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 จากท่ีกลา
ปกครองในระบอบ
อเมริกาไดประกาศ
ประชาธิปไตย แล
มุงหมายของรัฐธรร
ปญหาการใชอํานา
 หลักการป
ไปยังประเทศฝร่ังเศ
เปล่ียนแปลงการป
ฝร่ังเศสซ่ึงเปนประ
พัฒนาหลักการปก
ของการปกครองใน
ปกครองโดยกฎหม
รัฐ  โดยขาดความ
คุมตรวจสอบการใช
 ฉะนั้นกฎห
ความสัมพันธระหว
ประชาชนเทานั้น   
บทท่ี  7 
กฎหมายมหาชนไทย 
วมาแลววา  กฎหมายมหาชนถือกําเนิดมาจากหลักการ
ประชาธิปไตยยุคใหม  ต้ังแตป พ.ศ. 1788  ซึ่งสหรัฐ
ใชรัฐธรรมนูญท่ีถือวาเปนแมบทของระบอบ
ะเปนกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ ซึ่งจุด
มนูญในระบอบประชาธิปไตยเพื่อใชปองกันและแกไข
จมากเกินขอบเขตของผูปกครองเปนประการสําคัญ 
กครองระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาไดแพรขยาย
สเปนประเทศแรก  เปนผลทําใหเกิดปฏิวัติฝร่ังเศสและ
กครองใน คศ. 1789  และต้ังแตน้ันเปนตนมาประเทศ
เทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย  (CIVIL  LAW)  ได
ครองในระบอบประชาธิปไตยข้ึนตามลําดับ  และผล
ระบอบประชาธิปไตย  ทําใหเกิดหลัก “นิติรัฐ”  คือการ
ายท่ีผูถูกปกครองจะไมถูกละเมิดจากการใชอํานาจของ
เปนธรรม  ซ่ึงเปนท่ีมาของกระบวนการและวิธีการควบ
อํานาจของรัฐ  ซึ่งเปนหัวใจของกฎหมายมหาชน 
มายมหาชนจึงไมเพียงแตเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
างรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับ
 แตหัวใจสําคัญของกฎหมายมหาชนอยูท่ีวา     การใช 
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อํานาจของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ   หรือของเจาหนาท่ีของรัฐใน 
ทางปกครองน้ัน  จะตองมีกระบวนการหรือองคกรที่สามารถควบ
คุมตรวจสอบ  การใชอํานาจดังกลาวไดดวย 
 กอนท่ีจะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประเทศตางๆ   
ไมมอีงคกรหรือกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจของผูมาครอง
ไดอยางมีระบบ  ฉะนั้นหลักการของกฎหมายมหาชนเริ่มขึ้นหลังจากไดมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแลว  เพราะประชาชนสามารถควบ
คุมตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐไดตามหลักการของระบอบ
ประชาธิปไตย 
1.  วิวัฒนาการของกฎหมายไทย 

 จากการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองและประวัติศาสตรกฎหมาย
พบวากฎหมายไดพัฒนาควบคูมากับการพัฒนาของระบบการเมืองการ
ปกครอง  สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน  กฎหมายของไทยไดพัฒนา
มาพรอมกับความเจริญของระบบการเมืองการปกครอง  ซึ่งสามารถลําดับ
ถึงความเจริญและพัฒนาการของกฎหมายไดตั้งแตสมัยสุโขทัย  อยุธยา  
จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

 

จารึกเหต
ศาสตรท
สภาพสัง
 

1.1  สมัยกรุงสุโขทัย 

พอขุนรามคําแหงมหาราชทานทรงประดิษฐอักษรไทย และได
กุารณตางๆ ไวกับหลักศิลาซ่ึงถือไดวาเปนหลักฐานทางประวัติ
ีสํ่าคัญและเกาแกท่ีสุดของไทย  เน่ืองจากเปนส่ิงท่ีบงบอกถึง
คมไทยในยุคสมัยนั้น  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม     โดยเฉพาะ 
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อยางยิ่งในดานของการปกครองและในเรื่องของกฎหมาย       หลักศิลา 
จารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชดังกลาวน้ี  ไดบันทึกเหตุการณในสมัย
น้ันไวหลายประการ  อาทิเชน  พระราชประวัติของพอขุนรามคําแหง
มหาราช  รวมท้ังเหตุการณสําคัญ ๆ ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมัยน้ัน  แตสวนท่ี
จะกลาวถึงในท่ีน้ีก็คือ  สวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมาย แมวาในหลักศิลา
จารึกดังกลาวจะมิไดกลาวไววาเปนกฎหมายก็ตามที แตขอความท่ีจารึก
ไวน้ันสามารถท่ีจะเทียบเคียงไดกับบทบัญญัติของกฎหมายปจจุบัน  เชน  
 “………..   ในนํ้ามีปลา  ในนามีขาว  เจาเมืองบอเอาจะกอบใน
ไพรลูทาง……….” 
 ซ่ึงแปลไดความวา  ในนํ้ามีปลา  ในนามีขาว เจาเมืองไมเก็บภาษี
ประชาชน  คําวา “จะกอบ”  แปลวา  “ภาษี”  เม่ือนํามาเทียบเคียงกับ
กฎหมายในปจจุบัน  จะเห็นวาเปนเร่ืองของกฎหมายภาษีอากร  หรือใน
เรื่องกฎหมายมรดก  หลักศิลาจารึกก็ไดจารึกขอความท่ีเก่ียวของไววา  
“…………….. ไพรฟาหนาใส  ลูกเจา  ลูกขุน  ผูใดแลว  ลมหายตายกวา
เยาเรือนพอเช้ือเส้ือคามัน  ชางขอลูกเมียเย่ียขาว  ไพรฟาขาไท  ปาหมาก  
ปาพลู  พอเชื้อมัน  ไวแกลูกมัน………..” 
 ซ่ึงขอความดังกลาวหมายความวา  ทรัพยสมบัติของพอแมใหตก
ทอดแกลูกเม่ือพอแมเสียชีวิต 
 จากขอความตาง ๆ ท่ีจารึกบนศิลาจารึกดังตัวอยางขางตนได
แสดงใหเห็นวา  หลักเกณฑของสังคมที่มีลักษณะเปนกฎหมายนั้นมีมาตั้ง
แตสมัยสุโขทัยและนาเช่ือไดวา  หลักเกณฑท่ีจารึกในหลักศิลาจารึกน้ันนา 
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ท่ีจะไดมีการพัฒนามากอนหนาน้ันเปนเวลานานพอสมควร   แตไมอาจจะ 
ช้ีชัดไดวาเปนเวลานานเทาใด ทั้งนี้เพราะขาดหลักฐานที่จะสามารถนํามา
อางอิงได  แตอยางไรก็ดีนักประวัติศาสตรกฎหมายไดทําการวิเคราะหจาก
ขอความท่ีปรากฎบนศิลาจารึก  และเช่ือกันวาการท่ีกฎเกณฑของสังคม
จะเปนรูปราง  และมีความสมบูรณของเนื้อหาดังเชนนี้ไดนั้น  จะตองใช
เวลาในการพัฒนามาแลวหลายรอยป 
 เม่ือกาลเวลาผานพนไปกรุงสุโขทัยเร่ิมมีการออนแอในขณะท่ีกรุง
ศรีอยุธยามีความเจริญรุงเรืองมากข้ึนและเม่ือกรุงสุโขทัยเร่ิมเส่ือมอํานาจ
ลง  กรุงศรีอยุธยาก็ไดสถาปนาเปนราชธานีในท่ีสุดเม่ือป พ.ศ. 1893  และ
ลมสลายจากการเผาทําลายของพมาในป พ.ศ. 2310  รวมระยะเวลาแหง
ความเจริญรุงเรืองท่ีกรุงอยุธยาเปนราชธานีนานถึง  417  ป 
 ระยะเวลาอันยาวนานถึง 417 ปน้ี  ระบบกฎหมายของไทยไดมี
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปมากตามลําดับและระยะเวลา  ซึ่งกฎหมาย
น้ันจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามระบบการเมืองการปกครองดังกลาวมา
แลวในตอนตน  ฉะน้ันเม่ือระบบการปกครองเปล่ียนแปลงไป  ระบบ
กฎหมายยอมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย  จากหลักการดังกลาว
สามารถนํามาวิเคราะหไดถึงระบบการปกครองในสมัยสุโขทัยวา  ถึงแม
จะเปนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีมีพระมหากษัตริย
เปนศูนยรวมแหงอํานาจ  แตก็เปนระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยท่ีมีการปก
ครองท่ีใกลชิดแบบพอปกครองลูก  กลาวคือประชาชนสามารถที่จะเขาพบ
หรือขอความเปนธรรมไดโดยตรงจากพระมหากษัตริย       ซ่ึงในสมัยกรุง 
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สุโขทัยมีการปกครองลักษณะดังกลาวเพราะประชาชนหรือผูใตปกครอง 
ยังมีไมมาก  พระราชภารกิจของพระมหากษัตริยก็มีไมมากเชนกัน  ฉะนั้น
พระองคจึงสามารถที่จะดําเนินพระราชกรณียกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับประชา
ชนไดดวยพระองคเอง  ซึ่งกลาวไดวาสังคมในสมัยนั้นยังไมมีความสลับ
ซับซอนมากนัก  จึงทําใหการปกครองไมมีความยุงยาก  ฉะนั้นกฎหมาย
จึงยังมีความเรียบงายอยูดังท่ีกลาวในตอนตน  คือยังไมมีการแบงระบบ
และไมมีการแบงประเภทของกฎหมาย 

