
 

บทที่ 5 
กฎหมายตามแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษา 

(Case Law) 
 

 

 เน่ืองจากสหรัฐอเมริการับเอาหลักบรรทัดฐานคําพิพากษา (The doctrine of 
precedent) มาใชในระบบกฎหมายของตน จึงจําเปนท่ีผูศึกษากฎหมายและใชกฎหมาย
ตองทราบถึงรูปแบบของรายงานคําพิพากษาไวบาง เพ่ือจะไดเขาใจกฎหมายอเมริกัน    
ดีข้ึน กฎหมายท่ีมาจากบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาล (Case Law) สวนใหญอยูในคํา
พิพากษาของศาลระดับอุทธรณท่ีตีพิมพออกมาเปนรายงานคําพิพากษาของศาล สําหรับ
รายงานศาลช้ันตนนั้นปกติไมพิมพเปนรายงาน เวนแตรายงานคําพิพากษาของศาลช้ันตน
สหรัฐและศาลช้ันตนของบางมลรัฐเทาน้ันท่ีมีการจัดพิมพเหมือนกัน คําพิพากษาคดีแพงมี
รูปแบบดังน้ีคือ มีช่ือของคูความ เชน Johnson v. Thomas ช่ือท่ีปรากฏกอนมักจะเปนโจทก 
ในศาลช้ันตน แตในบางมลรัฐช่ือท่ีปรากฏกอนคือผูอุทธรณหรือฎีกา แลวแตกรณี สําหรับ
คดีอาญาน้ันมีรูปดังน้ีคือ State v. Hood ซ่ึงหมายความวามลรัฐเปนโจทกซ่ึงมีอัยการมลรัฐ
เปนตัวแทนของมลรัฐ หรือ United States v. Cox ซ่ึงหมายความวารัฐบาลสหรัฐโดยมี
อัยการสหรัฐเปนโจทก และนายค็อกสเปนจําเลย สําหรับคดีท่ีไมมีขอพิพาทเชนคดี
ลมละลาย จะมีช่ือของบุคคลปรากฏอยูเพียงช่ือเดียว และใชวา In re Brown หรือ Ex parte 
Black1 
 สําหรับตัวคําพิพากษา ซ่ึงกฎหมายสหรัฐอเมริกาจะเนนท่ีความเห็นของศาล 
(Opinion) ซ่ึงมีขนาดต้ังแตหน่ึงถึงยี่สิบหนา สําหรับคดีธรรมดาท่ัว ๆ ไป ศาลมักเขียน
ความเห็นยาวประมาณ 5 หนากระดาษ คําพิพากษาท่ีเรียกกันวา ความเห็นของศาลน้ัน   
ผูพิพากษาท่ีไดรับมอบหมายใหพิจารณาคดีน้ันเปนผูเขียนในนามของศาล และช่ือของ   
ผูพิพากษาน้ันจะปรากฏอยูหนาความเห็นของศาล ผูพิพากษาตองเปนผูสรุปขอเท็จจริง
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หมายถึง In the affair; in the matter of ใชสําหรับชื่อคดีท่ีมีคูความฝายเดียว  สําหรับคดี
ความท่ีเกิดจากการยื่นคํารองฝายเดียว มักจะใชชื่อคดีวา Ex parte นําหนา.  



