ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
ขอความเบื้องตน
การหาหลักฐานเพื่อประกอบ
การศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายไทย
๑๒. ขอแรกที่พึงจะตองกระทํา ในเมื่อเราจะศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายของ
ประเทศหนึ่งประเทศใดนั้น ก็คือรวบรวมบรรดาหลักฐานซึ่งสามารถจะชวยใหเราทราบไดถึง
ขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ซึ่งชุมนุมชนในประเทศนั้นไดปฏิบัติกันในอดีต ในบรรดา
หลักฐานที่สําคัญที่สุด ตามธรรมดายอมจะไดแกตัวบทกฎหมาย ซึ่งยังคงเหลือตกทอดมาจาก
สมัยโบราณ กับคําพิพากษาของศาลหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของนิติกรรมในทางปฏิบัติ
และหนังสือตําราที่นักนิติศาสตรไดเรียบเรียงขึ้นไวดวย. หลักฐานเหลานี้เปนหลักฐาน
โดยตรงซึ่งยอมใชประกอบเปนเครื่องชวยใหเราทําการคนควา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร
กฎหมายได. แตหลักฐานของประวัติศาสตรกฎหมายหาไดมีอยูแตเพียงเทาที่กลาวนี้เทานั้น
ไม. ในเมื่อเราหาหลักฐานโดยตรงไมได หรือในกรณีที่หาหลักฐานอันพึงพอใจไมได เราก็จํา
จะตองหาสิ่งอื่นแทนหรือเพิ่มเติมโดยอาศัยการสืบสวนเก็บเอาขอความรูมาจากหลักฐานโดย
ออมชะนิดตาง ๆซึ่งจะใหความรูแกเราโดยทางออมไดถึงจารีตประเพณีและบทกฎหมายใน
อดีต. ในบรรดาหลักฐานโดยออมเหลานี้ ไดแก พงศาวดาร หรือจดหมายเหตุตาง ๆ กับ
หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงวรรณคดีกับหนังสือที่ชาวตางประเทศเรียบเรียงขึ้น.
บรรดาหลักฐานที่กลาวแลวนี้ ไมวาจะมีตนเหตุที่เกิดมาเปนอยางไรก็ตาม เราจะ
นําเอามาใชเปนประโยชนประกอบการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายได ก็ตอเมื่อไดทําการ
ตรวจสอบดูอยางละเอียดถี่ถวนเสียกอนแลว. เชน ถาเปนเรื่องหลักฐานโดยตรง เชน ตัวบท
กฎหมายหรือคําพิพากษาของศาล ฯลฯ จําเปนที่จะตองตรวจดูใหรูแนวาวันที่ปรากฏอยูใน
หลักฐานนั้นเปนวันอันถูกตอง และขอความของหลักฐานนั้นเปนขอความที่แทจริงไม
คลาดเคลื่อน. ถาเปนหลักฐานโดยออม การตรวจสอบทํานองเดียวกันนี้ก็จะตองกระทําขึ้น

๑๔

เชนกัน. และถาเปนจดหมายเหตุรายงานเขียนขึ้นโดยความรูชาวตางประเทศ การสอบสวนก็
จําจะตองมีเพิ่มขึ้นไปอีกวาบุคคลผูเปนชาวตางประเทศที่เรียบเรียงนั้น ไดทําการเรียบเรียง
โดยอาศัยความรูที่ไดรับมาจากหลักฐานอันแนนอน หรือวาผูแตงไดกระทําแตเพียงเลา
เรื่องราวที่ตนไดฟงการบอกเลาอันไมมีความแนนอนที่ควรเชื่อถือ. ควรจะตองสอบสวนใหรู
วาบุคคลนั้นเปนผูควรเชื่อฟงได และเปนผูมีภูมิความรูควรแกการที่จะกระทําการวิจารณ
ระเบียบตาง ๆ ของชุมนุมชนที่ตนกลาวถึงนั้นไดโดยไมผิดพลาด. การวิจารณหลักฐานตาง ๆ
นี้ สําหรับนักประวัติศาสตรแลวถือวาเปนงานชิ้นที่ยากที่สุด, ไมตางอะไรกันนักกับการชั่ง
น้ําหนักพยาน สําหรับผูพิพากษาที่ทําการพิจารณาคดี.
ในสวนที่เกี่ยวกับประวัติศาตรกฎหมายไทย เราอาจจะแบงหลักฐานตาง ๆ ซึ่งจะพึง
คนหาไดในขณะนี้ออกเปนหาจําพวก คือ ๑. ลายจารึก, ๒. เอกสารตาง ๆ นับถอยหลังขึ้นไป
จนถึงสมัยอยุธยา, ๓. ประมวลบทกฎหมายที่ไดจัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๔๘, ๔. ตัว
บทกฎหมายที่เกิดขึ้นภายหลังการประมวลบทกฎหมาย พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๔๘, ๕. หนังสือ
รวบรวมคําพิพากษา.

๑. ลายจารึก
๑๓. ลายจารึกซึ่งสลักอยูบนศิลานั้น มีคุณคาดีกวาหลักฐานที่เปนเอกสารเขียนดวย
ลายมือ, เพราะโดยมากแลวเปนสิ่งที่จะทําใหเราทราบถึงตัวบทกฎหมายไดอยางแนนอน ไม
คลาดเคลื่อนโดยเหตุที่เปนสิ่งถาวรมั่นคง. ขอความที่ปรากฎในลายจารึกมักจะไมคอยถูก
เปลี่ยนแปลงลอกคัดเขียนใหม เชน ขอความในเอกสารที่เขียนดวยลายมือ ในสมัยโบราณผู
บัญญัติกฎหมายยอมจัดใหจารึกบทบัญญัติที่ตนไดตั้งขึ้นนั้นลงไวบนแทงศิลา มีตัวอยาง
ปรากฏอยูในประเทศบาบีโลน (ศิลาจารึกของพระเจาฮัมมูราบี) แลในประเทศโรมัน
(กฎหมาย ๑๒ แผน เปนอาทิ), ทั้งนี้ก็เพราะเปนวิธีที่ดีชะนิดหนึ่งสําหรับการโฆษณาเผยแพร
กฎหมายซึ่งทุกคนจําเปนตองรูไว กับทั้งยังเปนวิธีทําใหเปนที่มั่นใจไดวาจะตองมีการเคารพ
ตอกฎหมายนั้น, และผดุงสันติความสงบเรียบรอยใหมีในหมูประชาชน ทั้งนี้ก็โดยเหตุวาการ
โฆษณานี้ ทําใหพลเมืองทั้งหลายไดรับทราบใหรูตัวไวโดยชัดเจนจนถึงโทษานุโทษอันตนจะ
พึงไดรับ ถาหากตนขัดขืนฝาฝนบทกฎหมายนั้น ๆ
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ในประเทศไทยวิธีการสลักจารึกบทกฎหมายเชนกลาวนี้ ไดเคยเปนที่ปฏิบัติมาแลว
ตั้งแตครั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธานี, ดังปรากฏจากศิลาจารึกแทงหนึ่งซึ่งคนพบเมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ แลบัดนี้นํามาเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑสถานกรุงเทพฯ ลายจารึกนี้ได
สลักลงไวบนแทงศิลามีฐานกวาง ๐.๖๖ เมตร และสูง ๑.๙๐ เมตร, แทงศิลานี้มีลายจารึกอยูทั้ง
สองดาน ดานหนึ่งบรรจุคําราวหาสิบบรรทัด ซึ่งอานไดชัดบางไมชัดบาง ลายจารึกของแทง
ศิลานี้ยังไมไดจัดการลอกคัดพิมพขึ้นใหเห็นไดแพรหลาย และจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังคงเปนแต
เพียงอยูในระหวางการอานและแปลอยางเผิน ๆ เทานั้น ซึ่งยังหาทําใหนักประวัติศาสตร
กฎหมายไทยในปจจุบันนี้ไดรับประโยชนจากลายจารึกนี้ใหสมเทากับที่ควรจะไดรับไม.(๑)
ดานหนาของแทงศิลาจารึกนี้เปนตอนที่มีวันเดือนปเขียนอยู และบรรจุขอความอันเกี่ยวกับ
พงศาวดารกรุงสุโขทัย. เปนที่นาเสียดายที่ดานนี้บังเอิญเปนดานที่ชํารุดที่สุด จึงสามารถอาน
ไดแตเพียงสวนของประโยคตาง ๆ แลคําโดดเดี่ยวบางคําอยางกระทอนกระแทนเทานั้น.
เจาหนาที่แหงพิพิธภัณฑสถานเขาใจวาปที่ปรากฏอยูในดานหนาของแทงศิลานี้ คือ ปกัดสัน
๑๒๖๖ (มหาศักราช) ที่ซึ่งตรงกับปวอก พ.ศ. ๑๘๘๗ ถาเปนเชนนั้นศิลาจารึกแทงนี้ก็จะมีอายุ
นับถอยหลังขึ้นไปไดถึงรัชชกาลของพระยาเลอไทย, โอรสของขุนรามกําแหง. แตการอาน
รายนี้ยังไมไดยุติจากการโตแยงคัดคาน โดยตัวอักษรที่ใชในลายจารึกนั้นดูมีลักษณะที่สอให
เห็นวา เปนตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นภายหลังตัวอักษรที่ใชในลายจารึกในรัชชกาลของพระยาฤา
ไทยหรือลิไทย. ผูทรงเรียบเรียงหนังสือไตรภูมิ เปนโอรสและสืบราชสมบัติตอจากพระยาเลอ
ไทยเอง. ฉะนั้นในระหวางที่กําลังรอฟงการชี้ขาดของบรรดานักโบราณคดี. เราจึงไมควร
ถือเอาเปนแนนอนในเรื่องวันของศิลาจารึกนี้. แตถึงอยางไรก็ดี มีทางที่จะคิดไดเสมอวาศิลา
จารึกนี้ คงมีอายุถอยขึ้นจนถึงสมัยที่อาณาเขตตสุโขทัยยังมีกษัตริยปกครองอยู. แตทวา
กษัตริยองคที่ใหจารึกศิลาแทงนี้อาจจะเปนเพียงกษัตริยองคหนึ่งซึ่งขึ้นอยูแกอาณาเขตต
อยุธยาก็เปนได. ถาหากการเปนดังนี้ ศิลาจารึกนี้ก็คงจะไมมีความเกาแกเทาที่เขาใจกันในขั้น
(๑)