 

ความสล
ครองแล
คงการป
อาจจะเก
อยุธยาน
กรุงศรีอ
แปลงไป
ในสมัยก
ไดแปรเป
สงมาจุต
มหากษ
ทําใหค
 

1.2  สมัยกรุงศรีอยุธยา 

เน่ืองจากกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองท่ีมีประชากรมากกวา  ดังน้ัน
บัซับซอนของสังคมจึงมีมากข้ึนเปนเงาตามตัว  ฉะน้ันการปก
ะการบริหารประเทศจึงตองมีความแตกตางกัน  เพราะหากจะยัง
กครองรูปแบบเดียวกับสมัยกรุงสุโขทัยก็คงจะไมเหมาะสม  และ
ดิความยุงยากและความวุนวายในสังคม  อีกท้ังในสมัยกรุงศรี
ี ้  ความเช่ือในเร่ืองของศาสนาท่ีมาจากอินเดียมีอิทธิพลสูงมากใน
ยุธยา  อันเปนผลทําใหระบบการปกครองประเทศตองเปล่ียน
  กลาวคือพระมหากษัตริยหรือท่ีเรียกกันวา  พอเมือง  หรือพอขุน  
รุงสุโขทัยท่ีทรงเปรียบเสมือนพอท่ีคอยปกครองลูกอยางใกลชิด  
ลี่ยนไปเปนพระมหากษัตริยซึ่งเปนสมมติเทพคือเปนผูที่เทพเจา
ใินโลกเพ่ือปกครองประชาชน  ฉะนั้นจึงมีความเชื่อกันวา พระ
ตัริยเปนผูซ่ึงมีความแตกตางจากประชาชนคนธรรมดาโดยท่ัวๆ ไป  
วามสัมพันธระหวางประชาชนกับพระมหากษัตริยไมมีความ   
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ใกลชิดและผูกพันดังเชนในสมัยสุโขทัย    พระราชภารกิจตาง ๆ ของพระ 
มหากษัตริยก็เร่ิมท่ีจะมีขุนนางและขาราชการบริพารทําหนาท่ีแทนองค
พระมหากษัตริย 
 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดานการปกครองดังกลาว  สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายตามไปดวย  ทั้งนี้ก็เพราะวากฎหมายหรือ
ระเบียบของสังคมจะตองมีการเปล่ียนแปลงใหเทาทันกับสภาพของสังคม
ท่ีแปรเปล่ียนไป  แตอยางไรก็ดีบทบาทของพระมหากษัตริยยังคงมีมาก  
และศูนยกลางของอํานาจยังคงอยูท่ีองคพระมหากษัตริย  เพียงแตวารูป
แบบของการปกครองประชาชนของพระมหากษัตริยน้ันจะมีการเปล่ียน
แปลง  อีกท้ังยังมีการเพ่ิมบทบาทของขุนนางอยางเห็นไดชัด  ท้ังน้ีสาเหตุ
ใหญก็เปนเพราะพระมหากษัตริยทรงไมสามารถจะควบคุมดูแลประชาชน
ท่ีมากข้ึนไดท่ัวถึงน่ันเอง 
 กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีความเปล่ียนแปลงไปมากจาก
ลักษณะของกฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัย  แตเปนท่ีนาเสียดายวา  เอกสาร
ตาง ๆ ท่ีจะใหอนุชนรุนหลังหรือนักประวัติศาสตรกฎหมายไดศึกษาและ
เรียนรูเก่ียวกับเหตุการณตาง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ันมีเหลืออยูนอย
มาก  ท้ังน้ีเพราะการลมสลายของกรุงศรีอยุธยาจากการเผาทําลายจนสูญ
ส้ินไปดวย  และอีกประการหน่ึงก็เน่ืองจากเอกสารท่ียังพอจะมีเหลืออยู
บาง  ก็เปนเอกสารท่ีเขียนไวเปนลายมือบนใบลานหรือกระดาษขอย  ซึ่ง
ชํารุดและเสียหายงายอีกท้ังไมมีความคงทนถาวร จึงเปนสาเหตุใหเอกสาร
และหลักฐานสําคัญและมีคุณคาทางประวัติศาสตรของไทยในสมัย      
กรุงศรีอยุธยาสูญหายและสูญเสียไปอยางนาเสียดายเปนจํานวนมาก 
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 แตอยางไรก็ตามหลังจากที่สงครามสงบลงแลว   ไดมีการรวบรวม 
เอกสารตาง ๆ ที่ยังคงมีหลงเหลืออยูไมใหกระจัดกระจายและสูญหายไป  
ท้ังน้ีรวมท้ังตัวบทกฎหมายท่ีใชกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาดวย  และเมื่อหลัง
จากกรุงรัตนโกสินทรไดสถาปนาเปนราชธานีแลว  พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดําริวา เน่ืองจากตัวบท
กฎหมายท่ีเคยใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกทําลาย    และเม่ือทรงกอต้ังกรุง
รัตนโกสินทรแลวยังไมมีหลักเกณฑทางกฎหมาย  ประกอบกับความเจริญ
และความสลับซับซอนของสังคมก็มีมากข้ึน  จึงทรงโปรดเกลาฯ  ใหรวบ
รวมผูท่ีมีความรูความสามารถท่ียังคงหลงเหลืออยูต้ังแตสมัยกรุงศรี
อยุธยาจัดการชําระกฎหมายและจัดทํากฎหมายขึ้นมาใหม  โดยยึดหลัก
การและแนวทางเดิมท่ีใชกันอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ประกอบกับไดมีการ
ตรากฎหมายขึ้นมาใหม  และไดทําการรวบรวมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ  เพื่อ
ใชเปนกฎหมายสําหรับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในกรุงรัตนโกสินทร  เมื่อ
ปพ.ศ.  2347  ซึ่งกฎหมายดังกลาวนั้นมีทั้งสิ้น 3 ฉบับ  โดยแตละฉบับน้ัน
จะประทับตราราชสีห  คชสีห  และบัวแกว  ซ่ึงเปนเหตุใหเรียกกฎหมาย 3 
ฉบับน้ันวา  กฎหมายตรา  3  ดวง 
 แตอยางไรก็ตามในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแบงกฎหมายออกเปน
หลายประเภท  แตยังไมมีกฎหมายมหาชนในความหมายปจจุบัน  เพราะ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยายังไมสามารถควบคุมหรือตรวจสอบการใชอํานาจ
ของผูปกครองได 
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อยุธยาก
และกฎห
กาลท่ี 3
บาง แตก
 
