรรมเนียมและประเพณี  ท่ีเกิดจากสัญชาตญาณของมนุษยหรือ
ส่ิงท่ีเปนไปตามธรรมชาติอยางหน่ึง   และเกิดข้ึนจากผูนําหรือผูปกครอง
คิดคนและกําหนดข้ึนมาอีกอยางหน่ึง 
 สําหรับกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ ในแตละสังคม แตละยุค  แต
ละสมัยจะมีความแตกตางกันไป  ทั้งนี้กฎเกณฑและระเบียบจะเปนในรูป
ลักษณะใดก็ข้ึนอยูกับองคประกอบและปจจัยหลายประการของสังคมน้ัน  
ไมวาจะเปนสมาชิกในสังคม ผูนําหรือผูปกครอง  ความเจริญของคนและ
ของสังคมในยุคน้ัน  ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี  ความเช่ือ  หรือแม
กระทั่งลักษณะทางภูมิศาสตร  สภาพแวดลอม  ฯลฯ 

  

กลาวมา
การส่ือส
 

2.1  ประมวลกฎหมายฮัมบูราม ีและกฎหมาย  12  โตะ  

จากการท่ีมนุษยมีความเจริญและมีพัฒนาการอยูตลอดเวลาดังท่ี
แลวขางตน  ทําใหมนุษยเร่ิมรูจักท่ีจะประดิษฐตัวอักษรเพ่ือใชใน
ารกันในสังคม  และมนุษยไดเขียนกฎเกณฑ    และระเบียบตาง ๆ  
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ของสังคมของตนไว      ท่ีมีปรากฎเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเกาแกท่ี 
สุดท่ีนักประวัติศาสตรและนักมานุษยวิทยาคนพบ  คือแทงหินขนาดใหญ
ซึ่งมีฐานกวาง  1.90  เมตร  และมีความสูงถึง 2.25  เมตร  โดยแทงหินดัง
กลาวน้ีขุดพบท่ีนครซูส  ในกรุงบาบิโลน  สันนิษฐานวาเปนหลักศิลาจารึก
ท่ีมนุษยไดประดิษฐไวในราว 1,500  ปกอนพุทธกาล  หรือลวงมาแลว
ประมาณ 4,000 ป ขอความบนศิลาจารึกไดกลาวถึง ขอกําหนด กฎเกณฑ  
และระเบียบตาง ๆ ในสังคมขณะนั้น อาทิเชน  เร่ืองดอกเบ้ีย  สัญญา  
ครอบครัว ฯลฯ  ซ่ึงนักประวัติศาสตรเช่ือกันวา  ศิลาจารึกดังกลาวน้ี
ประดิษฐขึ้นในสมัยของพระเจาฮัมบูรามี  ดังน้ันจึงเรียกหลักศิลาจารึกน้ีวา  
“ประมวลกฎหมายฮัมบูราม”ี  แตกระน้ันก็ตามขอความท่ีจารึกลงบน
แทงหินน้ีไมไดมีบัญญัติเอาไววากฎเกณฑและระเบียบท่ีมีอยูน้ันคือ  
กฎหมาย แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายในปจจุบันจะเห็นไดวา  
กฎเกณฑและระเบียบท่ีกําหนดข้ึนมาใชในสังคม  แมจะยังไมเรียกวา 
กฎหมาย  แตก็เปนเกณฑเพ่ือใชในการควบคุมความประพฤติของคนท่ีอยู
ในสังคมเชนเดียวกับกฎหมายในปจจุบัน 
 นอกจากประมวลกฎหมายฮัมบูรามีแลวยังมีหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรเก่ียวกับกฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ ในสังคมท่ีสําคัญอีกช้ินหน่ึง  
ซ่ึงเปนแผนทองบรอนซ  มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาทั้งหมด  12  ชิ้นที่
ชาวโรมันไดสลักอักษรเปนขอความกําหนดส่ิงท่ีอนุญาตใหคนโรมันกระทํา
ได  รวมท้ังกําหนดการการกระทําท่ีตองหามเอาไว  เรียกวา “กฎหมาย 12 
โตะ”   (The    Laws    of    Twelve  Tables)   โดยนักประวัติศาสตรและ     