หลังที่คําสอนนี้เขียนเสร็จแลว นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ไดพิมพจารึกฉะบับนี้เพื่อ
แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม ป พ.ศ. ๒๔๗๘. (จารึกหลักนี้ คือ หลักที่ ๓๘,
"ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย" ดูรายละเอียดใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓, กรุงเทพฯ
: โรงพิมพสํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘. หนา ๒๘. - บก. ๒๕๔๐)
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แรก แตอยางไรก็ดี ถึงจะไมมีความเกาแกมากดั่งคาด ศิลาจารึกซึ่งไดตกทอดมายังเรารายนี้ ก็
ยังมีคุณคามากในทางประวัติศาสตรกฎหมายไทย. เพราะเปนหลักฐานทางกฎหมายที่มีความ
เกาแกมากที่สุดในบรรดาหลักฐานที่เรามีอยูกันเวลานี้ ทั้งยังไดรักษาใหเราเห็นตัวบท
กฎหมายเกาไดโดยแทจริง ตามที่ไดเคยเปนอยูในดั้งเดิม.
๑๔. ขอความที่เขียนอยูในลายศิลาจารึกนี้ คือ บทบัญญัติตาง ๆ แหงกฎหมาย
ประเภทอาญา อันมีจุดมุงหมายเปนสําคัญในการที่จะแสดงถึงกรณีที่บุคคลจะถูกถือวาตอง
รับผิดชอบตอผูเสียหาย เพราะการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งตนไดเขาไป
มีความติดตอเกี่ยวของอยูดวย. กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือบทบัญญัติเหลานี้ไดกลาวถึงกรณีตาง ๆ
อันจะตองถือวาเปนการสมรูตามความเขาใจกันอยางกวางมาก ซึ่งเคยเปนที่เขาใจอยูในครั้ง
โนน, เชน กลาวถึงกรณีที่บุคคลผูหนึ่งไดรับเอาทาษผูหลบหนีมาไวกับตนเสียโดยไมสงคืน
ไปใหนาย หรือชวยใหความสะดวกแกทาษในการที่จะหลบหนีไป หรือกรณีที่บุคคลผูหนึ่ง
ไดสมัครใจยอมปลอยใหผูรายลักทรัพยที่หนีมาหลบซอนอยูกับตนหนีไป หรือมิไดเขา
ชวยเหลือทําการจับกุมผูรายนั้น หรือกรณีที่บุคคลผูหนึ่งไดยุยงใหอีกบุคคลหนึ่งทําการลัก
ทรัพย ฯลฯ. ในทางที่กลับกัน บทบัญญัติในลายจารึกนี้ไดกลาวถึงกรณีที่บุคคลซึ่งเขา
เกี่ยวของกับผูกระทําผิดอาจไดรับความคุมครองรอดจากการจะถูกฟองรอง, กับยังกลาวถึง
กรณีที่บุคคลนั้นจะมีสิทธิในรางวัลเพื่อการที่ไดเขาชวยจับกุมตัวผูกระทําผิดดวย. ตามที่กลาว
นี้ยอมเปนที่เห็นไดวาบทกฎหมายในลายศิลาจารึกนั้น บัญญัติถึงแตเพียงสวนหนึ่งของ
กฎหมายอาญาเทานั้น อันเปนสวนที่กฎหมายสมัยปจจุบันบัญญัติความไวเพียงไมกี่มาตรานัก
แตในสมัยโบราณเรื่องสมรูนี้มึความสําคัญอยูมากในทางปฏิบัติ ดังปรากฏตามกฎหมายครั้ง
กรุงศรีอยุธยาซึ่งยังมีทํานองคลายกับที่กลาวมานี้เปนจํานวนมาก. ในเมื่อขอความในลายศิลา
จารึกจะไดเปนที่รูจักกันดียิ่งขึ้นแลว ขาพเจาเชื่อวาเราอาจไดรับผลที่เปนที่นาพึงพอใจมาก
เนื่องจากการที่จะทําการเทียบเคียงระหวางบทบัญญัติที่ปรากฏในลายศิลาจารึกนี้ กับ
บทบัญญัติที่ปรากฏอยูในกฎหมายเกาอื่น ๆ ของประเทศไทย. อนึ่งลายศิลาจารึกที่กลาวถึง ณ
บัดนี้ ยังมีประโยชนโดยที่เปนการแสดงใหเราทราบอยางบังเอิญเพิ่มเติมตอไปถึงขอตาง ๆ
ในกฎหมายครั้งสุโขทัย ซึ่งตามที่เราจะไดเห็นในตอไปนี้ วามีความสําคัญอยูมากในการศึกษา
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.

๑๗

ศิลาจารึกอื่น ๆ นอกจากนี้, ที่พบในประเทศไทย, ไดกลาวถึงขอความรูเกี่ยวกับทาง
กฎหมาย ไมมากเทาศิลาจารึกแทงนี้ แตกระนั้นเราจะละเลยไมเอาใจใสเสียนั้นหาไดไม
เพราะเราอาจเก็บสะสมรวบรวมเอาความรูที่มีคาไดอยูทั้งในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนจากลายศิลาจารึกตาง ๆ เหลานี้

๒. เอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยา
๑๕. เอกสารเขียนดวยมือแหงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นคงเหลืออยูนอยที่สุด. ที่เปนดั่งนี้
ก็เพราะกรุงศรีอยุธยาถูกขาศึกปลนทําลายเสียอยางรายแรงใน พ.ศ. ๒๓๑๐ อันเปนเหตุให
เอกสารเขียนดวยมือซึ่งเก็บรักษาไวในหอสมุดหลวงตองพินาศไปเปนสวนมาก. อีกประการ
หนึ่งเอกสารเขียนดวยมือนั้นมักจะเก็บไวใหคงทนอยูนานไมใครได, ยอมจะชํารุดเสียไป
โดยเร็ว เนื่องจากความชื้นของอากาศ และคนโบราณไมทราบวิธีที่จะเก็บรักษาเชนใน
ปจจุบันนี้. นอกจากนี้สําหรับเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ยังมีเหตุฉะเพาะอีกเหตุหนึ่งซึ่งทําให
เอกสารชะนิดนี้ตองสูญไป คือการประมวลกฎหมายซึ่งไดกระทําขึ้นในรัชชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ. ประมวลกฎหมายในครั้งนั้นทําใหเอกสารที่บรรจุตัวบท
กฎหมายเกาแตครั้งกอนนั้นกลายเปนสิ่งที่ไรประโยชน. โดยที่ตัวบทกฎหมายนั้นไดสิ้น
ความสําคัญสําหรับศาล ยิ่งกวานั้นเราจะไดเห็นในตอไปวา เมื่อไดมีการประมวลรวบรวมบท
กฎหมายเกาขึ้นแลว ไดมีประกาศวากฎหมายเกาใด ๆ นอกจากที่ไดประมวลขึ้นแลวนั้นหาม
มิใหนํามาใชอางในศาลเปนอันขาด ฉะนั้นจึงไดเกิดมีการไมคอยจะเอาใจใสกันในอันที่จะ
สงวนรักษาเอกสารที่บรรจุบทกฎหมายเกา ๆ ไว. และบางทีอาจเปนไดวากลับมีการทําลาย
เอกสารนั้น ๆ เสียดวยความจงใจอีกดวยซ้ํา เพื่อจะไมใหบทกฎหมายเกามาปะปนสับสนกับ
บทกฎหมายที่ไดตรวจชําระรวบรวมประมวลขึ้นไว.
หอพระสมุดวชิรญาณ ไดเอกสารที่เปนหลักฐานทางกฎหมายซึ่งแนใจวามีอายุถอย
หลังขึ้นไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาไวแตเพียงสองฉะบับเทานั้น คือ เปนพระราชกฤษฎีกาใน
แผนดินสมเด็จพระเพทราชา ปขาล พ.ศ. ๒๒๔๒ ซึ่งพบที่เมืองพัทลุง, พระราชกฤษฎีกาสอง
ฉะบับนี้เขียนดวยเสนดินสอดําบนกระดาษขอย มีขอความอันเดียวกันทั้งสองฉะบับ ฉะบับ
หนึ่งเขียนเปนภาษาไทย อีกฉะบับหนึ่งเขียนเปนภาษาเขมร ตัวบทของกฎหมายฉะบับนี้ยัง