 ในปหน่ึง ๆ ผูพิพากษาศาลสูงของสหรัฐแตละคนอาจตองเขียนคําพิพากษาถึง 
150 สํานวน ในการทําคําพิพากษาผูพิพากษาอาจไดรับการชวยเหลือจากผูชวยท่ีเรียกกัน
วา Law Clerk ซ่ึงเปนผูท่ีเพ่ิงสําเร็จไดปริญญาทางกฎหมายและสอบไดลําดับท่ีดี ๆ จาก
โรงเรียนกฎหมาย ผูท่ีเปน law clerk เปนผูมีฝมือในการเขียนเปนอยางดี เน่ืองจากเปน
ผูจัดทําวารสาร (Law Review) ของโรงเรียนกฎหมายท่ีตนศึกษาอยูกอนแลว ปกติการ   
ช้ีขาดตัดสินคดีเปนไปตามเสียงขางมากของจํานวนผูพิพากษาท่ีเปนองคคณะ สําหรับศาล
สูงสหรัฐซ่ึงมีผูพิพากษาท้ังหมด 9 นาย ในคดีท่ีก้ํากึ่งกันคะแนนเสียงจะเปน 5 ตอ 4 ใน
ทายคําพิพากษาจะบอกรายช่ือผูท่ีเห็นดวยกับคําพิพากษา ผูพิพากษาที่เห็นดวยกับคํา
พิพากษาอาจเขียนความเห็นพอง ท่ีเรียกวา Concurring Opinion เปนการตางหากก็ได 
หรือเพียง แตระบุวาผูพิพากษาทานใดเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลโดยไมมีการเขียน
ความเห็นตางหากก็ได สวนผูพิพากษาท่ีไมเห็นดวยกับคําพิพากษาอาจเขียนความเห็น
แยง (Dissenting Opinion) หรือไมก็ได บางคร้ังศาลอาจชี้ขาดคดีใหโจทกหรือจําเลยชนะ
คดีโดยไมจําเปนตองระบุเหตุผลก็ได 
 
วิธีการคนหา คําพิพากษาของศาล 
 ความยากของการคนหาคําพิพากษาอยูท่ีจํานวนของคําพิพากษาท่ีมีอยูอยาง
มากมายของศาลตาง ๆ ท้ังในระดับสหรัฐและระดับมลรัฐ เพ่ือท่ีจะใหทราบโดยสังเขป
เกี่ยวกับวิธีการคนหาคําพิพากษา จึงขอแยกวิธีการคนหาคําพิพากษาของศาลสหรัฐ และ
การคนหาคําพิพากษาของศาลมลรัฐออกจากกัน1 
 1.  การคนหาคําพิพากษาของศาลมลรัฐ 
  1)  รายงานการบันทึกคําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐ (Reports of the U.S. 
Supreme Court) 
 การรายงานคําพิพากษาของศาลสูงสหรัฐเร่ิมตนอยางเปนทางการ เม่ือป 
ค.ศ. 1790 โดยเรียกการพิมพรายงานคําพิพากษานี้วา United States Reports มี    
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การอางอิงคําพิพากษาภาษาอังกฤษใชคําวา citation.  
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  2)  การรายงานคดีศาลอุทธรณสหรัฐและศาลชั้นตนสหรัฐ (Lower 
Federal Court Reporting) 

  การพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลอุทธรณสหรัฐและศาลช้ันตนของ
สหรัฐ เร่ิมตนในศตวรรษที่ 19 แตไมปรากฏช่ือผูจดรายงาน สวนใหญเปนเร่ืองท่ีแตละศาล
จัดพิมพเอง บริษัท West Publishing Company ไดจัดพิมพคําพิพากษาของศาลทั้งสอง
ข้ึนในป ค.ศ. 1880 จํานวน 30 เลม มีคดีต้ังแตป 1789 ถึง 1880 โดยใหชื่อหนังสือชุดน้ีวา 
Federal Cases ในปเดียวกันน้ีบริษัทเวสทก็จัดพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ
สหรัฐและศาลช้ันตนสหรัฐโดยใหช่ือวา Federal Reporter และไดจัดพิมพติดตอมาจนถึง
ปจจุบันน้ี ต้ังแตป ค.ศ. 1931 จํานวนคดีของศาลทั้งสองเพ่ิมปริมาณมากขึ้น บริษัทเวสท
ไดจัดทํารายงานศาลชุดใหมข้ึนมาเรียกวา Federal Supplement เพ่ือรายงานเฉพาะ    



2. การพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลแตละมลรัฐ (State Reports) 
             การพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลมลรัฐมี 2 รูปแบบคือ รายงานคํา
พิพากษาของทางราชการศาลโดยตรง และรายงานคําพิพากษาของบริษัทเอกชนท่ีไมถือ
วาเปนของทางราชการ หลักการอางอิงคําพิพากษาของศาลมลรัฐมีวา คําพิพากษาท่ีตีพิมพใน
รายงานคําพิพากษาของทางราชการเทาน้ัน จึงเปนที่เช่ือไดและจะตองอางอิงเสมอในการ
เขียนสํานวนและบันทึกคดีความ สวนการจะอางอิงรายงานคดีเดียวกันของฉบับท่ีพิมพ
โดยบริ ษัทเอกชนดวยหรือไม น้ันไม เปนการบังคับ  ถาจะอางอิงรายงานฉบับท่ี
บริษัทเอกชนจัดพิมพ จะตองอางตอทายรายงานคําพิพากษาฉบับของทางราชการ เชน 
คดี Commonwealth v. Redline 391 Pa. 486, 137 A. 2d 472 ตัวเลขชุดแรก 391 Pa. 
486 เปนการอางอิงรายงานคําพิพากษาของทางราชการ ตัวเลขชุดท่ีสองเปนการอางอิง
รายงานคําพิพากษาของบริษัทเอกชน ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
  การพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลมลรัฐน้ันสมควรจะกลาวถึงฉบับท่ีพิมพ 
โดยบริษัทเอกชนเสียกอน คือฉบับท่ีพิมพโดยบริษัท West Publishing Company และ
บริษัท Lawyers Cooperative Company 
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  บริษัท West จัดระบบการรายงานคําพิพากษาของศาลมลรัฐโดยใหช่ือวา 
National Reporter System ระบบน้ีจะพิมพรายงานคําพิพากษาของศาลสูงของทั้ง 50  มลรัฐ  
ในระบบ National Reporter System จะแบงศาลมลรัฐท้ังประเทศออกเปน 7 ภูมิภาค
ดวยกัน คือภาคแอตแลนติก (Atlantic) ภาคแปซิฟค (Pacific) ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
(North Eastern) ภาคตะวันออกเฉียงใต (South Eastern) ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
(North Western) ภาคตะวันตกเฉียงใต (South Western) และภาคใต (South) ในแตละ
ภาคก็จะมีรายงานคําพิพากษา 1 ชุด สําหรับพิมพคําพิพากษาของศาลมลรัฐท่ีถูกจัดใหอยู
ในภาคน้ัน เชน ในภาคใต (Southern Reporter) ประกอบดวยศาลในมลรัฐอาลาบามา 
ฟลอริดา และหลุยสเซียนา 
  นอกจากการแบงภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาออกเปน 7 ภาค ดังกลาว
แลว บริษัท West ยังไดจัดพิมพรายงานคําพิพากษาข้ึนเปนพิเศษอีกสองชุดสําหรับรัฐท่ีมี
คดีมากท่ีสุดเปนกรณีพิเศษคือรัฐนิวยอรค โดยใหช่ือวา New York Supplement และรัฐ     
แคลิฟอรเนีย โดยใหช่ือวา California Reporter 

3. รายงานคําพิพากษาศาลมลรัฐฉบับของทางราชการ 
รายงานคําพิพากษาของศาลมลรัฐฉบับทางราชการ หมายความถึงรายงานคํา

พิพากษาท่ีศาลมลรัฐแตละศาลจัดพิมพข้ึนมาเอง หรือเปนฉบับท่ีพิมพข้ึนมาโดยไดรับ
มอบอํานาจจากศาล จึงจะถือวาเปนรายงานคําพิพากษาฉบับของทางราชการศาล สวน
รายงานคําพิพากษาอื่น ๆ น้ันถือวาไมใชของทางราชการ การอางอิงคําพิพากษาน้ันมี
หลักวา จะตองอางอิงคําพิพากษาฉบับของทางราชการเสมอ และถือวาขอความใน
รายงานคําพิพากษาฉบับของทางราชการเทาน้ันท่ีเช่ือถือได สวนการจะอางรายงานคํา
พิพากษาของฉบับท่ีพิมพโดยบริษัทเอกชนดวยหรือไมน้ันไมเปนการบังคับ แตก็ถือเปน
ประเพณีที่จะอางฉบับท่ีพิมพโดยบริษัทเอกชนดวยเสมอ แตตองอยูหลังฉบับท่ีพิมพโดย
ทางราชการ ตัวอยางเชน คดี Wilson v. State 85 Miss. 687 38 So.46 ตัวเลขและอักษร
ยอชุดท่ีหน่ึงเปนรายงานคดีของทางราชการศาล สวนตัวเลขและอักษรยอชุดท่ี 2 เปนการ
รายงานของบริษัท West ท่ีเรียกวา National Reporter System 
 