ท่ี 4  แห
แปลงไป
สมัยดังก
พนจากก
และประ
ช่ือวา  
ความรุน
ประเทศ
เล่ียงควา
กฎหมาย
ประเทศ
น้ันมีสาร
กระทําค
กระทําค
สิน 
1.3  สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

หลักฐานท่ีใชประกอบการคนควาเก่ียวกับกฎหมายสมัยกรุงศรี
คื็อกฎหมายท่ีรวบรวมไวในสมัยรัชกาลท่ี 1  แหงกรุงรัตนโกสินทร  
มายที่รวบรวมไวในสมัยรัชกาลที ่ 1  นี้ไดใชจนกระทั่งถึงสมัยรัช
  แมวาจะมีการปรับปรุง  แกไขและเพิ่มเติมกฎหมายขึ้นมาใหม
ไ็มถือวามีการเปล่ียนแปลงกฎหมายไปจากเดิมมากมายนัก 
จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาล
งกรุงรัตนโกสินทร  ซ่ึงเปนยุคท่ีสถานการณของประเทศไดเปล่ียน
  อันเน่ืองมาจากลัทธิลาอาณานิคมของชาวตะวันตก  ทําใหใน
ลาว  ประเทศไทยจึงตองจัดรวบรวมกฎหมายข้ึนใหม  เพ่ือใหรอด
ารคุกคามของลัทธิดังกลาว  โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศอังกฤษ 
เทศฝรั่งเศส  โดยกฎหมายท่ีไดรวบรวมและจัดระบบข้ึนใหมน้ีมี
“ประชุมประกาศรัชการท่ี 4”  และเม่ือลัทธิลาอาณานิคมไดทวี
แรงขึ้นในภูมิภาคเอเซีย  ทําใหไทยตองยอมทําสนธิสัญญากับ
อังกฤษในป พ.ศ.  2398  ท่ีเรียกวา “สนธิสัญญาบาวริ่ง”  เพื่อหลีก
มขัดแยงกับอังกฤษท่ียกขออางในการรุกรานประเทศไทยวา  
ของไทยมีความลาหลังและปาเถื่อน ท้ังน้ีก็เพ่ือความอยูรอดของ
จากการลาอาณานิคมดังกลาว  โดยความในสนธิสัญญาบาวร่ิง
ะสําคัญคือ  ประเทศไทยตองยอมใหคนในบังคับของอังกฤษท่ี
วามผิดในประเทศไทยไมตองข้ึนศาลไทย  โดยไทยตองยอมใหผู
วามผิดดังกลาวข้ึนศาลกงสุลของอังกฤษคือ  อังกฤษจะเปนผูตัด
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คดีความเอง         กลาวคือสนธิสัญญาบาวร่ิงน้ีถือไดวาเปนสัญญาท่ีทํา 
ใหไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไปและหลังจากการทําสนธิสัญญา
บาวร่ิงกับอังกฤษดังกลาว  เปนผลทําใหประเทศไทยตองลงนามในสนธิ
สัญญาประเภทเดียวกันน้ีกับอีกหลายประเทศ  น่ันคือ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา  ในป ค.ศ. 1856  ฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1856  เดนมารก  ป ค.ศ. 1858  
โปรตุเกส ป ค.ศ. 1859  เนเธอรแลนด ป ค.ศ. 1860  เยอรมนี ป  ค.ศ. 
1862  สวีเดน  ป ค.ศ. 1868  นอรเวย ป ค.ศ. 1868   เบลเย่ียม ป ค.ศ. 
1868  อิตาลี ป ค.ศ. 1868  ออสเตรีย-ฮังการี  ป ค.ศ. 1869  สเปน ป ค.ศ. 
1870  ญ่ีปุน ป ค.ศ. 1898  และรัสเซีย ในป ค.ศ. 1899 
 ซ่ึงอยางไรก็ตาม  ในขณะนั้นประเทศไทยไมมีทางเลือกที่ดีไปกวา
น้ีเพราะจะตองพยายามรักษาเอกราชของชาติไว แรงกดดันจากประเทศ
ตาง ๆ ที่ทําใหไทยตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต  ซ่ึงทําใหไทยตอง
เสียเปรียบในทางศาลน้ัน   จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยตองเรงปรับ
ปรุงและแกไขกฎหมายขึ้นมาอีกหลายฉบับ  และการปรับปรุงกฎหมายน้ี
ไดดําเนินการตอเนื่องกันมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจา
อยูหัว 
 โดยการปรับปรุงและแกไขกฎหมายของไทยใหทันสมัยในยุคน้ัน  
ไดมีการจางชาวตางประเทศเขามาชวยปรับปรุงแกไขดวย และขณะเดียว
กันพระมหากษัตริยของประเทศไทยคือ รัชกาลท่ี 5 ทานทรงมีพระปรีชา
ชาญ  ทรงโปรดเกลาฯ สงพระราชโอรสและนักเรียนไทยไปศึกษายังตาง
ประเทศ  เพ่ือนําวิชาความรูมาพัฒนาประเทศไทยในศาสตรตาง ๆ อีกทาง
หน่ึงดวย 
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 กฎหมายท่ีสําคัญ ๆ      ท่ีไดมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัยและ 
เหมาะสมกับสภาวการณนั้น  ไดเร่ิมในป พ.ศ. 2434    ประเทศไทยไดวาง
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมข้ึนอีกท้ังไดตรวจแกกฎหมาย  โดยการยกเลิก
กฎหมายเกาและบัญญัติกฎหมายใหมขึ้นมาแทน อาทิเชน การประกาศ
ยกเลิกกฎหมายลงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2441  ท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง  พ.ศ. 2439  ซ่ึงประกาศฉบับน้ีได
ยกเลิกกฎหมายเกามากกวา 50  บท  และตอมาในป พ.ศ. 2451  ประเทศ
ไทยไดเร่ิมใชประมวลกฎหมายเปนฉบับแรกน่ันคือ  กฎหมายลักษณะ
อาญา  ร.ศ. 127  ซึ่งในเวลาตอมาก็ไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมาย  
กฎหมายแพงและพาณิชย  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงขึ้น
ใช  โดยประมวลกฎหมายเหลาน้ีไดมีการคัดลอกเทียบเคียงมาจากตาง
ประเทศ  และเมื่อกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ ์  พระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จกลับจากการศึกษากฏหมาย
ประเทศอังกฤษ  จึงทรงโปรดเกลาฯ  มอบหมายใหกรมหลวงราชบุรีดิเรก
ฤทธิ์ทรงเปนองคประธานในการชําระกฎหมายใหมในป  พ.ศ. 2456  ซึ่ง
ทําใหมีการประกาศใชประมวลกฎหมายลักษณะอาญาข้ึน 
 จากการท่ีประเทศไทยไดพยายามปรับปรุงและแกไขกฎหมายน้ัน  
ก็เน่ืองมาจากการแกไขในขออางของชาติตะวันตกท่ีมุงหมายจะให
ประเทศไทยตกเปนอาณานิคมของประเทศตนท่ีวากฎหมายของไทยน้ัน
ปาเถ่ือนและลาหลังใหเปนอันตกไป    ท้ังน้ีก็เพ่ือจะใหชาติรอดพนจากการ 
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สูญเสียเอกราชใหแกชาติตะวันตกและจากการชําระกฎหมายของไทยใน 
ชวงนี ้  ไทยไดใชแนวทางแกไขปญหาของประเทศญี่ปุนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสีย
สิทธสิภาพนอกอาณาเขตเชนเดียวกับประเทศไทยมาใชคือการจัดระเบียบ
ศาลยุติธรรม  และจัดทํารวมท้ังแกไขกฎหมายใหเปนระบบโดยการจัดทํา
ประมวลกฎหมายทําใหไทยไดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมา 
 ตอมาในป พ.ศ. 2466  ซ่ึงตรงกับรับสมัยรัชกาลท่ี 6  ประเทศไทย
ไดประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 1  วาดวย
กฎหมายทั่วไป  และบรรพ 2 วาดวยหน้ี  ในป พ.ศ. 2467  มีการประกาศ
ใช บรรพ 3  วาดวยสัญญา  ในป พ.ศ. 2475  ประกาศใช บรรพ 3  วาดวย
สัญญา  ในป พ.ศ. 2475  ประกาศใชบรรพ 4  วาดวยลักษณะทรัพยสิน  
และตอมาป พ.ศ. 2477  มีการประกาศใชบรรพ 5  วาดวยครอบครัว โดย
รวมเรียกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงเหตุท่ีเรียกวาประมวล
กฎหมายนั้น  ก็เพราะเปนการนํากฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมารวบรวมเอาบท
บัญญัติท่ีเปนเร่ืองเดียวกันมารวมไวดวยกัน  โดยใหมีความเก่ียวเน่ืองซ่ึง
กันและกัน  ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการใชและการศึกษาอาทิเชน เร่ือง
ของสัญญา  ก็จะรวบรวมในสวนท่ีเก่ียวกับสัญญาท้ังหมดมาอยูในสวน
เดียวกัน  หรือเชนในเร่ืองของครอบครัวก็จะจัดหมวดหมูของเร่ืองท่ีมีความ
สัมพันธและเก่ียวเน่ืองกันมาอยูดวยกัน 
 การยกรางประมวลกฎหมายของไทยในยุคเร่ิมแรกน้ี  ไดมีการนํา
เอากฎหมายของตางประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศในภาคพ้ืนยุโรป
มาประกอบการยกราง  อีกท้ังไดมีการวาจางชาวตางประเทศซ่ึงโดยมาก
จะเปนชาวยุโรปเขามาเปนท่ีปรึกษาดวย ดังน้ันจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหระบบ 
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กฎหมายของไทยน้ันเปนไปตามระบบท่ีใชกันอยูในทวีปยุโรป      คือระบบ 
ประมวลกฎหมาย  หรือระบบ  Civil  Law   
 อยางไรก็ดีในประวัติศาสตรของความเปนมาของกฎหมายไทย  
นับไดวามีการปฏิรูปทางกฎหมายหลายคร้ัง   
 ในป พ.ศ. 2451  ซ่ึงไทยไดบัญญัติกฎหมายลักษณะอาญา  ร.ศ. 
127 ขึ้นใช  ซ่ึงถือวาเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของไทย  และประมวล
กฎหมายของไทยในสมัยแรกเริ่มนั้น  เปนเพียงการรวบรวมบทบัญญัติท่ี
เปนเร่ืองเดียวกันท่ีกระจัดกระจายอยูคนละแหงมารวมไวในท่ีเดียวกัน  ซึ่ง
ตอมาจึงไดมีการปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย  โดยการยกรางกฎหมายข้ึน
ใหมเพ่ือนํามาใชตามแบบอยางของประเทศในยุโรป  ประกอบกับในขณะ
น้ันเปนชวงท่ีนักเรียนไทยซ่ึงทางราชการไดสงไปศึกษายังตางประเทศได
สําเร็จการศึกษาและกลับเขามารับราชการ  โดยนักเรียนไทยเหลาน้ันได
นําเอาแบบอยางกฎหมายของตางประเทศในภาคพ้ืนยุโรป  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศฝร่ังเศสและประเทศอังกฤษมาพัฒนากฎหมายของ
ไทย  ซึ่งเปนที่มาของการปฏิรูปกฎหมายไทย 
 นักเรียนไทยท่ีทางราชการไดสงไปศึกษายังตางประเทศน้ัน  มีทั้ง
ท่ีไปศึกษาในประเทศอังกฤษ  ซ่ึงเปนประเทศท่ีใชกฎหมายในระบบ 
Common Law  หรือระบบไมมีประมวลกฎหมาย  และท่ีไปศึกษายัง
ประเทศท่ีใชกฎหมายในระบบ  Civil  Law  หรือระบบประมวลกฎหมาย  
เชน  ประเทศฝร่ังเศส  เยอรมนี ฯลฯ  โดยในยุคเร่ิมแรกของการสอน
กฎหมายในโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมน้ัน ไดมีการนําหลักเกณฑ
ของกฎหมายอังกฤษมาใชเสมือนกับเปนกฎหมายของประเทศไทย    และ 
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ในสมัยตอมานักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษก็ไดนําเอา 
หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมาใช ซึ่งแมวาประเทศไทยจะมีการตรา
กฎหมายออกมาใชเปนระบบประมวลกฎหมาย  หรือระบบ  Civil  Law  
แตผูสอนและผูใชกฎหมายในชวงดังกลาวก็ยังคงนําหลักกฎหมายของ
อังกฤษมาใชและมาสอนตามความเคยชินอยู  แตหลังจากท่ีประเทศไทย
ไดประกาศใชประมวลกฎหมายจนครบถวนแลว  การนําหลักกฎหมาย
ของอังกฤษมาใชจึงคอยลดนอยลง และไดมีการใชระบบประมวล
กฎหมายหรือระบบ  Civil  Law  อยางจริงจังเพียงระบบเดียว  ทั้งนี้เนื่อง
จากแนวคิดและกระบวนการพจิารณาคดีระหวางระบบ  Common  Law  
ของอังกฤษกับระบบ  Civil  Law  ของประเทศตาง ๆ ในยุโรปภาคพ้ืนทวีป
น้ันมีความแตกตางกันมากและหากจะนําหลักเกณฑของระบบ Common  
Law  มาใชกับระบบ  Civil  Law  ก็อาจจะทําใหเกิดความขัดแยงและเกิด
ความไมเปนธรรมขึ้นได  ทั้งนี้เพราะระบบกฎหมายทั้งสองระบบ  ดังกลาว
ตางมีหลักเกณฑและข้ันตอนของท่ีมา  การใช  การตีความ  การพิจารณา  
และวิธีการพิพากษาคดีท่ีแตกตางอยางส้ินเชิงดังท่ีกลาวมาแลว  แตอยาง
ไรก็ดีในแงของการใชกฎหมายแลว ประเทศไทยก็มีการนําเอาหลักการของ
ระบบกฎหมายทั้งสองระบบดังกลาวมาใชในลักษณะของการผสมผสาน
กันจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้  ดังจะเห็นไดจากการใชคําพิพากษาฎีกามาเปน
บรรทัดฐานอยางหน่ึงท่ีใชประกอบในการพิจารณาและพิพากษาคดีเชนใน
ประเทศท่ีใชระบบ  Common  Law  ถึงแมวาประเทศไทยจะไมถือวาคํา
พิพากษาฎีกาเปนกฎหมายดังเชนในประเทศดังกลาวก็ตาม 
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 จากสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรจนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี   6   
ประเทศไทยไดมีการพัฒนากฎหมายมากก็จริงแตเปนการพัฒนากฎหมาย
แพงกฎหมายอาญาเปนหลัก  สวนกฎหมายมหาชนยังไมมีการนํามาใช
เพราะกฎหมายมหาชนจะตองเร่ิมจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ขณะนั้นประเทศไทยยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  จึงไมมี
การนําหลักกฎหมายมหาชนมาใช 
2.  ปจจัยสาํคัญในการพัฒนากฎหมายมหาชนไทย 