๑๘

มิไดคัดลอกเอาออกพิมพ แตบทกฎหมายฉะบับนี้ไมสูมีประโยชนเทาใดนักสําหรับนัก
ประวัติศาสตรกฎหมาย. เพราะเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวัดในเมืองพัทลุง คือ จัดใหสังกัดคน
เปนขาพระสําหรับทําการในวัดนั้น ๆ และหามมิใหใชในราชการ เปนตน
๑๖. อนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ราชบัณฑิตยสถานพิมพตัวบทของกฎสิบเอ็ดขอ โดยให
ชื่อหนังสือพิมพนั้นวา "พระราชกําหนดเกาครั้งกรุงศรีอยุธยา" กฎสิบเอ็ดขอนี้ไดตราขึ้นเปน
ลําดับในระหวางระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๒๖๓ ถึง ๒๓๐๕ กลาวคือ ระยะเวลาสิบหาปแหง
ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา แตตนฉะบับของกฎสิบเอ็ดขอที่หอพระสมุดวชิรญาณจัดการ
พิมพไวนี้ จะวามีอายุนับถอยยขึ้นไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นหาถนัดไม, ตรงกันขามกลับมี
สภาพซึ่งแสดงใหเปนที่นาเชื่อวา เปนแตเพียงสําเนาซึ่งไดคัดลอกเมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้
เอง นอกจากกฎสิบเอ็ดขอนี้ ยังไดปรากฏอยูอยางครบถวนรวมกับบรรดาตัวบทกฎหมายที่ได
ชําระรวบรวมในรัชชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร คือจัดเขาสมทบอยูในพระราชกําหนด
เกา. ฉะนั้นการพิมพกฎสิบเอ็ดขอนี้ขึ้นก็ไมสูมีประโยชนเทาใดนัก แตทวาตัวบทของกฎสิบ
เอ็ดขอที่พิมพขึ้นนี้หาไดเหมือนกันทีเดียวกับตัวบทที่ปรากฏอยูในพระราชกําหนดเกา ซึ่ง
รวบรวมไวในประมวลกฎหมายครั้งรัชชกาลที่ ๑ ไม โดยขอความในกฎที่พิมพขึ้นในครั้ง
หลังนี้แตกตางออกไปในสวนยอยบางประการ. ดังนี้การจึ่งอาจเปนไปไดวากฎที่หอพระ
สมุดวชิรญาณไดพิมพขึ้นนี้มีความเปนอยางเดียวกันกับกฎในพระราชกําหนดเกา ซึ่งมีอยูกอน
การประมวลกฎหมายในรัชชกาลที่ ๑ และถาหากวากรณีเปนจริงเชนนี้แลว เราก็จะเลยมี
โอกาสทราบไดถึงวิธีการที่บทกฎหมายตาง ๆ แหงกรุงศรีอยุธยาไดมารับการตรวจชําระ
แกไขเมื่อรัชชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรอีกดวย. แตการที่จะทราบไดเชนนี้ก็คงจะไมสู
สําคัญอันใด เรายังมีความหวังอยูเสมอวา การคนควาในอนาคตคงจะนําเราใหพบตัวบท
กฎหมายเกาอื่น ๆ เพิ่มเติมมาอีก เพราะเปนการเชื่อไดยากที่วาบทกฎหมายเกาจะไดพินาศสูญ
ไปพรอมกันหมดโดยไมมีที่ใดเหลืออยูบาง และถามีผูไปคนควาในหัวเมืองอันอยูไกลจาก
กรุงศรีอยุธยาและที่พมาขาศึกไมไดไปถึงดวย ก็นาจะไดพบกฎหมายหรือเอกสารทาง
กฎหมายที่ถอยขึ้นไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ดั่งที่เราไดเห็นมาแลว ในการคนพบพระราช
กฤษฎีกาของพระเพทราชาที่เมืองพัทลุง.

๑๙

๑๗. สําหรับในระหวางนี้ เราอาจแกไขเรื่องที่ยังคนไมพบเอกสารกฎหมายเกา ซึ่ง
สาปสูญไปเกือบหมดสิ้นได โดยอาศัยการพิเคราะหคนควาในหนังสือตาง ๆ ซึ่งชาว
ตางประเทศเรียบเรียงขึ้นไวพลางกอน, มีหนังสือที่ชาวยุโรปซึ่งเขามาพํานักอยูในประเทศ
ไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแตงไวเปนอาทิ ราชบัณฑิตยสภาไดพิมพคําแปลจดหมายเหตุและ
รายงานตาง ๆ ซึ่งพวกผูแทนของบริษัทฝรั่งเศสสงไปยังตัวการที่กรุงปารีส ในรัชชกาลของ
สมเด็จพระนารายณ กับยังไดมีการพิมพจดหมายโตตอบของพอคาชาวฮอลันดาและชาว
อังกฤษซึ่งเขามาตั้งอยูในกรุงศรีอยุธยา ในหลักฐานตาง ๆ เหลานี้มีขอความรูซึ่งเกี่ยวกับการ
พาณิชยและฐานะในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในครั้งนั้น ซึ่งนักประวัติศาสตรกฎหมาย
ไมควรจะละเลยผานไปเสีย.
นอกจากนี้ยังมีหนังสือกลาวความทั่วไปตาง ๆ ซึ่งชาวยุโรปผูสังเกตเหตุการณได
เขียนขึ้นก็มี อาทิเชนพวกบาทหลวงและพวกทูต โดยผูเขียนมีประสงคจะแนะนําใหชนรวม
ชาติของตนรูจักประเทศไทย หนังสือที่ควรแกความเอาใจใสที่สุด และมีประโยชนที่สุดสํา
หนับนักประวัติศาสตรกฎหมาย ก็คือหนังสือที่พิมพขึ้นในกรุงปารีส ค.ศ. ๑๖๙๑ (พ.ศ.
๒๒๓๔) ซีมองเดอลาลูแบร (Simon de la Loubère) เปนผูเรียบเรียง เปน
หนังสือสองเลมชุดชื่อวา "Du Royaume de Siam"* ผูเรียบเรียงหนังสือนี้ พระเจา
หลุยสที่ ๑๔ พระเจาแผนดินฝรั่งเศส ทรงสงมายังราชสํานักของสมเด็จพระนารายณ ณ
ประเทศไทย ในฐานะเอกอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็ม เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๖๘๗ (พ.ศ.
๒๒๒๙) เดอลาลูแบรอยูประเทศไทยเปนเวลาเพียง ๙๙ วัน คือ ตั้งแตวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.
๒๒๓๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. เดียวกัน แตทานผูนี้เปนผูมีความรูสูงและเอาใจใสสืบเสาะ
และรูจักแสวงหาความรูจากหลักฐานที่ดี ๆ จึงเปนเหตุใหขอความตาง ๆ ที่เขียนแนะนําให
ความรูไวในหนังสือของทานนั้น โดยมากเปนขอความที่แนนอนและตรงกับความจริง อนึ่ง
เนื่องจากเดอลาลูแบรเปนนักนิติศาสตรดวย ฉะนั้นโดยเหตุนี้ ทานจึงไดเอาใจใสในระเบียบ

ฉบับแปลภาษาไทย สันต ท. โกมลบุตร (แปล) จดหมายเหตุลาลูแบรฉะบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ:
กาวหนา, ๒๕๑๐. -บก. ๒๕๔๐.
*

๒๐

การทางกฎหมายของประเทศไทยยิ่งกวาผูแตงหนังสืออื่น ๆ ในหนังสือของทานผูนี้เองที่เรา
จะสามารถพบขอชี้แจงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและเอกชนในสมัยกรุงศรีอยุธยา.