 
 



หนาที่ของบรรทัดฐานคําพิพากษา 
 ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว คําพิพากษาของศาลมีหนาท่ี 2 ประการ คือการ
วินิจฉัยช้ีขาดคดีขอพิพาทที่มาสูศาล ซ่ึงถาหากศาลไดช้ีขาดพิพากษาคดีน้ันไปแลว 
คูความเดิมจะมาฟองรองขอใหศาลวินิจฉัยใหมในประเด็นท่ีศาลไดพิพากษาไปแลวไมได 
(res judicata)1  การวินิจฉัยช้ีขาดน้ีเปนหนาท่ีของศาล และศาลจะปฏิเสธท่ีจะพิพากษา
โดยอางวาไมมีกฎหมายท่ีจะนํามาปรับกับคดีน้ันไมได ในกรณีเชนน้ีเดิมมีผูเห็นวาผู
พิพากษาจะตองคนหากฎหมายท่ีมีอยูในหลักกฎหมายคอมมอนลอว และประกาศใหเปน
ท่ีทราบกันท่ัวไป ทํานองเดียวกับนักวิทยาศาสตรท่ีคนพบกฎเกณฑตาง ๆ ในทาง
วิทยาศาสตรและประกาศใหคนท่ัวไปทราบ 
 แตในปจจุบันน้ีมีผูเห็นกันวา ศาลเปนผูตรากฎหมายเชนเดียวกับฝายนิติบัญญัติ
มากกวาจะเปนผูคนพบกฎหมาย แตกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยศาลมีลักษณะไมกวางขวาง
เทากับของฝายนิติบัญญัติ เน่ืองจากถูกจํากัดโดยขอเท็จจริงท่ีมาสูศาล 
 กฎหมายท่ีศาลนํามาใชพิพากษาคดีไมวาจะเปนกฎหมายที่ศาลคนพบเองหรือ
บัญญัติข้ึนมาใหมน้ันมีผลกระทบถึงผูอื่นดวย เพราะวาตามคอมมอนลอวคําพิพากษาของ
ศาลเปนบรรทัดฐานท่ีคดีตอ ๆ มาจะตองถือตาม หลักบรรทัดฐานคําพิพากษา (The 
doctrine of precedent) น้ีเรียกเปนภาษาลาตินวา stare decesis ซ่ึงคําลาตินก็มาจากคํา
วา stare decesis et non quieta movere ซ่ึงแปลเปนภาษาอังกฤษวา to adhere to 
precedents, and not to unsettle things which are established การยึดถือแนวบรรทัด
ฐานคําพิพากษาของศาลเริ่มในประเทศอังกฤษและสืบทอดตอมายังประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยถือวาเปนประเพณีอันเปนสวนหน่ึงของคอมมอนลอว เม่ือหลักการยึดถือแนวบรรทัด
ฐานคําพิพากษาเปนประเพณี จึงเห็นไดวา ไมเคยมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
เลย ไมวาในรัฐธรรมนูญหรือในพระราชบัญญัติอื่น หรือแมกระท่ังเวลาสาบานตนเขารับ
ตําแหนงหนาท่ีวาจะตองยึดถือแนวบรรทัดฐานคําพิพากษา เหตุท่ีมีการยึดถือหลักแนว
บรรทัดฐานคําพิพากษาก็ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังน้ี 
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1res judicata : a matter adjudged ; a thing judicially acted upon or decided; a thing or 
matter settled by judgment.  