 ถึงแมวาประวัติศาสตรของกฎหมายไทยจะมีระยะเวลาของการ
พัฒนาท่ีไมยาวนานดังเชนในประเทศอ่ืน ๆ แตอยางไรก็ดีกฎหมายของ
ไทยก็ไดมีการแบงประเภทเอาไวเชนเดียวกับประเทศท่ีมีพัฒนาการทาง
ดานกฎหมายมานานเปนพัน ๆ ป  ซึ่งการแบงประเภทของกฎหมายรวม
ตลอดถึงการจัดระบบของศาลในแตละประเทศน้ันจะมีความแตกตางกัน  
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญหลายประการ  ซึ่งพอจะสรุป
ไดดังตอไปน้ีคือ 
 1.  ระบบของกฎหมาย 
 2.  ระบบของศาล 
 3.  ระบบการเมืองและการปกครอง 
 4.  ความเจริญดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง 
 5.  ระบบและวิธีการศึกษากฎหมาย 
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กฎหมา
กฎหมา
ประมวล
การบัญ
ใชกฎหม
แนวคําพ
 
การบัญ
การแบง
ความแต

 
และพพิ
อยางไร
และควา
 
Commo
ตาม  
เชน  ปร
2.1  ระบบของกฎหมาย 

ปจจุบันระบบกฎหมายมีอยู 2 ระบบใหญ ๆ คือระบบประมวล
ยหรือระบบ Civil  Law  คือระบบกฎหมายท่ีเขียนบทบัญญัติของ
ยไวเปนลายลักษณอักษร  และอีกระบบหน่ึงก็คือระบบไมมี
กฎหมายหรือระบบ  Common  Law  คือระบบกฎหมายที่ไมมี
ญัติตัวบทของกฎหมายไว  คงใชแตหลักแหงความยุติธรรมในการ
าย  ซึ่งหลักแหงความยุติธรรมนี้เปนที่มาของจารีตประเพณ ี และ
จิารณาของศาล 
ระบบกฎหมายท้ังสองระบบน้ี  มีวิวัฒนาการท่ีแตกตางกัน  หลัก
ญัติกฎหมายและการใชกฎหมายก็แตกตางกัน  ซึ่งเปนผลทําให
ประเภทของกฎหมายระบบของศาลและหลักในการพิจารณาคดีมี
กตางกัน 
2.2  ระบบของศาล 

เม่ือระบบของกฎหมายมีความแตกตางกัน ฉะนั้นวิธีการพิจารณา
ากษาคดีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็ยอมมีความแตกตางกัน  แต
ก็ดีตางก็มีเปาหมายอันเดียวกันคือ ความยุติธรรมของคนในสังคม
มสงบสุขในการอยูรวมกันในสังคม 
ดังที่กลาวมาแลวในระบบไมมีประมวลกฎหมาย  หรือระบบ  
n  Law  ใชศาลเดียวกันพิจารณาคดีไมวาจะเปนคดีประเภทใดก็
หรือไมวาจะเปนคดีท่ีคูกรณีจะมีสถานภาพเหมือนกันหรือตางกัน
ะชาชนกับประชาชน     หรือระหวางคูกรณีท่ีมีสถานภาพทาง 
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กฎหมายท่ีแตกตางกันคือ รัฐ  หนวยงานของรัฐ    หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับ 
ประชาชน แตในทางตรงกันขามในระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ  
Civil  Law  น้ันจะมีการแยกศาลในการพิจารณาคดี คือศาลยุติธรรมจะ
พิจารณาคดีท่ีมีกรณีพิพากษาระหวางประชาชนกับประชาชนดวยกัน  
และศาลปกครองจะพิพารณาคดีทางดานการปกครอง  หรือคดีท่ีเปนกรณี
พิพากษาระหวางรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชน 
 ซ่ึงระบบของศาลก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีบงบอกประเภทของ
กฎหมายเชน  เดียวกัน 

 
บัญญัติก
ท้ังน้ีเพร
การทาง
การใชอ
ระบอบป
คุมการใ
อยูท่ัวไป
การปกค
อํานาจร
ซ่ึงรวมไป
ผานมา
 

2.3  ระบบการเมืองการปกครอง 

ระบบการเมืองและการปกครองน้ีมีสวนสําคัญอยางย่ิงในการ
ฎหมาย  ซึ่งมีผลสืบเนื่องถึงการแบงประเภทของกฎหมายดวย  
าะอํานาจทางการเมืองจะใชอํานาจท่ีมีอยูไดก็ตองผานกระบวน
กฎหมายและการบัญญัติกฎหมายข้ึนอยูกับการไดมาซ่ึงอํานาจรัฐ  
าํนาจรัฐ  และการควบคุมการใชอํานาจของรัฐ  หมายความวาใน
ระชาธิปไตยการไดมาซ่ึงอํานาจรัฐ  การใชอํานาจรัฐและการควบ
ชอํานาจจะกระทําโดยผานตัวแทนของประชาชนอยางท่ีปฏิบัติกัน
ในประเทศตาง ๆ ท่ียึดถือระบอบประชาธิปไตย  แตถาเปนระบอบ
รองแบบเผด็จการทหารหรือระบอบคอมมิวนิสตการไดมาซ่ึง
ฐั  การใชอํานาจและการควบคุมการใชอํานาจจะแตกตางออกไป  
ถึงระบบของศาลก็จะแตกตางไปดวย  เชน  ในประเทศไทยท่ี
เกือบทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารจะออกกฎหมายเปลี่ยน 
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ระบบศาลยุติธรรมเปนศาลทหาร   ซึ่งทําใหกระบวนการทางศาลตอง 
เปล่ียนไปเปนตน 
 ในกรณีท่ีบางประเทศใชระบบกฎหมายเดียวกันเชน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศอังกฤษในระบบ  Common  Law  เหมือนกันแต
ระบบศาลก็แตกตางกัน  ท้ังน้ีเพราะระบบการเมืองแตกตางกัน  คือ  
ประเทศอังกฤษมีระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
สวนประเทศสหรัฐอเมริกาเปนระบบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี
หรือในกรณีประเทศฝร่ังเศสกับประเทศไทย  ใชระบบกฎหมาย  Civil  
Law  เชนเดียวกัน  แตระบบของศาลแตกตางกัน  กลาวคือ  ประเทศไทย
ใชระบบศาลเด่ียว  สวนฝร่ังเศสใชระบบศาลคู  ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ
วิวัฒนาการดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองท่ีแตกตางกัน  จึงทําใหระบบ
กฎหมายตาง ๆ มีความแตกตางกันดวย  (หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ฉบับป  2540  ประเทศไทยเร่ิมพัฒนาการเปนระบบศาลคูตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ) 

2
ป

กฎหมาย
เศรษฐกิจ
ขึ้น  มีวิว
พัฒนากา
ลอม  ฯล
 

.4  ความเจริญดานสังคม  เศรษฐกิจ  และสังคม   
จจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาดาน
และระบบของศาลใหทันและเหมาะสมกับสภาพของสังคม  
และการเมืองในขณะนั้น  กลาวคือเม่ือสังคมมีความเจริญมาก
ัฒนาการสิ่งใหม ๆ เกิดข้ึน  ทําใหเกิดกฎหมายใหม ๆ ขึ้น  เชน  
รทางดานเทคโนโลย่ีทําใหเกิดกฎหมายลิขสิทธ์ิ  กฎหมายสิ่งแวด
ฯ      และความเจริญทางดานสังคม เปนผลทําใหระบบเศรษฐกิจ 
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เปล่ียนแปลง    ซึ่งจะโยงใยไปถึงระบบการเมืองการปกครองและกฎหมาย 
เชนเมื่อระบบการเมืองเจริญไปถึงระดับหนึ่ง ประชาชนก็จะเรียกรองความ
เปนธรรมและความถูกตองในสังคม  เชน  ประเทศไทยยุคกอนประชาชน
ไมมีการเรียกรองสิทธิหรือเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอทางราชการท่ีทํา
ความเสียหาย หรือทําใหประชาชนเสียสิทธ ิ  เพราะประเพณีของไทยแต
โบราณถือวาเปนขาของแผนดิน โดยเฉพาะในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
แตเมื่อสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป  
ประชาชนก็เรียกรองความชอบธรรมข้ึน  โดยเฉพาะกรณีพิพาทระหวางรัฐ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนท่ีประชาชนกําลังเรียกรองใหมีศาล
พิเศษหรือท่ีเรียกวาศาลปกครองข้ึนมาพิจารณาคดีทางปกครอง  เปนตน 