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นักมานุษยวิทยาเช่ือกันวา  กฎหมาย  12  โตะ นี้ไดจารึกกฎเกณฑและกฎ 
ระเบียบของชาวโรมันไวในราว 1,000 ปกอนพุทธกาล  หรือประมาณ 
3,500  ปมาแลว 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีกลาวมาแลวน้ี  ทําใหเช่ือไดวา
ขนบธรรมเนียมและประเพณ ี  อันเกิดข้ึนจากสัญชาตญาณของมนุษยน้ัน  
ยังไมมากเพียงพอที่จะสามารถควบคุมดูแลคนในสังคมใหมีความเปนอยู
อยางสงบสุขได  ดังน้ันจึงมีการกําหนดขอปฏิบัติท่ีผูปกครองในสังคม
กําหนดข้ึนมาหรือท่ีเรียกวากฎหมายในปจจุบัน เพ่ือใชควบคูกับขนบธรรม
เนียม และประเพณีอีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งกลายมาเปนกฎเกณฑและกฎระเบียบ
ตาง ๆ ในสังคม  แมกฎเกณฑและระเบียบเหลานี้จะยังไมไดเรียกวา  
กฎหมาย  แตก็มีความคลายคลึงกับกฎหมายท่ีใชกันอยูในปจจุบัน  ดังน้ัน
จะเห็นวากฎเกณฑและระเบียบตาง ๆ ในสังคมท่ีมีความคลายคลึงกับ
กฎหมายน้ีเกิดข้ึนมาพรอม ๆ กับการพัฒนาสังคมของมนุษย  อีกทั้งยังมี
การพัฒนาสืบตอมาตามความเจริญและการแปรเปล่ียนไปของสังคม  ดัง
จะเห็นไดจากการนําขอความในศิลาจารึกของฮัมบูรามีมาเปรียบเทียบกับ
ขอความในกฎหมาย  12  โตะ  ซึ่งนักกฎหมายใหความเห็นวา  กฎเกณฑ
และระเบียบที่จารึกในกฎหมาย  12  โตะน้ัน  มีความละเอียดและสลับซับ
ซอนมากกวาในประมวลกฎหมายฮัมบูราม ี  ซึ่งเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นอยางเดน
ชัดวา เมื่อสังคมมีขนาดใหญและมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น  กฎ
เกณฑและระเบียบของสังคมก็ยิ่งสลับซับซอนมากขึ้นตามไปดวย  
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 จากท่ีกลาวมาแลววาสังคมมนุษยเร่ิมตนจากครอบครัว และมีการ 
พัฒนาเปนชุมชน  เปนเมือง  เปนนคร  จนกระท่ังกลายเปนอาณาจักรท่ีมี
อาณาเขตกวางขวาง  และมีประชากรมากขึ้นนั้น  ทําใหเกิดมีกฎเกณฑ
และกฎระเบียบของสังคม  ซึ่งสวนหนึ่งนั้นเกิดมาจากสัญชาตญาณหรือสิ่ง
ท่ีเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย  และอีกสวนหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  มา
จากตัวของผูปกครองเอง  ซ่ึงเม่ือมนุษยสามารถประดิษฐตัวอักษรไดก็
จารึกกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคมเอาไวดังศิลาจารึกของพระเจาฮัมบูราม ี 
และกฎหมาย  12  โตะ  ซึ่งสามารถกลาวไดวาประมวลกฎหมายฮัมบูราม ี 
และกฎหมาย  12  โตะ  เปนตนกําเนิดของกฎหมายลายลักษณอักษร 

  
 2.2  กฎหมายโรมันเปนแมแบบของระบบประมวลกฎหมาย 
(CIVIL  LAW) 
ในสมัยตนคริสตกาล  อาณาจักรโรมันมีความเจริญรุงเรืองและมีความเขม
แข็งมากประกอบกับโรมันเปนชาตินักรบ กษัตริยของโรมันในสมัยนั้นจึงไดขยาย