๓. ประมวลกฎหมาย
จุลศักราช ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗ - ๒๓๔๘)
๑๘. ณ บัดนี้ขาพเจาจะกลาวถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ ซึ่งไดออกประกาศใชในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร
หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาไดถูกขาศึกทําลายยับเยินลง และนครหลวงของประเทศ
ไทยไดยายลงมาตั้ง ณ กรุงเทพฯ แลว บทกฎหมายที่ใชกันอยูในครั้งนั้น ก็ยังตองอาศัยเอกสาร
กฎหมายตาง ๆ ที่เหลือรอดพนมาไดจากการทําลายนั้นอยูอีกเปนเวลานาน และเปนที่แนวา
เอกสารกฎหมายเหลานี้จะไดลอกคัดกันเนือง ๆ มา เพื่อสํานองความตองการของศาล.
เอกสารที่วานี้คงบรรจุไวแตเพียงสวนนอยของตัวบทกฎหมายที่ไดใชอยูในขณะกรุงศรีอยุธยา
เสียแกขาศึก ตามพระราชกําหนดใหม ขอที่ ๒๘ กลาววาบทกฎหมายเกาครั้งกรุงศรีอยุธยาได
สูญไปมาก, ในบทกฎหมายเกาหรือสิบสวนจะมีคงเหลืออยูก็แตเพียงสวนเดียวเทานั้น เพื่อ
แกไขกําจัดความบกพรองอันนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ไดทรงทําการวินิจฉัยตาง
ๆ ในทางกฎหมายไว โดยทรงอาศัยมูลอํานาจอธิปไตยของพระองคเองบาง ทรงอาศัย
หลักฐานที่ไดจากการสืบสวนฟงคําบอกเลาของผูเฒาผูแก มีอาทิผูไดเคยอยูในคณะตุลาการ
ศาลแตครั้งเดิม ๆ มาบาง อยางไรก็ดี กฎหมายสมัยกรุงรัตนโกสินทรในครั้งนั้น ยังคงอาศัย
บทกฎหมายตาง ๆ ของกรุงศรีอยุธยาเปนบรรทัดฐานสําคัญอยู แตมีขอที่ควรสังเกตวา
กฎหมายครั้งกรุงศรีอยุธยานั้น อยางนอยก็ไดมีบางสวนที่มิไดมีความกลมเกลียวตรงกันกับ
ความคิดเห็นจารีตประเพณีและความตองการใหม ๆ ที่ไดเกิดมีขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
นั้น บรรดาบัญญัติของกฎหมายที่เห็นกันวาถูกตองดีแลวในครั้งกอนโนน ครั้นมาในครั้งนี้มี
ผูที่มีความคิดสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นอาจเห็นไปวาบัญญัตินั้น ๆ เกิดขัดไมถูกตองกับหลักความ
ยุตติธรรมก็ได ความไมถูกตองตรงกันระวหางบทกฎหมายลายลักษณอักษรเดิม กับความ
คิดเห็นในชั้นใหมครั้งนั้นไดเปนที่ปรากฏขึ้น มีอาทิในคดีฟองหยาเรื่องหนึ่งซึ่งอําแดงปอม
ฟองหยาขาดจากนายบุญศรีชางเหล็กหลวง นายบุญศรีไดตอสูคดีไมยอมใหมีการบังคับให

๒๑

หยา โดยอางวาอําแดงปอมภรรยาของตนไดทําชูกับนายราชาอรรถ แตศาลไดพิพากษาให
การสมรสขาดจากกันไดตามที่อําแดงปอมฟอง โดยอาศัยการพิจารณาคดีตามบัญญัติแหงบท
กฎหมายบทหนึ่งซึ่งมีความวา "ชายหาผิดมิได หญิงขอหยา ทานวาเปนหญิงหยาชาย หยาได"
นายบุญศรีไดนําเอาคดีขึ้นทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอสมเด็จพระเจาแผนดิน พระองคทรงเห็นดวย
ตามฎีกา วาความจริงคําพิพากษาของศาลนั้นเปนการขัดกับหลักความยุตติธรรม พระองคทรง
สงสัยฉะบับกฎหมายที่ศาลไดยกขึ้นใชวา จะเปนฉะบับที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จึงมีพระบรม
ราชโองการใหเทียบขอความในฉะบับกฎหมายที่ศาลยกมาใชกับขอความในฉะบับกฎหมาย
อีกสองฉะบับ ซึ่งฉะบับหนึ่งรักษาไวที่หอสมุดของหลวง อีกฉะบับหนึ่ง ณ ขางที่ แตการ
เทียบนี้คงทําใหเห็นวาตัวบทในเอกสารกฎหมายทั้งสามฉะบับนี้ มีความถูกตองตรงกันมิได
คลาดเคลื่อนตางกันแตอยางใด ดังนี้จึงทําใหเปนที่เห็นวามีบทบัญญัติของกฎหมาย ที่มิไดเปน
การเหมาะสมกับสภาพของจารีตประเพณีที่มีอยูในครั้งนั้น.
เนื่องจากการรองถวายฎีกาของนายบุญศรี พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดิน จึ่งมีพระ
ราชโองการตรัสใหจัดการตรวจชําระสะสางโดยทั่วไปซึ่งบรรดาบทกฎหมายทั้งปวงที่มีอยูใน
หอหลวงนั้น เมื่อจุลศักราช ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗) พระองคไดทรงมอบหนาที่การตรวจชําระ
บทกฎหมายในครั้งนั้นแกกรรมการคณะหนึ่งรวม ๑๑ นาย เปนอาลักษณ ๔ นาย ลูกขุน ๓
นาย และราชบัณฑิตย ๔ นาย
๑๙. เพื่อประกอบการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย เปนการจําเปนที่จะตองทราบ
ใหแนชัดถึงอํานาจหนาที่ของผูตรวจชําระบทกฎหมายวา บุคคลเหลานี้ไดรับอํานาจใหทําการ
ปรับปรุงหรือตัดทอนลงเชนใดบางแกตัวบทกฎหมาย ซึ่งตนไดรับมอบหมายมาใหทําการ
ตรวจ ในประกาศพระราชปรารภ ซึ่งปรากฏอยูในเบื้องตนของกฎหมายฉะบับหลวงทุก
ฉะบับที่ไดจัดทําขึ้นเนื่องจากการตรวจชําระครั้งนั้น และซึ่งในตอมาก็ไดคัดมาไวในเบื้องตน
ของฉะบับพิมพ มีขอความกลาวถึงแนวซึ่งกําหนดไวใหแกคณะกรรมการเปนเนื้อความดังนี้
"ให ก รรมการชํ า ระพระราชกํ า หนดบทพระไอยการอัน มี อ ยู ใ นหอหลวง ตั้ ง แต พ ระ
ธรรมศาสตรไปใหถูกถวนตามบาลีและเนื้อความ มิใหผิดเพี้ยนซ้ํากันได จัดเปนหมวดเปน
เหลาเขาไว แลวทรงชําระดัดแปลงซึ่งบทอันวิปลาศนั้นใหชอบโดยยุติธรมไว."

๒๒

พิเคราะหตามขอความสําคัญตอนนี้แลวจะเห็นไดวา คณะกรรมการมีหนาที่สําคัญ
ในอันที่จะจัดวางลําดับตัวบทกฎหมายที่มีอยูแลว ใหเขาระเบียบ กับตัดทอนสวนที่ซ้ํากัน
ออก และเลือกคัดเอาสวนที่บัญญัติความขัดแยงกันทิ้งเสีย งานของคณะกรรมการนี้จึ่งหาได
เปนแตเพียงหาทางที่จะซอมแซมเติมสวนที่ขาดตกบกพรองของตัวบทเดิมใหครบถวนเทานั้น
ไม ยังจะตองแกไขบทกฎหมายใหดีขึ้นดวย ในชั้นแรกก็คือจัดทําใหมีทางสําหรับคนหาตัว
บทกฎหมายไดงาย เพื่อความสะดวกแกศาล
ในอันที่จะคนควานําเอามาพิเคราะห
ประกอบการพิจารณาอรรถคดี อีกประการหนึ่งก็คือจัดการสะสางเกี่ยวแกเนื้อความในตัวบท
กฎหมายนั้นทีเดียว เพื่อตัดทอนสวนที่มีความขัดแยงกันอันทําใหเกิดความฉงนสนเทหแก
ศาล ในการที่จะนําเอาบทกฎหมายมาปรับกับคดีใหถูกตอง. อํานาจของคณะกรรมการมีอยู
เพียงเทานี้ แตสมเด็จพระเจาแผนดินหาไดทรงมีความผูกพันวา จําจะตองทรงรับเอางานที่
คณะกรรมการไดจัดทําขึ้นแลวนั้น โดยจะทรงแกไขอยางใดมิไดก็หาไม พระองคยังคงสงวน
ไวซึ่งสิทธิที่จะทรงแกไขในเนื้อความของตัวบทกฎหมายที่ชําระสะสางแลวไดอีก ตามที่จะ
ไดทรงเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงความยุตติธรรม.
ดั่งนี้ จึ่งเปนที่ถือไดแนนอน ปราศจากขอที่จะพึงโตแยงใด ๆ วาตัวบทกฎหมายซึ่ง
เราไดรับมาเนื่องจากการตรวจชําระในรัชชกาลที่ ๑ นั้นหาอาจถือไดไมวา เปนการลอกคัดที่
ถูกตองตรงตัวบทกฎหมายเดิมซึ่งเหลือรอดมาจากการพินาศยับเยินของกรุงศรีอยุธยา และทั้ง
มิใชเพียงแตเปนการจัดวางตัวบทกฎหมายเดิมใหเขาในระเบียบใหมดวย. เปนการแนวาไดมี
การตัดทอนและเพิ่มเติมในตัวบทกฎหมายเกา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในจารีตประเพณี
และในความคิดเห็นของประชาฃน แตทวาการเปลี่ยนแปลงที่ทําขึ้นในตัวบทกฎหมายเกานั้น
โดยมากหาไดมีเครื่องแสดงไวใหทราบไมวา ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเชนใดบาง. เนื่องจาก
เหตุนี้จึ่งเปนการพนวิสัยที่จะรับรองยืนยันวาในสวนบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นเรื่องนี้
ตัวบทกฎหมายไดตกทอดมาถึงเรา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใหผิดเพี้ยนไปจากที่
เปนอยูแตครั้งดั้งเดิม. ถาหากเราจะถือความเฉียบขาดจริง ๆ แลว เราจําจะตองถือวาบรรดา
บทกฎหมายที่ตกทอดมายังเรา โดยผานการประมวลบทกฎหมายเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗ นั้น ยอม
เปนบทกฎหมายซึ่งจะเพิ่งเริ่มใชกันนับตั้งแตปที่กลาวนี้เทานั้น และไมกอนขึ้นไป.