 

เรียนกา
สหรัฐอเ
แตกตาง
กัน  
อเมริกา
ตาม  แ
หลายอ
 
กฎหมา
 

2.5  ระบบและวิธีการสอนกฎหมาย  

หัวใจของการพัฒนาการดานกฎหมายและระบบศาลคือ วิธีการ
รสอนกฎหมายอีกอยางหน่ึง เชนการเรียนการสอนกฎหมายใน
มริกากับการเรียนการสอนกฎหมายในประเทศฝร่ังเศสจะมีความ
กัน  เพราะใชระบบกฎหมายท่ีแตกตางกัน  ระบบศาลท่ีแตกตาง
แมแตประเทศไทยเองการเรียนการสอนกฎหมายก็แตกตางไปจาก
และฝรั่งเศส  ถึงแมระบบกฎหมายของไทยจะเหมือนกับฝรั่งเศสก็
ตระบบศาลของไทยแตกตางออกไป  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับองคประกอบ
ยางในสังคม 
ในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  ไมมีหลักฐานใดที่แสดงถึงระบบ
ยในสมัยดังกลาววาเปนระบบกฎหมายแบบใด   อาจจะเปนเพราะ 
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ความเรียบงาย  และไมสลับซับซอนของสังคมและกฎหมายในยุคดังกลาว 
แตอยางไรก็ดี  จากการศึกษาขอความในหลักศิลาจารึกของพอขุนราม
คําแหงทําใหเช่ือไดวา  ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายเกิดขึ้นและไดมีการใช
กฎหมายอยางมีระบบแลวถึงแมวาในศิลาจารึกจะไมไดเขียนไวโดยตรงวา  
สิ่งที่จารึกดังกลาวเปนกฎหมาย  ดังเชนในหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1  ความ
วา 
 “…………ในนํ้ามีปลา  ในนามีขาว  เจาเมืองบอเอาจะกอบ  ใน
ไพรลูทาง…….” 
 “…………ลูกเจาลูกขุนผูใดแล  ลมตายหายกวาเหยาเรือนพอเช้ือ
เส้ือคํา  ชางมัน…..”  ขอลูกเมียเยียขาว  ไพรฟาขาไทย  ปาหมากปาพลู
เชื้อมัน  ไวแกลูกมันสิ้น………..” 
 “………….ปากประตูมีกระด่ิงอันหน่ึง  แขวนไวนั้นไพรฟาหนาปก
กลาง  บานกลางเมือง  มีถอยมีความเจ็บทอง  ของใจ  มันจักกลาวเถือง
เจา  เถืองขุน  บอไรไปล่ันกระด่ิงอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจา
เมืองได” 
 จากขอความในหลักศิลาจารึกดังกลาวทําใหเช่ือวา  กฎหมายมี
มาต้ังแตสมัยสุโขทัยแตเน่ืองจากในสมัยน้ันประชากรยังนอย  สังคมและ
สภาพปญหาไมมีความสลับซับซอนมากนัก  ดังนั้นจึงยังไมมีความจําเปน
ท่ีจะตองมีการบัญญัติกฎหมายเปนหลักเปนเกณฑ  หรือเปนระบบ  เพียง
แตไดบัญญัติไวเปนหลักการท่ัวไปรวมไวดวยกันทุกเร่ือง  ไมวาจะเปนเรื่อง
ของหลักการในการบริหารประเทศ  หลักการอยูรวมกันของประชาชน  เชน
เร่ืองของการซ้ือขาย  เร่ืองของมรดก  รวมไปกระทั่งถึงวิธีการใชกฎหมายที ่



133 

ประชาชนสามารถเคาะกระด่ิงท่ีแขวนไวหนาวังหลวง    เพื่อทูลเชิญพอขุน 
รามคําแหงใหทรงพิจารณาและพิพากษาคดีพิพาทให ฯลฯ 
 สําหรับการพิจารณาคดีและการใชกฎหมายก็อยูท่ีพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริยซ่ึงทรงใชหลักแหงความยุติธรรมเปนท่ีต้ัง  ดังนั้นจึงยัง
ถือไมไดวา  ไดมีการแบงแยกกฎหมายออกเปนประเภทหรือลักษณะ   
ตาง ๆ แมวาจะมีการนําถอยคําท่ีบัญญัติไวในหลักศิลาจารึกมาเทียบเคียง
หรือนํามาปรับใหเขากับหลักของกฎหมายในสมัยปจจุบันวามีลักษณะ
เปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ  เพราะในหลักศิลาจารึกเปนการกลาวถึงเร่ือง
การบริหารและปกครองประเทศรวมท้ังเร่ืองท่ัว ๆ ไปเชน กฎหมายแพง  
เพราะมีการกลาวถึงเร่ืองของมรดก  เร่ืองของภาษีอากร  เร่ืองซ้ือขาย ฯลฯ   
แตแทที่จริงแลว  กฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัยท่ีบัญญัติไวในศิลาจารึกของ
พอขุนรามคําแหงมหาราชน้ัน  ไมไดมีการแบงกฎหมายออกเปนลักษณะ
ตาง ๆ  แตอยางใด 
 สําหรับในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบบการเมืองการปกครองน้ันจะมี
ความแตกตางไปจากในสมัยสุโขทัยอยางส้ินเชิง  ทั้งนี้เปนเพราะสภาพ
สังคม  เศรษฐกิจ ฯลฯ  ท่ีแปรเปล่ียนไป อันเน่ืองมาจากจํานวนประชากรท่ี
เพิ่มมากขึ้น  วิวัฒนาการของมนุษยมีมากข้ึนมนุษยมีความเจริญมากข้ึน  
ประกอบกับความเช่ือทางศาสนาในเร่ืองเทวราชา ฯลฯ  ซ่ึงลวนแลวแตเปน
ปจจัยทําใหสวนประกอบในสังคมเปล่ียนแปลงไป 
 หลักฐานทางกฎหมายของกรุงศรีอยุธยานั้นมีไมมากมายนัก  ท้ัง
น้ีเน่ืองมาจากการเผาทําลายกรุงศรีอยุธยาของพมา  ในป พ.ศ. 2310   ทํา 
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ใหหลักฐานท่ีสําคัญตาง ๆ ทางกฎหมายถูกทําลายสูญหายไปดวย  แตตอ 
มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกลาฯ  ใหมีการรวบรวมกฎหมายตาง ๆ ท่ีเคย
ใชอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยาข้ึนมา  และบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในสวนที่
ขาดหายไป  ซ่ึงรวบรวมทําเปน  3  ฉบับ  และไดประทับดวงตรา  ราชสีห  
คชสีห  และบัวแกว  ไวบนเอกสารท่ีรวบรวมกฎหมายแตละฉบับน้ัน  โดย
กฎหมายท่ีรวบรวมได  3  ฉบับดังกลาวน้ีเรียกวา  กฎหมายตรา 3 ดวง  ดัง
ท่ีกลาวมาแลวในเบ้ืองตน 
 จากการศึกษาขอความและบทบัญญัติในกฎหมายตรา 3 ดวงดัง
กลาว  จะพบวากฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนใชในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ันมีจํานวน
มากกวา  อีกท้ังยังมีเน้ือหาใจความท่ีสลับซับซอนมากกวากฎหมายใน
สมัยกรุงสุโขทัย  โดยกฎหมายท่ีมีมากกวาน้ีมีหลายลักษณะอาทิเชน 
 พระอัยการลักษณะอาญาหลวง  ซ่ึงตราข้ึนในป  พ.ศ. 1895  โดย
เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับบทกําหนดโทษ  การยอมความ  เหตุลดหยอน
โทษ ฯลฯ 
 พระอัยการลักษณะอาญาราษฎร  ซ่ึงตราข้ึนในป พ.ศ. 1902  
โดยเปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการหามบุคคลบังคับคดีดวยตนเอง  การ
กําหนดสถานท่ีฟองลูกหน้ี  การต้ังศาลชําระคดีความเอง ฯลฯ 
 พระอัยการลักษณะวิวาทดาตีกัน  ซ่ึงตราข้ึนในป พ.ศ. 1902  โดย
เปนบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับขอยกเวนการกระทําของเด็ก  คนวิกลจริต  บท
กําหนดโทษ  ฯลฯ 
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 พระอัยการลักษณะโจร  ซ่ึงตราข้ึนในป พ.ศ. 1903     โดยเปนบท 
บัญญัติท่ีเก่ียวกับจําพวกของโจร  การจับกุมโจร  การลงโทษ ฯลฯ 
 พระอัยการลักษณะผัวเมีย  ซ่ึงตราข้ึนในป พ.ศ. 1906  เปนบท
บัญญัติท่ีเก่ียวกับการสมรส  เงื่อนไขการสมรส  การขาดจากการสมรส  
ฯลฯ 
 ซ่ึงสาเหตุท่ีตองมีกฎหมายลักษณะตาง ๆ เหลานี้เพิ่มขึ้นมา ก็ดวย
เหตุผลดังท่ีกลาวมาแลวขางตน  กลาวคือเปนเพราะความสลับซับซอน
และการแปรเปล่ียนไปของสังคมระบบการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไป  
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมาก ฯลฯ  เปนปจจัยสําคัญ  จึงทําใหกฎหมาย
ตองมีบทบัญญัติท่ีมากข้ึนซับซอนข้ึน  ท้ังน้ีเพ่ือรองรับกับปจจัยตาง ๆ ดังท่ี
กลาวมา 
 กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรืออาจจะกลาวรวมตลอดถึงใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทรในยุคท่ีมีการสถาปนาเปนราชธานีใหม ๆ น้ัน  มีเนื้อ
หา  สาระ  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  และกฎเกณฑตาง ๆ มากข้ึน  รวมทั้งยัง
ไดมีการแบงหมวดหมูของกฎหมายออกเปนลักษณะตาง ๆ เฉพาะเรื่อง  
ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกในการใชกฎหมาย  และการแบงหมวดหมูของ
กฎหมายนี ้ อาจจะมีความแตกตางกันไปในแตละยุคแตละสมัยตามความ
เหมาะสม  แตอยางไรก็ตาม  ข้ันตอนและวิธีการในการใชกฎหมายน้ันก็ยัง
คงยึดถือแนวทางเดิม  กลาวคือ  ผูปกครองเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดและ
เด็ดขาดแตเพียงผูเดียว  ซึ่งทั้งนี้เปนเพราะการไดรับอิทธิพลมาจาก
ศาสนาและความเชื่อในเรื่องของระบบการเมืองและการปกครอง     รวม 
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กระทั่งความเชื่อทางสังคมของคนไทยในสมัยนั้น  ซึ่งความเชื่อตาง ๆ  
เหลานี้  ไดสืบทอดตอกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน  จนกลายมาเปน
ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติกันอยางเหนียวแนนในสังคมไทยไปในท่ีสุด 