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 1.  เพ่ือความเสมอภาค ท้ังน้ีเน่ืองจากไดมีการกําหนดบรรทัดฐานไวแลว คดีตอมา
ท่ีมีขอเท็จจริงอยางเดียวกันก็จะไดรับการวินิจฉัยแบบอยางเดียวกัน กอใหเกิดความเสมอ
ภาคแกคดีท่ีมาสูศาล 
 2.  สามารถคาดการณไดลวงหนา การท่ีศาลยึดแนวบรรทัดฐานคําพิพากษา ทํา
ใหสามารถคาดการณไดลวงหนาวาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในภายหลังจะไดรับการวินิจฉัย     
ช้ีขาดเชนใด 
 3.  เปนการประหยัดเวลา การกําหนดมาตรฐานเพื่อการช้ีขาดตัดสินคดีท่ีเกิด
ข้ึนมาใหมยอมทําใหเปนการประหยัดเวลาการทํางาน 
 4.  การยึดแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาเปนการแสดงความเคารพนับถือในความ
ฉลาดและประสบการณของตุลาการรุนกอน 
 อยางไรก็ตาม หลักการถือตามแนวบรรทัดฐานของคําพิพากษาในสหรัฐอเมริกา มี
ลักษณะไมเด็ดขาดและไมเครงครัดเหมือนของประเทศอังกฤษ เพราะวาในประเทศ
อังกฤษนั้นคําพิพากษาของศาลสูงยอมมีผลผูกมัดศาลน้ันเอง และผูกมัดศาลอื่นท่ีมีศักด์ิ
ตํ่ากวา และศาลสูงของอังกฤษเองก็ยึดม่ันหลักน้ีมาโดยตลอด จนถึงป ค.ศ. 1966 จึงได
ผอนคลายการยึดแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาลงบาง เน่ืองจากศาลสภาขุนนาง (House of 
Lords) เห็นวาการยึดม่ันในหลักกฎหมายเร่ืองแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาล
เครงครัดจนเกินไป อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมไดและอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ระบบกฎหมายได ศาลสภาขุนนางจึงปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของศาลเสียใหม โดยศาลสภา     
ขุนนางถือวาศาลมีพันธะในอันท่ีจะวินิจฉัยคดีตามแนวบรรทัดฐานเดิม แตศาลอาจวินิจฉัย
เปนอยางอื่นไดในเมื่อเห็นวาเปนการสมควร สําหรับในสหรัฐอเมริกา คําพิพากษาของศาล
ในแตละมลรัฐมีจํานวนมากและมักจะไมลงรอยเดียวกัน จึงทําใหบรรทัดฐานแหงคํา
พิพากษาในกฎหมายเรื่องหนึ่ง ๆ ขาดน้ําหนักไปมาก อีกประการหนึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทําใหบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลที่มีอยู
กอน ไมเหมาะสมที่จะใชกับคดีท่ีมาสูศาลในภายหลัง ถึงแมวาหลักในเร่ืองการถือตาม
บรรทัดฐานคําพิพากษาในสหรัฐอเมริกาจะไมเครงครัดเหมือนอยางในประเทศอังกฤษ    
ก็ตาม แตหลักการนี้ก็หยั่งรากลงในระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอยางม่ันคง 
 