อาณาจักรของตนโดยการทําสงคราม จนกระทั่งสามารถครอบครองยุโรปภาคพื้น
ทวีปไดเกือบทั้งหมด  และไดทําการปกครองอาณาจักรตาง ๆ เหลานั้น และโรมันได
ใชกฎหมายของตนในการปกครอง ซึ่งเปนสาเหตุของการที่กฎหมายโรมันมีอิทธิพล
สูงในประเทศตาง ๆ ของยุโรป 
 กฎหมายของชาวโรมันมีรูปแบบเปนประมวลกฎหมาย        
หมายความวาไดรวบรวมขอกําหนดกฎเกณฑของสังคมมาบัญญัติรวมไว
เปนลายลักษณอักษร     โดยจะแบงแยกและจัดรวมไวใหเปนหมวดเปน
หมู   
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เพ่ือใชในการแกไขปญหาของสังคมในแตละเร่ืองตามท่ีแบงหมวดหมูไว   
เชน  เร่ืองมรดก  เร่ืองดอกเบ้ีย  เร่ืองซ้ือขายหรือแมกระท่ังในเร่ืองของการ
กําหนดบทลงโทษตาง ๆ สําหรับผูท่ีกระทําความผิด ฯลฯ  ซึ่งระบบ
กฎหมายลักษณะเชนนี้  เรียกวา  ระบบประมวลกฎหมาย หรือระบบ  
Civil  Law  การใชกฎหมายของระบบ  Civil  Law  น้ี  จะยึดตัวบทของ
กฎหมายท่ีบัญญัติเอาไวเปนลายลักษณอักษรเปนสําคัญ  กลาวคือ  จะใช
บทบัญญัติของกฎหมายเปนเกณฑหรือเปนบรรทัดฐาน  ทั้งนี้เพราะถือวา
บทบัญญัติของกฎหมายน่ีคือ  กฎเกณฑ  กฎระเบียบ  และขอบังคับ  รวม
ท้ังขอกําหนดของสังคม 
      ดังท่ีกลาวมาแลววา  เมื่อกาลเวลาผานไปสังคมมีความเจริญ  
และมีขนาดใหญข้ึนสลับซับซอนมากข้ึน  ปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นก็จะมี
ปริมาณมาก  และหลากหลายมากข้ึนตามไปดวย  ซึ่งปญหานั้นไมเพียง
แตจะมีปริมาณมากข้ึนและความหลากหลายเทาน้ัน   ยังจะทวีความซับ
ซอน  และความยุงยากมากข้ึนอีก  บทบัญญัติของกฎหมายท่ีจะใชในการ
ควบคุมสังคมก็ตองมีมากข้ึนเชนเดียวกัน  ดังน้ันจึงนับไดวา  ระบบ  Civil  
Law  น้ีจะพัฒนาไปตามความเปล่ียนแปลงของขนาดความเจริญ  และ
ความซับซอนของสังคม  น่ันคือระบบประมวลกฎหมายหรือ  Civil  Law  
น้ีจะพัฒนาไปโดยมีการแบงประเภทของกฎหมายข้ึนนอกเหนือจากการ
แบงหมวดหมู  ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการใชกฎหมาย  การศึกษา
กฎหมายและเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการพิจารณาคดี  เพราะปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมแตละปญหาแตละอยางน้ัน    ตางมีพ้ืนฐานของท่ีมาแตก 
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ตางกันไป  และเปนท่ีแนนอนวาการวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาก็ 
ยอมแตกตางกันตามไปดวย 
 ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ  Civil  Law  มีบทบาทสําคัญตอ
ประเทศตาง ๆ  ในยุโรปภาคพ้ืนทวปี  อาทิเชน  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน ฯลฯ  นับได
วาระบบประมวลกฎหมายไดมีความเจริญในประเทศตาง ๆ เหลานั้นมาตามลําดับ  