๒๓

๒๐. แตอยางไรก็ดีเปนการสมควรที่จะทําการสังเกตไวบางประการซึ่งจะทําใหการ
ถืออยางเฉียบขาดดังกลาวขางตนนั้นมีทางผอนผันลงไดบาง กลาวคือ
๑. โดยถือเอาวาวันปในประกาศพระราชปรารภดังกลาวมาขางบนนี้เปนวัน
เดียวกันกับที่คณะกรรมการไดเริ่มงาน คือ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ในชั้นแรกเราจะ
สังเกตเห็นไดวาคณะกรรมการไดปฏิบัติงานของตนเสร็จเร็วมาก เพราะตามฉะบับหลวงซึ่ง
ไดตกทอดมายังเรานั้นปรากฏวาฉะบับที่เขียนเสร็จกอน อาลักษณไดทานแลวเมื่อวันที่ ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๓๔๘ คิดเปนเวลาประมาณ ๗ เดือนหลังจากวันเริ่มงาน และฉะบับที่เขียน
ครั้งสุดทาย อาลักษณไดทานแลวเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๔๘ คิดเปนเวลาไมถึง ๑๑
เดือนหลังจากวันเริ่มงาน เพราะเหตุคณะกรรมการไดใชเวลาอันรวดเร็วสําหรับตรวจชําระ
กฎหมายนี้เอง จึ่งไดทําใหยังมีบทกฎหมายที่ซ้ํา ๆ กัน และขัดกันอยูในบรรดาบทกฎหมายที่
ไดรวบรวมประมวลขึ้นไว. แมคณะกรรมการจะไดมีปรารถนาที่จะปฏิบัติตามพระราช
ประสงคใหเปนที่เรียบรอยอยางดีที่สุด เราอาจที่จะสันนิษฐานไดวา คณะกรรมการไมไดมี
เวลาพอที่จะทําการสะสางบทกฎหมายเกาไดบริบูรณ เชน จะเห็นไดจากการที่ไดมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายสวนมากซึ่งตามที่ควรแลวนาจะจัดใหรวมเขาอยูในบทกฎหมายลักษณะตาง ๆ ที่
ไดจัดแบงลักษณะไปตามมูลคดีในพระธรรมศาสตร แตคณะกรรมการก็ยังคงปลอยให
บทบัญญัตินั้น ๆ แยกยายอยูกระจัดกระจายและใหมีชื่อเรียกเอางาย ๆ โดยหาไดเปนชื่อที่มี
ความหมายตรงกับวัตถุประสงคของเนื้อความในบทบัญญัติเหลานั้นไม คือเรียกกันวากฎ
สามสิบหกขอ, พระราชบัญญัติ, พระราชกําหนดเกา, พระราชกําหนดใหม เหลานี้. เราอาจจะ
ลงความเห็นถือเอาไดวาบทกฎหมายเกาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไดตรวจชําระนั้น ไดเคยแบง
ออกเปนลักษณะตาง ๆ มาแลวกอนสมัยกรุงรัตนโกสินทร และคณะกรรมการมิไดแกไข
วิธีการแบงลักษณะที่เปนมาแลวนั้นแตอยางใด คงปลอยใหเปนไปเชนเดิม อันเปนวิธีการ
แบงซึ่งมีกาํ เนิดมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา.
๒๑. ๒. อนึ่งเราตองสังเกตอีกวาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ หาไดทรง
ถือวาบรรดาบทกฎหมายซึ่งไดออกประกาศใชโดยพระมหากษัตริยพระองคกอน ๆ มาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นอาจเปนบทกฎหมายที่ขัดตอหลักความยุตติธรรมไม
แตทรง
พระราชดําริวาการที่บทกฎหมายไดกลายมาเปนบัญญัติอันไมยุตติธรรมนั้น ก็เพราะบท

๒๔

กฎหมายเดิมถูกเปลี่ยนแกใหทรามลง โดยบุคคลที่ไดมีหนาที่รักษาบทกฎหมายนั้นเปนคน
โลภหลงหาความละอายแกบาปมิได จึงไดดัดแปลงแตงตามชอบใจเพื่อประโยชนของตน
ฉะนั้นในเมื่อทรงใหจัดการแกกฎหมายเกานี้ สมเด็จพระเจาแผนดินจึ่งคงทรงมีแตพระราช
ประสงคที่จะกลับมาสูธรรมเนียมประเพณีเดิม ที่จะรื้อฟนใหตัวบทกฎหมายคงดํารงอยูใน
สถานะดั้งเดิมอันแทจริงสืบไปเทานั้น. เหมือนดั่งเชนพฤตติการณที่ไดเคยเกิดมีมาแลวแก
พระคัมภีรไตรปฎก ซึ่งในทํานองเดียวกันไดเคยถูกพวกทุจจริตไมมีจิตตคิดละอายเปลี่ยนแก
ใหทรามลง และซึ่งตองถูกตรวจชําระสะสางใหมหมดจนสิ้นเชิงโดยการสังคายนาเมื่อ พ.ศ.
๒๓๓๑. ในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ และในความคิดเห็นของชน
ในสมัยเดียวกันกับพระองคนั้น ถือวาบรรดาสิ่งที่ตกทอดสืบมาโดยธรรมเนียมประเพณีกับ
หลักความยุตติธรรมนั้นยอมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะแยกจากกันมิได แมชาวโรมันเองก็
เห็นวาจารีตประเพณีนั้น "เปนบอเกิดอันบริสุทธิ์แทแหงความยุตติธรรม" ในบทตอไปขาพเจา
จะไดมีโอกาสกลาวถึงฐานะแหงความคิดเห็นเชนวานี้อีกโดยพิสดาร. การถือกันดั่งนี้ไดดํารง
อยูในนานาประเทศแหงตะวันออกไกลเปนเวลานานกวาในประเทศยุโรป และทําใหเรา
เขาใจไดถึงวิธีตั้งกฎหมายในประเทศไทย ดั่งขาพเจาจะไดอธิบายภายหนา แตสําหรับเราใน
ชั้นปจจุบันนี้ก็ทราบดีวาความรูความเขาใจในเรื่องความยุตติธรรมนี้อาจแปรเปลี่ยนไปไดตาม
ประเทศและตามยุค เราจึ่งไมตกเขาไปอยูในความหลงตามมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาฯ ไดทรงเขาพระราชหฤทัยในขณะที่ทรงจัดใหมีการชําระสะสางบทกฎหมายในรัช
ชกาลของพระองค
เราคงเชื่ออยางมั่นคงวาการตรวจชําระกฎหมายในครั้งนั้นเปนการ
เปลี่ยนแปลงแกไขอันแทจริงของบทกฎหมายที่มีมาแตเกากอน อันจําเปนตองมีขึ้นเนื่องจาก
ความผันแปรเปลี่ยนแปลงในจารีตประเพณีและความคิดความเห็นของชุมนุมชนชาวไทย
ตามลําดับเวลา แตอยางไรก็ดี เราจะตองเชื่อโดยปราศจากความสงสัยอีกวาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาฯ ไดทรงถือเอาอยางเครงครัดถึงความสําคัญของจารีตประเพณีดั้งเดิม
เพราะฉะนั้นโดยเหตุเหลานี้เราอาจลงความสันนิษฐานไดวาพระองคมิไดทรงคิดจะปฏิวัติ
ระเบียบในกฎหมายเกาแตอยางใด. โดยมากพระองคคงเปนแตเพียงทรงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ
ในสวนยอยของกฎหมายเกา โดยเราไมสามารถจะยืนยันใหแนนอนลงไปวาพระองคไดทรง
เปลี่ยนแปลงแกไขบทอะไรไปบางก็จริงอยู แตเราคงถือไดเสมอวาการประมวลบทกฎหมาย
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗ ถึง ๒๓๔๘ นั้น หาไดเปนการตัดทอนเด็ดขาดระหวางกฎหมายในครั้งนั้น