 อยางไรก็ตาม  กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัย

กรุงรัตนโกสินทรยุคตน ๆ ก็ยังไมไดมีการแบงออกเปนประเภทแต

อยางใด  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของระบบศาลและหลักการ

พิจารณา  ตลอดจนกระท่ังถึงการดําเนินคดี  ก็ยังคงใชหลักการ  

แนวทางและวิธีการเดียวกันหมดสําหรับทุกประเภทของคดีพิพาท 
 การแบงประเภทของกฎหมายในประเทศไทยนั้น เริ่มมีครั้งแรกใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี 4 ทั้งนี้เพื่อหลีก
เล่ียงการเกิดขอพิพาทกับประเทศมหาอํานาจ  และปกครองประเทศให
รอดพนจากการสูญเสียเอกราชและดวยสาเหตุดังกลาวน้ีเอง  ทําให
ประเทศไทยตองเรงปฏิรูปและปรับปรุงกฎหมายโดยเร็ว  ดังนั้นจึงไดมีการ
วาจางชาวตางชาติเขามาปรับปรุงกฎหมายของไทยทางหน่ึง  และอีกทาง
หน่ึงก็คือ  การสงนักเรียนไทยไปศึกษากฎหมายและศาสตรแขนงตาง ๆ 
ยังตางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงในชาติตะวันตก 
 จากเหตุการณและสถานการณแวดลอมดังกลาว  เปนสาเหตุท่ีทํา
ใหกฎหมายของไทยเริ่มมีการพัฒนาและมีความเปลี่ยนแปลงไปเปน
กฎหมายยุคใหม  รวมทั้งไดมีการแบงประเภทของกฎหมายไทยขึ้นเปน
คร้ังแรก   โดยการแบงประเภทของกฎหมายไทยน้ี  มีพื้นฐานและไดรับ
อิทธิพลอยางย่ิงจากประเทศตาง ๆ ในยุโรป 
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา รัชการท่ี 5     ไดมีการ 
วาจางชาวเบลเย่ียม  คือนายโรแลง  จัสแมง  มาชวยดูแลในการปรับปรุง
กฎหมายรวมท้ังในการจัดต้ังระบบศาล  ทั้งนี้เพื่อเรงในการเรียกรองสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมา  นอกจากน้ีก็ยังไดมีการวาจางชาวฝร่ัง
เศสอีกหลายคนใหเขามาชวยรางกฎหมายของไทยข้ึนใหม  และดวย
สาเหตุท่ีมีชาวเบลเย่ียม  และชาวฝรั่งเศส  เปนผูเขามาวางรากฐานทาง
กฎหมายของไทยในยุคเร่ิมตน  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหประเทศไทยมีการ
แบงประเภทของกฎหมายท่ีชัดเจนและมีความเปนระบบท่ีแนชัดมากย่ิง
ขึ้น  คือประเทศไทยจะมีระบบของกฎหมายเปนระบบ Civil  Law  หรือ
เปนระบบมีประมวลกฎหมาย  ทั้งนี้เนื่องมาจากทั้งประเทศเบลเยี่ยมและ
ประเทศฝร่ังเศส  ตางเปนประเทศมีระบบกฎหมายเปนระบบมีประมวล
กฎหมาย  หรือระบบ Civil  Law 
3.  กําเนิดกฎหมายมหาชนไทย 

 หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อ
วันท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2475  ซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที ่ 7  และไดมี
การประกาศใชรัฐธรรมนูญข้ึนใชเปนฉบับแรกเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2475  ซึ่งถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดและใชเปนแนวทางในการ
บริหารและการปกครองประเทศ  โดยรัฐธรรมนูญไดมีการกําหนดไวถึงวิธี
การและข้ันตอนในการบัญญัติกฎหมายดวยหลังจากท่ีไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยแลว       ระบบการเมืองและการปกครองของ 
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ไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไป    อันมีผลตอการบัญญัติกฎหมายของไทยต้ัง 
แตบัดน้ันเปนตนมาจวบจนถึงปจจุบัน 
 กลาวคือการแบงประเภทกฎหมายของไทยในสมัยหลังจากท่ีมี
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  น้ัน  จะเนนในระบบประมวล
กฎหมายหรือระบบ Civil  Law  ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศท่ี
ใชระบบประมวลกฎหมายมาต้ังแตเร่ิมแรกอันมาจากการวางรากฐาน
กฎหมายของชาวตะวันตกในยุโรปภาคพ้ืนทวีป  แตอยางไรก็ดีการแบง
ประเภทกฎหมายของไทยดังกลาวน้ันยังมีปญหาอยูบาง  ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบศาลของไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของไทยน้ันมีความ
แตกตางไปจากประเทศตะวันตกท่ีเปนรากฐานของระบบ  Civil  Law  อีก
ทั้งความเจริญและพัฒนาการทางดานกฎหมายของไทยนั้นยังมีไมเทากัน
กับการพัฒนาทางดานกฎหมายของประเทศท่ีเปนตนแบบ  ประกอบกับ
การผสมผสานในการใชกฎหมายของระบบกฎหมายแบบ  Civil  Law  
และ  Common  Law  จากการท่ีนักเรียนไทยไดนําระบบกฎหมายท่ีตนได
ไปศึกษากลับมาใชในประเทศไทยตามความเคยชินของตนดังกลาว  เปน
ผลทําใหเกิดปญหาในการใชกฎหมายของไทย 
 หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแลว  ไดมีการเปล่ียน
แปลงการกําหนดอํานาจในการปกครองประเทศใหมตามหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงยึดหลักการในการแบงอํานาจออกเปน  3  
อํานาจ  เพ่ือใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจซ่ึงกันและกัน  
คืออํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ 
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 หลักการแบงแยกอํานาจในการปกครองประเทศออกเปน    3  
อํานาจดังกลาวเพ่ือทําหนาท่ีในการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจ
ทั้งสามดังที่กลาว  ซึ่งถือไดวาเปนจุดกําเนิดของกฎหมายมหาชนของ
ไทย  เพราะสาเหตุของการแบงแยกอํานาจในการปกครองประเทศ
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ก็เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลยอํานาจระหวางอํานาจทั้งสามดังกลาว  ท้ังน้ีเพ่ือไมให
อํานาจหนึ่งอํานาจใดใชอํานาจที่มีอยูมากเกินไปจนทําใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนและไมไดรับความเปนธรรม  ซึ่งหลักการดัง
กลาวเพื่อตองการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจ  ถือไดวา
เปนหัวใจสําคัญของกฎหมายมหาชน  และจากหลักการของ
กฎหมายมหาชนนี้เอง  ทําใหเกิดการพัฒนาองคกร  และการ
พัฒนาหลักการที่ใชอํานาจ  รวมตลอดทั้งวิธีการควบคุมและตรวจ
สอบการใชอํานาจของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนา
ท่ีของรัฐ  ขึ้นมาตามลําดับจนกระทั่งกลายมาเปนกฎหมายมหาชน
ในปจจุบันไปในที่สุด 
 ดังนั้นการแบงประเภทของกฎหมายในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475  น้ัน  ทําใหเกิดประเภทของกฎหมายข้ึนมาอีก
ประเภทหนึ่งที่แตกตางไปจากการแบงประเภทของกฎหมายที่เคยมีมาใน
ประเทศไทยคือ  เปนการแบงแยกกฎหมายอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับการ
ใชอํานาจของผูปกครอง  ซึ่งไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ  อํานาจบริหาร  
และอํานาจตุลาการ  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะควบคุมและตรวจสอบการ
ใชอํานาจของผูปกครอง   ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน 
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 จากประวัติศาสตรหรือความเปนมาของกฎหมายต้ังแตยุคเร่ิมตน 
กรุงสุโขทัยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา จวบจนกระทั่งถึงรัชสมัยรัชกาลที ่6
แหงกรุงรัตนโกสินทรน้ันไดมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  
ซ่ึงตางมีรูปแบบของกฎหมายในลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามพัฒนาการ
ของระบอบการเมืองและการปกครองในแตละยุค  แตละสมัย  แตอยางไร
ก็ดี  รูปแบบของกฎหมายที่มีการพัฒนาและแปรเปลี่ยนไป โดยมีกาลเวลา
และปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศตาง ๆ เปนเงื่อนไขนี ้ 
เปนผลทําใหประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ซ่ึงมีมาเปนเวลานานเปนพันปน้ันเปนการปก
ครองในระบอบประชาธิปไตยไปในท่ีสุด  ซ่ึงเม่ือรูปแบบของการปกครอง
ประเทศไดเปล่ียนแปลงไป กฎหมายที่ใชเปนหลักเกณฑหรือกฎเกณฑใน
การปกครองบริหารประเทศยอมมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวยมีการจัด
แบงหมวดหมู  และการจัดแบงประเภทของกฎหมายขึ้นเพื่อใหงายและ
สะดวกในการใชกฎหมายใหมากท่ีสุด  ทั้งนี้เพื่อรองรับกับสภาพของสังคม
และรูปแบบของการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการตรวจสอบ
การใชอํานาจในการบริหารและการปกครอง   

กฎหมายมหาชนนั้นไดถือกําเนิดขึ้นเน่ืองมาจากหลักการ
สําคัญเพ่ือท่ีจะใชในการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจตามหนาท่ีของรัฐ  
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐในการบริหารการปกครองและการ
บริการสาธารณะ 
 ดังน้ันจึงกลาวไดวา หากจะแบงประเภทของกฎหมายของไทยใน
ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 น้ี     อาจแบงไดเปน    2   
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ประเภทคือ   กฎหมายประเภทท่ีใชเปนหลักเกณฑของการอยูรวมกันอยาง 
สงบสุขของคนในสังคมที่มีสถานภาพทางกฎหมายเทาเทียมกันคือ 
กฎหมายแพง  กฎหมายอาญา   ประเภทหนึ่งและอีกประเภทหนึ่งก็คือ  
กฎหมายประเภทที่บัญญัติไวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธระหวางผูที่
ทําการปกครองและบริหารประเทศไดแกรัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจา
หนาท่ีของรัฐ  กับผูท่ีอยูภายใตการปกครองคือประชาชน  ซึ่งทั้งสองฝาย
ตางมีสถานภาพทางกฎหมายไมเทาเทียมกัน ตลอดจนบัญญัติถึงมาตรการ  
หรือกระบวนการและองคกรตาง ๆ ท่ีใชในการควบคุมและตรวจสอบการ
ใชอํานาจของผูปกครองดังกลาวน้ัน  ซึ่งกฎหมายประเภทนี้ก็คือ  
“กฎหมายมหาชน”   
 ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  กฎหมายมหาชนน้ันไดกําเนิดข้ึนในประเทศ
ไทยหลังป พ.ศ. 2475  หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองดังท่ี
กลาวมาแลว  และหลังจากนั้นเปนตนมากฎหมายมหาชนของไทยก็ไดมี
การพัฒนาการมาตามลําดับ ปจจุบันกฎหมายมหาชนมีอยูหลายฉบับ  
อาทิเชน 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   
พ.ศ. 2537 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 
 พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 
 ฯลฯ 
  
 แตอยางไรก็ดีการพัฒนาของกฎหมายมหาชนท่ีถือไดวา  เปนการ
พัฒนาที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจนตรงตามหลักการของกฎหมาย
มหาชนมากที่สุด  ก็คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540  ซ่ึงไดกลาวถึงการใหอํานาจและหนาท่ีแกรัฐหนวยงานของรัฐ  
และเจาหนาที่ของรัฐ  ในการบริหารและการปกครองประเทศ  หรือในการ
บริการสาธารณะแลวแตกรณี  และท่ีสําคัญก็คือไดบัญญัติถึงกระบวนการ  
และองคกรตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจน้ัน ๆ ไว
อยางชัดเจน  อีกท้ังไดมีการบัญญัติใหมีการจัดต้ังองคกรใหมข้ึนเพ่ือทํา
หนาท่ีดังกลาว  อาทิเชน  ศาลปกครอง  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
ฯลฯ 
 สรุปไดวากฎหมายมหาชนคือกฎหมายท่ีบัญญัติใหอํานาจและ
หนาท่ีแกรัฐ  แกหนวยงานของรัฐ  หรือแกเจาหนาท่ีของรัฐในการบริหาร
การปกครองและการบริการสาธารณะ  รวมทั้งจะตองมีบทบัญญัติถึง
กระบวนการและวิธีการตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจตามหนาท่ีดัง
กลาวดวย 
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