และระบบประมวลกฎหมายก็ยังฝงรากลึก  และมีบทบาทอยูจนถึงปจจุบัน 
 แมวาอิทธิพลและความเจริญของระบบ  Civil  Law  จะแผขยายไปทั่วยุ
โรปภาคพ้ืนทวปีก็ตาม  แตประเทศอังกฤษเปนประเทศเดียวใน     ยุโรปท่ีไมไดรับ
อิทธิพลของระบบประมวลกฎหมายดังกลาวเลย  ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร
ของประเทศอังกฤษมีลักษณะเปนเกาะ  พรมแดนแยกหางไมติดตอกับประเทศอื่น ๆ 
ในยุโรป  ทําใหอิทธิพลของระบบประมวลกฎหมายไมสามารถแผขยายไปได  ดวย
เหตุนี้ทําใหประเทศอังกฤษมีการพัฒนารูปแบบกฎหมายที่ใชในประเทศของตนเอง
ตามขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรม จารีตประเพณี  รวมทั้งตามความเปนไปและ
พัฒนาการของสังคมของประเทศอังกฤษเองไดอยางมีอิสระ แตกตางจากประเทศ
อ่ืน ๆ ในยุโรป ระบบของกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนั้น  คือระบบไมมี
ประมวลกฎหมาย หรือระบบ Common  Law 
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 2.3  จารีตประเพณีและหลักความยุติธรรมเปนแมแบบของ 
ระบบไมมีประมวลกฎหมาย  (COMMON  LAW)   

      ระบบ Common  Law  หรือระบบไมมีประมวลกฎหมาย       
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษน้ัน  กฎหมายท่ีใชไมไดเกิดจากการบัญญัติไว
เปนลายลักษณอักษร  ดังเชนในระบบ Civil  Law   แตกฎหมายระบบน้ี
เกิดจากแนวคําพิพากษาของศาล  และศาลไดใชหลักของความยุติธรรม
ประกอบกับขนบธรรมเนียม       และจารีตประเพณีมาเปนพื้นฐานในการ
พิจารณาพิพากษา และตัดสินกรณีพิพาท  และคําพิพากษาของศาลเหลา
น้ัน  จะกลายมาเปนบรรทัดฐานของการตัดสินกรณีพิพาทลักษณะเดียว 
กันในกรณีพิพาทตอ ๆ มา  ซ่ึงหมายความวา  ศาลจะใชคําพพิากษาท่ีเคย
ตัดสินไวแลวมาเปนแนวทางกับคดีพิพาทอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกัน  แต
ถากรณีพิพาทใดมีรูปแบบหรือลักษณะท่ีแปลกแตกตางไปจากรณีพิพาทท่ี
ศาลเคยพิจารณาตัดสินไว ผูพิพากษาก็จะยึดหลักของความยุติธรรม  
ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณีมาใชในการพิจารณาพิพากษากรณี
พิพาท  และเม่ือเวลาผานไปนานวันคําพิพากษาตัดสินคดีของศาลจึงมี
มากมายและหลากหลาย  จนสามารถครอบคลุมทุกรูปแบบของกรณี
พิพาท 
 หากนําระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ  Civil  Law    มา
เปรียบเทียบกับระบบไมมีประมวลกฎหมายหรือระบบ  Common  Law  
แลว  จะพบวาระบบ Civil  Law  น้ันใชหลักเกณฑท่ีเขียนเอาไวเปนลาย
ลักษณอักษร  มาเปนเกณฑสําคัญในการพิจารณากรณีพิพาท  หากการ
กระทําใดที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจง   ชัดเจนวาเปนความผิดก็ไมถือ 
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วาการกระทําน้ันเปนความผิด ฉะน้ันระบบ Civil  Law  น้ี  ตัวบทกฎหมาย 
หรือบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองแปรเปล่ียนและพัฒนาไปตลอดเวลา  
ทั้งนี้เพื่อใหเทาทันกับสภาพของปญหาและการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการ
พัฒนาของสังคม  และเนื่องจากสังคมมีความเจริญขึ้นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิด
ขึ้นก็จะมากขึ้น  กฎหมายจึงตองเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่
มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองบัญญัติกฎหมายใหม ๆ อยูตลอดเวลา  ท้ัง
นี้เพราะกฎหมายเรื่องหนึ่งจะเหมาะสมในการแกไขปญหาอยางหนึ่ง  แต
จะไมเหมาะสมกับการแกไขปญหาอยางอื่น  รวมท้ังยังตองมีการแบง
กฎหมายเปนหมวดหมู  มีการแบงประเภทของกฎหมายแบงศาลออกเปน
หลายศาล  ฯลฯ  ฉะน้ันระบบ Civil Law  น้ีจะตองมีการบัญญัติกฎหมาย
ใหม ๆ  ขึ้นเสมอ  เพื่อใหเหมาะสมในการแกไขปญหา  และเพื่อรองรับกับ
ความเจริญท่ีไมหยุดย้ังของสังคม 
 สวนระบบไมมีประมวลกฎหมายหรือระบบ  Common  Law  น้ี  
จะใชหลักของความยุติธรรม  ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณ ี  ซึ่งเปน
ส่ิงท่ีทําใหเกิดแนวคําพิพากษาของศาลน้ันมาเปนหลักเกณฑในการ
พิจารณาพิพากษากรณีพิพาท  แมวามีกรณีขอพิพาทใดที่ไมเคยมีคํา
พิพากษาของศาลพิจารณาตัดสินไว  ก็ยังสามารถวินิจฉัยพิพากษาได  ท้ัง
นี้เพราะหลักเกณฑของการพิจารณาพิพากษาของกฎหมายในระบบนี้ใช
หลักการของความยุติธรรม  ดังน้ันกฎหมายระบบ  Common  Law  น้ี  จึง
สามารถวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทุก ๆ  กรณีเสมอ     ดังน้ันในระบบ   
Common   Law   จึงไมมีการแยกประเภทของกฎหมายและแยกประเภท
ของศาลเหมือนกับระบบ   Civil  Law 
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สรุปพัฒนาการของสังคมมนุษยและกําเนิดกฎหมาย 
 กฎหมายถือกําเนิดมาจากกฎเกณฑ  และระเบียบตาง ๆ ท่ีมนุษย
กําหนดใหมีข้ึน  เพ่ือใชในการควบคุมความประพฤติของมนุษยดวยกันเอง
และใชเปนกติกาในการอยูรวมกันในสังคมใหมีความสงบสุข  โดย
กฎหมายจะมีพัฒนาการอยางตอเนื่องจากกฎเกณฑ ระเบียบของสังคม ก็
กลายมาเปนกฎหมายท่ีมีระเบียบแบบแผนมากข้ึน  และซับซอนขึ้น      
จนกระท่ังตองมีการจัดหมวดหมู  จัดประเภทหรือตลอดจนกระท่ังจัดระบบ
ของกฎหมาย  ซึ่งทั้งนี้เนื่องมาจากความเจริญและความสลับซับซอนที่มี
มากข้ึนของสังคมตามกาลเวลาท่ีแปรเปล่ียนไป แตอยางไรก็ดีแมกฎหมาย
ในปจจุบันจะมีการแบงออกเปน  2  ระบบใหญ ๆ คือ CIVIL  LAW  และ 
COMMON  LAW ซ่ึงในแตละระบบน้ันจะมีรูปแบบ หลักการและโครง
สราง รวมตลอดถึงวิธีการนํากฎหมายแตละระบบมาใชท่ีแตกตางกัน 
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