๒๕

กับกฎหมายเกาดั้งเดิมในอดีตไม บทกฎหมายในครั้งนั้นคงดําเนินตอมาตามหลักที่มีอยูใน
กฎหมายแตครั้งดั้งเดิมโดยมาก. อาศัยเหตุนี้จึ่งเปนที่หวังวา โดยการใชความระมัดระวังอยาง
เต็มความสามารถและโดยการเปรียบเทียบตัวบทกฎหมายตาง ๆ อยางละเอียดถี่ถวนแลว เรา
อาจคนพบแนวทางดําเนินที่เปนหลักใหญ ๆ ของกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาได.
๒๒. ๓. ในที่สุดในประมวลกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ นี้มี
บทกฎหมายบางเรื่องตกทอดมายังเราพรอมดวยคําปรารภ ซึ่งแสดงวันที่บทกฎหมายนั้น ๆ
ออกประกาศใช และบางครั้งก็บรรยายถึงเหตุการณซึ่งเปนเหตุใหมีการประกาศใชบท
กฎหมายนั้น ๆ ดวยวันตาง ๆ ในบทกฎหมายที่กลาวถึงนี้ เราจะรับถือเอางาย ๆ โดยไม
พิเคราะหใหถองแทนั้นไมได เพราะบทกฎหมายเหลานี้ไดถูกลอกคัดมาหลายทอดหลายครั้ง
โอาสที่ขอความจะตองคลาดเคลื่อนผิดพลาดมีเปนอันมาก ฉะนั้นจึงเปนการจําเปนที่จะตอง
คนพิเคราะหใหทราบถึงความถูกแทของวันในบทกฎหมายเหลานี้ในเมื่อสามารถจะกระทํา
เชนนั้นได โดยอาศัยวิธีซึ่งบรรยายไวในหนังสือวิชาพิเศษ เชน หนังสือโหราศาสตร เปนตน.
เรื่องวันในกฎหมายนี้สําหรับบทกฎหมายบางฉะบับมีปญหายุงยากเกิดขึ้น กลาวคือ บท
กฎหมายลักษณะทาษ, ลักษณะกูหนี้, ลักษณะวิวาท และลักษณะเบ็ดเสร็จ เหลานี้มิไดลงวัน
ซึ่งเปนปแหงพุทธศักราช หรือมหาศักราช หรือจุลศักราช สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงใหความเห็นวาศักราชที่ใชในบทกฎหมายเหลานี้เปนศักราช
ใหมชะนิดหนึ่งซึ่งทรงเรียกวาศักราชกฎหมาย อันเปนศักราชที่เริ่มขึ้นภายหลังมหาศักราช
๓๐๐ ปพอดี (คือ ๙๒๑ ปภายหลังพุทธศักราช) ขาพเจาไมมีโอกาสจะทําการโตแยงอยาง
พิสดารไดในที่นี้ ขอกลาวแตเพียงวาความสันนิษฐานของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพในขอนี้ยังหาปราศจากความโตเถียงไม เพราะเมื่อไดพิเคราะหดูให
รอบคอบแลว จะเห็นไดวาตามบทบัญญัติอันบรรจุอยูในบรรดากฎหมายที่ใชศักราชอันแปลก
นั้น แสดงในตัวเองวาบทกฎหมายเหลานี้มีอายุถอยหลังขึ้นไปในสมัยโบราณไกลกวาสมัยที่
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงคาดหมายไว. แตจะเปนอยางไรก็
ตามในเรื่องวันซึ่งปรากฏอยูในคําปรารภของบทกฎหมายตาง ๆ เราไมควรถือเปนหลักสําคัญ
สําหรับประวัติศาสตรกฎหมาย เราอาจถือเอาไดวาวันในคําปรารภของบทกฎหมายนั้นเปน
วันที่เกิดมีเหตุการณซึ่งบรรยายไวในคําปรารภเทานั้น ฉะนั้นวันที่ปรากฏอยูในคําปรารภจึ่งมี

๒๖

ประโยชนบางประการ ซึ่งเราจะปฏิเสธเสียมิไดสําหรับการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย
เพราะวันเหลานี้อาจชวยเปนที่ทราบชัดวา ในยุคใดของประวัติศาสตรปญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้
ไดเกิดขึ้น และในยุคใดมีการเริ่มทําบทกฎหมายขึ้นสําหรับเรื่องนั้นเรื่องนี้ แตในสวนที่
เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย เชน มาตราในกฎหมายนั้นกอนที่เราจะรับรองวาไดเกิดขึ้น
ตามวันที่ปรากฏอยูในคําปรารภนั้น จําเปนที่เราจะตองสอบสวนดวยความระมัดระวังอยางถี่
ถวน ทั้งนี้ก็โดยเราตองไมลืมวาการตรวจชําระบทกฎหมายเกานั้น มิไดกระทําขึ้นแตฉะเพาะ
ในรัชชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรครั้งเดียวเทานั้น. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การตรวจชําระ
บทกฎหมายเกาทํานองเดียวกันนี้ ก็ไดเคยมีขึ้นแลวหลายครั้งหลายคราว ซึ่งบางคราวของการ
ตรวจชําระยังคงปรากฏรองรอยใหเห็นไดอยูจนทุกวันนี้ ดั่งเชนที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเองก็ไดทรงชี้ไวใหในหนังสือ ซึ่งพระองคไดทรงพระนิพนธขึ้น
ชื่อวา "ตํานานกฎหมายเมืองไทย" เรามีเหตุผลตาง ๆ อยูครบครันที่จะทําใหคิดวา การตรวจ
ชําระสะสางกฎหมายในคราวตาง ๆ เหลานี้คงทําใหมีการแกไข, การดัดแปลง, การเพิ่มเติม
ซึ่งลวนแตจะทําใหตัวบทกฎหมายเดิมตองผิดเพี้ยนไปบางไมมากก็นอย. การเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นแกบทกฎหมายในสมัยกอน ที่มาถูกเปลี่ยนแปลงซ้ําขึ้นอีกในรัชชกาลที่ ๑
แหงกรุงรัตนโกสินทรนี้เปนการที่เราจะคนควาใหทราบวาเปนมาอยางไรไดยากยิ่งขึ้นไปเสีย
กวาที่เราจะคนใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งรัชชกาลที่ ๑ อีก โดยลักษณะการเชนนี้ เรา
จึงตกอยูในฐานะที่จะปลงใจเชื่อไดโดยยากวา บทมาตราที่บรรจุอยูในกฎหมายเกานั้นจะคง
รักษาลักษณะดั้งเดิมแทจริงของบทบัญญัติเหมือนเมื่อขณะไดประกาศออกใชในครั้งแรก เมื่อ
การมาเปนเสียดังนี้ บรรดาวันซึ่งลงไวในคําปรารภตอนตนของกฎหมาย จึ่งไมเปนหลักฐานที่
จะพึงยึดถือไดแนนอนเด็ดขาดสําหรับการวางลําดับบทบัญญัติตาง ๆ ของกฎหมายตามลําดับ
เวลาที่บทกฎหมายนั้น ๆ ออกประกาศใช.
๒๓. เพื่อสรุปความ ขาพเจาขอกลาววา การประมวลกฎหมายในรัชชกาลที่ ๑ แหง
กรุงรัตนโกสินทรนั้น ทําใหสงวนรักษาที่ชุมนุมบทกฎหมายเกาซึ่งสวนมากไดมีอายุถอยขึ้น
ไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา แตทวาวันที่บทกฎหมายเหลานี้ไดออกประกาศใชที่แนนอนจริงนั้น
เราไมสามารถจะทราบได นอกจากวันที่ปรากฏในคําปรารภของกฎหมายบางฉะบับอันเปน
วันที่เหตุการณตามที่บรรยายในคําปรารภนั้นไดเกิดขึ้นเทานั้น. ทั้งนี้ก็เพราะบทกฎหมายเกา
ตามที่ไดออกประกาศใชในครั้งแรกนั้น ไดถูกเปลี่ยนถูกแกเรื่อย ๆ มาในทุกครั้งที่มีการตรวจ