 



หลักการใชแนวบรรทัดฐานคําพิพากษา 
 แนวบรรทัดฐานคําพิพากษาอาจแบงออกได 2 อยางคือ แนวบรรทัดฐานคํา
พิพากษาท่ีนํ้าหนักเพียงจูงใจศาลเทาน้ัน (Persuasive Authority) และแนวบรรทัดฐานคํา
พิพากษาท่ีมีผลผูกมัดศาลท่ีจะตองพิพากษาตามแบบอยางท่ีวางหลักไว (Binding 
Authority) 
 สําหรับแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลท่ีมีนํ้าหนักเพียงจูงใจนั้น ไดแก แนว
บรรทัดฐานคําพิพากษาของศาลในมลรัฐอื่น และคําพิพากษาของศาลอื่นท่ีมีลําดับ      
เทาเทียมกันในมลรัฐเดียวกัน ตัวอยางเชน คําพิพากษาของศาลอุทธรณตาง ๆ ท่ีมีอยูใน
มลรัฐเดียวกัน หรือคําพิพากษาระหวางศาลอุทธรณสหรัฐดวยกัน นํ้าหนักจูงใจแหงคํา
พิพากษาน้ันตองดูวาในมลรัฐอื่น ๆ ไดมีคําพิพากษาทํานองเดียวกันหรือไม ถาหลัก
กฎหมายอันเกิดจากบรรทัดฐานของคําพิพากษาขัดแยงกัน แตกเปนความเห็นสองฝายท่ี
ตรงกันขาม หลักกฎหมายท่ีมีศาลเห็นดวยจํานวนมากกวา เรียกวา หลักของฝายขางมาก 
(majority rule) หลักท่ีมีศาลเห็นดวยนอยกวา เรียกวา หลักของฝายขางนอย (minority 
rule) ตามปกติเม่ือศาลจะรับเอาหลักกฎหมายท่ีมีลักษณะตรงกันขามเชนน้ี มักจะเลือก
เอาหลักของฝายขางมาก เพราะเปนท่ียอมรับของศาลสวนมาก บางคร้ังคําพิพากษาที่มี
ลักษณะจูงใจมากหรือนอยขึ้นอยูกับผูพิพากษาท่ีช้ีขาดคดีน้ัน เชน คําพิพากษาท่ีมีผูพิพากษา
ท่ีมีช่ือเสียงเปนผู เขียน ความเห็นยอมมีนํ้าหนักมากกวาคําพิพากษาท่ีเขียนโดย            
ผูพิพากษาทั่ว ๆ ไป บางคร้ังนํ้าหนักจูงใจอาจขึ้นอยูกับการท่ีสองมลรัฐมีกฎหมายคลายคลึง
กัน และมีสภาพการณบางอยางเหมือนกัน เชน ในการวินิจฉัยปญหาท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย
พาณิชย กฎหมายพาณิชยของมลรัฐนิวยอรคยอมมีนํ้าหนักจูงใจศาลมลรัฐนิวเจอรซ่ี
มากกวา หลักกฎหมายเร่ืองเดียวกันที่มีอยูในมลรัฐท่ีทําการเกษตรเปนสวนใหญ อยางไร
ก็ตาม ถาแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาน้ันมีเพียงนํ้าหนักจูงใจเทาน้ัน ศาลก็ไมจําตอง    
ถือตาม 
 สําหรับแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาท่ีมีผลผูกมัดศาลใหจําตองพิพากษาตาม
สําหรับคดีในภายหลัง ไดแก คําพิพากษาของศาลสูงในมลรัฐเดียวกัน และคําพิพากษา
ของศาลนั้นเอง ตามธรรมดาศาลช้ันตนจะตองพิพากษาคดีตามแนวบรรทัดฐานคํา
พิพากษาของศาลสูงเสมอ เพราะถาหากศาลช้ันตนพิพากษาคดีแตกตางไปจากแนว
บรรทัดฐานคําพิพากษา ศาลสูงยอมมีอํานาจกลับคําพิพากษาของศาลช้ันตนไดเสมอ 
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 สําหรับในสวนท่ีเรียกวา เหตุผลแหงคดีน้ัน (holding) ไดแกหลักกฎหมายท่ีเปน
รากฐานในการพิพากษาคดีเม่ือมีกรณีพิพาทและโตแยงกันในศาล ผูพิพากษาซ่ึงเปนคน
กลางปราศจากความลําเอียงช้ีขาดตัดสินคดีน้ันแลว คดีน้ันยอมกลายเปนบรรทัดฐานและ
มีผลผูกมัดศาลในเวลาตอมา ขอพิพาทท่ีโตแยงกันศาลมักจะไดรับการพิจารณาอยาง
รอบคอบทุกแงทุกมุม แลวจึงนําเอาหลักกฎหมายมาปรับกับคดีน้ัน คําวินิจฉัยของศาลใน
กรณีเชนน้ีจึงเปนบรรทัดฐานท่ีมีผลผูกมัดศาล 
 สวนคํากลาวในคดี (dictum) คือ ขอกฎหมายท่ีผูพิพากษากลาวไวในคดีน้ัน แตไม
จําเปนสําหรับการวินิจฉัยพิพากษาคดี คํากลาวในคดีน้ีแมจะไมผูกพันศาลท่ีจะถือตาม แต
ก็ไมสมควรจะละเลยเสียทีเดียว เพราะศาลอาจถือตามในภายหลังก็ได 
 ในการเขียนความเห็นของคําพิพากษา ผูพิพากษานอกจากจะนําเอาหลัก
กฎหมายมาปรับกับขอเท็จจริงท่ีพิพาทกันซ่ึงเปนเหตุผลแหงคดีแลว ผูพิพากษาท้ังหลาย
ยังชอบท่ีจะกลาวถึงส่ิงอื่น ๆ ดวย แตผูพิพากษาไมมีอํานาจในการวางกฎเกณฑในเร่ืองท่ี         
ไมเกี่ยวกับคดีท่ีผูพิพากษานั้นวินิจฉัยช้ีขาด ดังน้ัน คํากลาวในคดีท่ีไมจําเปนสําหรับการ 
ช้ีขาดคดี จึงไมผูกมัดศาลท่ีจะตองถือตามในภายหลัง 