๒๗

ชําระบทกฎหมายนั้น นับแตวันซึ่งบทกฎหมายนั้น ๆ ไดออกประกาศใชจนถึงคราวตรวจ
ชําระในรัชชกาลที่ ๑ นี้. ขาพเจาหวังวาโดยอาศัยความพยายามคอยดําเนินงานดวยความ
พากเพียรแลว เราคงสามารถที่จะทราบลงไปไดแน อยางนอยก็เพียงบางสวนถึงการ
เปลี่ยนแปลงแกไขที่ไดกระทําไปในรัชชกาลที่ ๑ เนื่องจากการตรวจชําระและรวบรวม
ประมวลบทกฎหมายในรัชชกาลนี้. และเมื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แลว เราคงสามารถที่
จะยอนหลังขึ้นไปคนควาถึงฐานะของกฎหมายที่มีอยูในสมัยกอนหนาสมัยนี้ กลาวคือถอย
ขึ้นไปศึกษาถึงกฎหมายในตอนปลายแหงสมัยกรุงศรีอยุธยากอนเสียกรุงแกพมา แตสําหรับ
การศึกษาถึงกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนเกาถอยขึ้นไปอีกนั้น นอกจากเหตุการณซึ่ง
บรรยายไวในคําปรารภของบทกฎหมายบางฉะบับแลว เราก็มีแตเพียงไดอาศัยพิเคราะหดู
ลักษณะเกาแกมากหรือนอยแหงบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ๆ เพื่อทราบถึงสมัยตาง ๆ ที่
กฎหมายนั้น ๆ ไดเกิดมีขึ้น. วิธีทํานองนี้ก็ออกจะเปนรองรอยเคาเงื่อนที่คลุมเครือหาความ
แนนอนไดยาก แตสําหรับขาพเจาแลวเห็นวาเมื่อไมมีวิธีอื่นดีไปกวา นักประวัติศาสตร
กฎหมายก็ไดแตอาศัยวิธีนี้สําหรับทําการคนควาใหพอเกิดผลบาง.
๒๔. ณ บัดนี้จะบรรยายเรื่องสภาพที่บทกฎหมายในประมวลกฎหมายเมื่อครั้งรัช
ชกาลที่ ๑ นั้นไดตกทอดมายังเรา ตามประกาศแสดงพระราชปรารภในการประมวลกฎหมาย
เราทราบวา เมื่อบทกฎหมายตาง ๆ ไดรับการตรวจชําระแลวจากคณะกรรมการและ
พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินนั้น ไดเขียนเปนฉะบับหลวงมีจํานวนสามชุด และแยกเก็บ
รักษาไวในสถานที่สามแหง คือ ชุดหนึ่งรักษาไว ณ หองเครื่อง ชุดหนึ่ง ณ หอหลวง และอีก
ชุดหนึ่ง ณ ศาลาหลวงสําหรับลูกขุน ฉะบับหลวงทั้งสามชุดนี้ไดประทับตราพระราชสีห
พระคชสีห และบัวแกว อันเปนตราประจําตําแหนงของสมุหนายก สมุหพระกลาโหม และ
เจาพระยาพระคลังเรียงตามลําดับกัน ตราทั้งสามนี้ปดไวเปนสําคัญ เพื่อแสดงถึงความแทจริง
แหงบทกฎหมายประการหนึ่ง และเพื่อทําใหตัวบทกฎหมายที่ออกประกาศใชนั้นมีอํานาจ
อยางครบบริบูรณทั้งในสวนที่จะใชบังคับในอาณาเขตต และในสวนที่จะใหเจาหนาที่ผูมี
อํานาจฝายปกครองเชื่อถือรับฟงไดอีกประการหนึ่ง ในตอนสุดทายแหงประกาศนี้มีขอความ
กลาวหามมิใหลูกขุนเชื่อฟงบทกฎหมายอื่น ซึ่งมิไดปรากฏอยูในฉะบับหลวงทั้งสามนี้ ขอ
หามอันนี้มีแดนบังคับไพศาลมาก เพราะเทากับเปนการใหยกเลิกโดยเด็ดขาดซึ่งบรรดาบท

๒๘

กฎหมายที่มิไดปรากฏอยูในประมวลกฎหมายใหมนี้ ฉะบับกฎหมายทุกฉะบับแมจะมีอายุมา
แตสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีลักษณะเปนบทกฎหมายที่ถูกแทจริงอยางใดก็ตามก็ไมมีน้ําหนัก
อันจะอางในศาลได, นอกจากจะเปนที่พิสูจนเห็นไดวา บทกฎหมายนั้นไดนําเอามาบัญญัติไว
ในประมวลใหมตามฉะบับเดิมไมมีผิดเพี้ยน พฤตติการณอันนี้ชี้ใหเห็นถึงเหตุที่บุคคลมี
ฉะบับกฎหมายเขียนดวยมือเกา ๆ มิไดใชความระวังรักษาใหดี และเหตุที่ฉะบับเขียนดวยมือ
เกา ๆ ไดตกทอดมาถึงเราเปนจํานวนนอยมาก ดั่งที่ไดกลาวมาแลวขางตน อีกประการหนึ่ง
เราอาจกลาวไดวาการออกประกาศใหใชประมวลกฎหมายฉะบับนี้ ไดทําใหกฎหมายสมัย
กรุงศรีอยุธยาถึงที่สุดลงโดยสิ้นเชิง และเกิดสมัยอีกสมัยหนึ่งสําหรับประวัติศาสตรกฎหมาย
ไทย. ในที่สุดโดยอาศัยแตเพียงลักษณะการที่ไดยกเลิกกฎหมายเดิมโดยสิ้นเชิงนี้ ก็เปนที่พอ
แสดงใหเห็นไดแลววางานตรวจชําระ และรวบรวมบทกฎหมายเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๔๘
นั้น หาใชแตการเก็บเอาบทกฎหมายที่กระจัดกระจายมารวบรวมเขาไวในที่แหงเดียวกัน
เทานั้นไม แตเปนงานที่ใกลเคียงเขาไปมากกับงานประมวลกฎหมายครั้งแรก ๆ ในยุโรป.
ฉะบับกฎหมายฉะบับหลวงทั้งสามชุดซึ่งไดทําขึ้นในรัชชกาลที่ ๑ นั้น มิไดตกมาถึง
เราโดยครบถวน ทั้งนี้ก็โดยฉะบับหลวงซึ่งรวบรวมขึ้นนี้ชุดหนึ่ง ๆ มีอยูดวยกัน ๔๑ ฉะบับ
แตวาที่ตกมาถึงเรารวมทั้ง ๓ ชุดมีเพียง ๘๐ ฉะบับเทานั้น ซี่งในเวลานี้สวนหนึ่งของฉะบับ
กฎหมายฉะบับหลวงเหลานี้ เก็บไว ณ กระทรวงยุตติธรรม และอีกสวนหนึ่ง ณ หอพระ
สมุดวชิรญาณ แตเปนเคราะหดีที่เราไดฉะบับหลวงอยางนอยฉะบับหนึ่งในสามฉะบับเดิม
เวนไวแตพระอัยยการพรมศักดิ์ และพระอัยยการทาษ สําหรับบทกฎหมายสองฉะบับนี้เหลือ
แตฉะบับรองทรง. ฉะบับรองทรงนี้เปนชุดฉะบับรองลงมา ซึ่งที่จริงก็เขียนโดยอาลักษณ
พวกเดียวกันกับพวกที่เขียนชุดฉะบับหลวง ผิดกันในขอที่ฉะบับรองทรงนี้มิไดมีตราปดไว
เทานั้น(๑)

(๑)

นักศึกษาผูประสงคจะทราบใหละเอียดถึงฐานะปจจุบันของฉะบับหลวงและฉะบับรองทรง ซึ่งทําขึ้น

ในรัชชกาลที่ ๑ นั้น ขอใหไปดูบทประพันธของ นาย ย. บูรเนย ชื่อวา "In ventaire des Manuscrits
Juridiques Siamois" ในหนังสือแหงสมาคมการคนควาประเทศไทย เลม ๒๓ ภาค ๓ (Journal of the

Siam Society, vol. XXIII, part 3, 1929.)

๒๙

เมื่อยกไมกลาวถึงบทกฎหมายสองฉะบับนี้แลว ก็เปนอันวาเราสามารถพบเห็นตัว
บทกฎหมายตามที่ไดชําระขึ้นในปพุทธศักราช ๒๓๔๗-๒๓๔๘ ตามตนฉะบับที่อาลักษณ
เขียนขึ้น เราจะเห็นในตอไปวาการที่เราสามารถอานบทกฎหมายในฉะบับหลวงไดเชนนี้ หา
เปนการไรประโยชนสําหรับการศึกษาของเราไม
๒๕. จนกระทั่งรัชชกาลที่สามแหงกรุงรัตนโกสินทร ประชาชนไดรูจักประมวล
กฎหมายของรัชชกาลที่ ๑ นี้ ก็แตโดยอาศัยสําเนาซึ่งเขาใจวามีผูลอกคัดมาจากฉะบับรองทรง
ในรัชชกาลที่ ๓ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกันไดนําเอาเครื่องพิมพหนังสือไทยเขามายังกรุง
รัตนโกสินทรเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ นายโหมด อมาตยกุล (ตอมาเลื่อนเปนพระยา
กษาปณฯ) ไดแสวงหาสําเนาของประมวลกฎหมายรัชชกาลที่ ๑ มาไดครบ ๑ ชุด จึ่งเริ่มพิมพ
ขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตจากทางราชการ ฉะบับพิมพนี้จะเปนหนังสือสองเลมชุด แตพอ
นําเอาเลมที่หนึ่งออกขายก็มีพระราชโองการใหริบเสียสิ้น และใหเอาไปเผา ในทุกวันนี้มีบาง
ฉะบับเหลือ เชนมีอยูหนึ่งเลมที่ไดตกมาเปนสมบัติของหอสมุดแหงชาติ.
ความพยายามของนายโหมด ไดเปนที่กลับรื้อฟนมีขึ้นอีกในรัชชกาลที่ ๔ โดยหมอ
สอนศาสนาชาวอเมริกัน ด.บ. บรัดเลย หมอผูนี้ไดพิมพหนังสือเลมที่ ๑ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕
และตอมาปหนึ่งก็ไดพิมพเลมที่สองขึ้น ฉะบับพิมพขึ้นนี้บรรจุตัวบทกฎหมายทุกเรื่องแหง
ประมวลกฎหมายในรัชชกาลที่ ๑ กับยังมีตัวบทกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง คือ
กฎหมายลักษณะโจรหาเสน อันเปนบทกฎหมายในรัชชกาลที่ ๓ ในการพิมพนี้หมอบรัดเลย
ไดใชสําเนาของนายโหมดเปนตนฉะบับ ที่วานี้ก็เพราะไดความจากการเปรียบเทียบระหวาง
ฉะบับพิมพของนายโหมดกับฉะบับพิมพของหมอบรัดเลย กลาวคือในฉะบับพิมพทั้งสอง
ฉะบับนี้ ไดมีตัวบทกฎหมายที่ไมครบบริบูรณเรื่องหนึ่งพิมพไวทายกฎหมายลักษณะลักพา
ตัวบทที่ไมครบนี้ปรากฏวาเปนตอนตนของบทกฎหมายลักษณะหนึ่ง ซึ่งเรียกวามูลคดีวิวาท

หมายเหตุ บก. เมื่อรัฐบาลทหารของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนชื่อ "สยาม" เปน "ประเทศ
ไทย" ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ "สยามสมาคม" ก็เปลี่ยนชื่อตามสมัยนิยมไปชั่วคราววา "สมาคมการคนควา
ประเทศไทย" ดวย -บก. ๒๕๔๐.