                                                           
1Ratio decidendi แปลวา The ground of decision. หรือ The point in a case which determines 

the judgment.  
2Obiter dictum แปลวา words of a prior opinion entirely unnecessary for the decision of the 

case.  
3ดู ธานินทร  กรัยวิเชียร, คําบรรยายกฎหมายเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับกฎหมายของ

ประเทศแองโกลแซกซอน, หนา 137 (พ.ศ. 2518).  



 การที่จะดูวาขอความใดเปนเหตุผลแหงคดีน้ัน จะตองวิเคราะหเอาจากขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญของคดี ตลอดจนคําพิพากษาและเหตุผลของความเห็นของศาลซ่ึงมิใช
เปนเร่ืองงาย เพราะบางคร้ังการเขียนคําพิพากษาน้ันเหตุผลแหงคดีอาจเขียนไวกวาง ๆ 
หรือเขียนในลักษณะเปนคํากลาวในรูปแบบตาง ๆ กัน ยิ่งกวาน้ัน ขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญในคดี อาจเขียนไวรวบรัดจนเกินไปจนยากที่จะรูวาขอเท็จจริงในคดีมีวา
อยางไร หรือบางคร้ังขอเท็จจริงในคดีก็เขียนไวอยางละเอียดจนไมอาจทราบไดวาตอนใด
เปนสาระสําคัญของคดี เปนตน 
 การใชแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาเกากอนมาปรับกับคดีในภายหลังมีขอยุงยาก
บาง เพราะหลักกฎหมายท่ีวางไวตามคําพิพากษาเกากอนอาจไมใชหลักกฎหมายใน
สายตาของศาลที่หยิบยกเอาหลักกฎหมายมาใชในภายหลังก็ได 
 การที่ศาลหยิบเอาหลักกฎหมายแตเกากอนมาใชปรับกับคดีใหมน้ัน ศาลตอง
เผชิญกับปญหาขอเท็จจริงสองอันคือ ขอเท็จจริงของคดีเกากับขอเท็จจริงของคดีใหม ซ่ึง
ศาลจะตองหาหลักกฎหมายจากขอเท็จจริงในคดีแรกมาปรับขอเท็จจริงในคดีหลัง จึง
จําเปนที่คดีหลังจะตองมีขอเท็จจริงเหมือนกับคดีเดิม บางคร้ังแนวคําพิพากษาก็มีเหตุผล
แหงคดีท่ีเขียนไวชัดแจงมีเหตุและผลอยางดี แตบอยคร้ังท่ีเหตุผลแหงคดีของบางคดีไม
อาจใชเพ่ือตัดสินคดีท่ีเกิดข้ึนในภายหลังไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนท่ีศาลตองตีความ
เหตุผลแหงคดีใหกวาง ครอบคลุมถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนใหม ขอเท็จจริงท่ีไมใช
สาระสําคัญของคดีท้ังสองก็ตองมองขามไปเสียบาง ถาหากศาลไมประสงคนําหลัก
กฎหมายในคดีเดิมมาใชกับคดีใหม ศาลจะใชวิธีตีความเหตุผลแหงคดีเดิมโดยเครงครัด 
ขอเท็จจริงของคดีเดินและคดีท่ีกําลังพิจารณาอยูแมจะมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 
ศาลก็มักอางวาขอเท็จจริงท่ีแตกตางกันน้ันเปนสาระสําคัญท่ีไมอาจนําเอาเหตุผลแหงคดี
เดิมมาวินิจฉัยคดีใหมได 
 เม่ือศาลไมประสงคนําเหตุผลแหงคดีเดิมมาปรับกับคดีใหม ศาลก็ตองวางหลัก
กฎหมายข้ึนใหมท่ีแตกตางไปจากของเดิม ซ่ึงยอมกอใหเกิดปญหาวากฎหมายใหมมีผล
ยอนหลังเพียงไร ท้ังน้ีจะขอยกตัวอยางดังน้ี 
 สมมุติวา เอ กับ บี ทําสัญญาชนิดหน่ึง ตอมา ซี กับ ดี ทําสัญญาชนิดเดียวกันน้ี
อีกคูหน่ึง เผอิญมีการโตแยงสิทธิระหวาง เอ กับ บี ซ่ึงศาลสูงมลรัฐช้ีขาดวาการทําสัญญา
ของ เอ กับ บี ไมมีผลตามกฎหมาย หลังจากศาลช้ีขาดเชนน้ีแลว ปรากฏวา อี และ เอฟ 
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 ตามหลักเดิมถือกันวาผูพิพากษาเปนแตเพียงผูคนพบกฎหมายและนํามาประกาศ
ใหเปนที่ทราบโดยท่ัวกัน คําพิพากษาในคดีระหวางเอและบีเปนแตเพียงการแปลกฎหมาย
ผิดพลาดไปเทาน้ัน และมีการแปลใหถูกตองในคดีระหวางซีและดี และกฎหมายที่ถูกตอง
น้ันปรากฏอยูในคดีระหวางซีและดี ดังน้ัน สัญญาท่ีทําข้ึนระหวางอีและเอฟจึงมีผลใชได 
แมจะทําขึ้นกอนท่ีคนพบความผิดพลาดในการแปลกฎหมายในภายหลังก็ตาม 
 อีกแนวคิดหน่ึงเห็นวาผูพิพากษาเปนผูบัญญัติกฎหมายโดยแทจริง และการ
บัญญัติกฎหมายของผูพิพากษาน้ันทําไดโดยคําพิพากษาของศาล กฎหมายดังท่ีปรากฏ
อยูในคําพิพากษาคดีระหวางเอและบียอมเปนกฎหมายท่ีใชไดจนกวาจะถูกยกเลิกไปโดย
คําพิพากษาคดีระหวางซีและดี เม่ือสัญญาระหวางอีและเอฟทําข้ึนตามกฎหมายเดิมตาม
คําพิพากษาคดีระหวางเอและบี และกอนท่ีจะมีคําพิพากษาคดีระหวางซีและดี สัญญาน้ัน
จึงไมมีผลใชไดตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนตามคําพิพากษาคดีระหวางซีและดีในภายหลัง 
 แนวความคิดท้ังสองน้ีปรากฏอยูในหลักบรรทัดฐานคําพิพากษาตลอดมา บางคร้ัง
ศาลจะไมกลับแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาในทันทีทันใด แตจะบอกกลาวลวงหนาวาศาล
จะยังไมกลับแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาในคดีท่ีมาสูศาลในคราวนี้ แตศาลจะกําหนดแนว
บรรทัดฐานคําพิพากษาใหมในคดีตอไป เปนการทําใหประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาท่ี
ของตนเปนการลวงหนา 
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