๓๐

บทกฎหมายลักษณะนี้ไดพิมพไวอยางครบบริบูรณในตอนตนของกฎหมายเลมสองของ
หมอบรัดเลย. การซ้ํากันนี้ เนื่องมาจากมูลเหตุอยางเดียวกัน คือ เกิดจากการที่ผูเขียนซึ่งลอก
คัดสําเนาประมวลกฎหมายรัชชกาลที่ ๑ ใหแกนายโหมดนั้น เห็นวายังมีหนาสมุดเหลือวางอยู
ภายหลังที่ไดคัดลักษณะลักพาแลว จึ่งไดเริ่มเขียนลักษณะมูลคดีวิวาทตอทายลงไปอีก แต
ครั้นแลวหนาสมุดไดหมดลงเสียกอนที่ตัวบทกฎหมายลักษณะนี้จะจบลง จึ่งเปนอันไดทิ้งคาง
ไว ครั้นเมื่อนําเอามาใชเปนสําเนาในการพิมพ ผูพิมพก็ไมไดใชความระมัดระวังวา ตอนที่
ขาดดวนอยูนี้เปนแตเพียงตอนตนของลักษณะมูลคดีวิวาท จี่งไดใหตอติดทายตัวบทของ
ลักษณะลักพา ซึ่งกฎหมายทั้งสองลักษณะนี้มิไดมีความเกี่ยวเนื่องกันแตอยางใด.
ตอจากการพิมพของหมอบรัดเลยแลว ก็ไดมีการพิมพประมวลกฎหมายรัชชกาลที่ ๑
เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง. หนังสือราชกิจจานุเบกษาก็ไดพิมพออกโฆษณาสวนมากของกฎหมาย
เกาเหลานี้เปนตอน ๆ ติดตอกันเปนลําดับ ระหวาง พ.ศ. ๒๔๑๘ กับ ๒๔๒๑ ตอมาใน พ.ศ.
๒๔๓๘ หลวงดํารงธรรมสาร (มี) ผูพิพากษาศาลพระราชอาญา ไดพิมพหนังสือสองเลม ชื่อ
"กฎหมายเกาใหม" อันเปนหนังสือประชุมบทกฎหมาย, นอกจากตัวบทกฎหมายในฉะบับ
พิมพของหมอบรัดเลยแลว ยังบรรจุกฎหมายใหมและประกาศซึ่งใชอยูในขณะพิมพหนังสือ
นั้นอีกดวย. ประโยชนอันเปนสาระสําคัญที่ไดจากการรวบรวมบทกฎหมายนี้ขึ้น ก็คือโดย
การนําเอาบทกฎหมายตาง ๆ อันมีวัตถุอันเดียวกันเขามาวางไวรวมกัน ยอมจะทําใหคนหา
บรรดากฎหมายที่เกี่ยวกับกรณีใดกรณีหนึ่งไดโดยงาย และโดยเหตุนี้จะชวยใหความสะดวก
แกการตรวจคนบทกฎหมายทั้งหลายซึ่งกําลังใชอยู. ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงจัดพิมพบทกฎหมายขึ้นอีกเปนหนังสือ ๒ เลม โดยทรงเขียนคําอธิบาย
เพิ่มเติมดวย. บทกฎหมายที่พระองคพิมพขึ้นครั้งนี้ ทรงตัดเอาบทที่ยกเลิกไมใชแลวออกเสีย.
อนึ่ง ในตอนทายแหงเลมที่ ๑ ของหนังสือนี้ พระองคไดทรงจัดพิมพสวนเพิ่มเติมขึ้นอีก ชื่อ
กฎหมายลิลิตและกรมศักดิ์สําเร็จ อันเปนหนังสือที่ไดเรียบเรียงขึ้นแตครั้ง พ.ศ. ๒๓๔๔ ซึ่ง
เปนยอแหงหลักสําคัญของกฎหมายสําหรับเปนคูมือของศาล. หนังสือฉะบับนี้เปนตํารา
กฎหมายเกาที่สุดซึ่งเราไดรับมา.
เนื่องจากที่เปนหนังสือซึ่งแตงขึ้นกอนการประมวล
กฎหมายในรัชชกาลที่ ๑ จึ่งอาจจะนํามาใชเปนประโยชนไดเปนพิเศษสําหรับประกอบ
การศึกษาในประวัติศาสตรกฎหมาย. นอกจากนี้ยังเปนหนังสือที่ใหแนวความคิดแกเรา เกี่ยว
แกหนังสือคูมือกฎหมายหรือตําราซึ่งเคยใชอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา.

๓๑

๒๖. บทกฎหมายในฉะบับพิมพตามที่กลาวมานี้ รวมทั้งที่อยูในราชกิจจานุเบกษา
ดวยนั้น ผูจัดพิมพมิไดนําเขาตรวจสอบกับฉะบับกฎหมายฉะบับหลวงที่จัดทําขึ้นในรัชชกาล
ที่ ๑ คงเปนแตเพียงพิมพลอกคัดตอมาจากตัวบทกฎหมายตามที่หมอบรัดเลยไดพิมพขึ้น
เทานั้น ดวยเหตุนี้ นอกจากฉะบับพิมพของหลวงดํารงธรรมสารแลว ในฉะบับพิมพอื่น ๆ
ผูอานจะไดพบตอนตนของลักษณะมูลคดีวิวาทเขามาติดตอทายกฎหมายลักษณะลักพาอยู
ดวย ดั่งเชนในฉะบับพิมพของหมอบรัดเลย. ในฉะบับพิมพของหมอบรัดเลย นอกจากการ
ผิดพลาดตอนนี้แลว ยังมีตอนอื่น ๆ อีกหลายแหงซึ่งผิดมากยิ่งไปกวาตอนนี้อีก ถาหากเราทํา
การเปรียบเทียบฉะบับของหมอบรัดเลยกับฉะบับกฎหมายฉะบับหลวงในรัชชกาลที่ ๑ แลว
เราจะเห็นไดวาฉะบับของหมอบรัดเลยเต็มไปดวยที่ผิดพลาดมากหลาย ซึ่งโดยเหตุที่มีการผิด
ๆ ดั่งนี้เอง จึ่งบางครั้งไดทําใหผูอานกฎหมายเกาในฉะบับพิมพไมสามารถจะเขาใจไดโดย
ถนัด จนพากันหลงติกฎหมายเกาวามีขอความเขาใจยาก หรือมิฉะนั้นบางครั้งก็เลยพาให
เขาใจความผิดไปทีเดียว. ความผิดพลาดในฉะบับพิมพของหมอบรัดเลยนี้ ไดตกทอดไปยัง
ฉะบับพิมพอื่น ๆ ในรุนหลังอีกมาก เวนไวแตนาน ๆ ครั้งที่ผูจัดพิมพไดพบเห็นเขาและแกไข
เอาเอง อาศัยเหตุตามที่กลาวนี้ ผลจึ่งมีวา ถาหากปรารถนาจะทําการพิเคราะหคนเอาความ
แทจริงแหงตัวบทกฎหมาย อันเปนสิ่งที่พึงจําตองกระทํา ขาดเสียมิไดในการศึกษา
ประวัติศาสตรกฎหมายแลว เพื่อความรอบคอบควรจะไปคนพิเคราะหใหมากครั้งที่สุดเทาที่
จะทําได จากฉะบับกฎหมายฉะบับหลวง ณ หอพระสมุดวชิรญาณ หรือ ณ กระทรวง
ยุตติธรรม.
๒๗. ในระหวางปหลัง ๆ มานี้ ไดมีผูรูสึกถึงคุณประโยชนในการที่จะนําเอาตัวบท
กฎหมายตามที่เขียนอยูในฉะบับหลวงออกโฆษณาเผยแผแกประชาชน ในตอนปลายป พ.ศ.
๒๔๗๑ นาย ย. บูรเนย ไดพิมพตัวบทกฎหมายลักษณะมรดกในหนังสือแหงสมาคมการ
คนควาประเทศไทย ไวถูกตองตามฉะบับหลวงฉะบับเดียวที่ตกมาถึงสมัยเรา สองปตอมา
หลวงประดิษฐมนูธรรม ไดจัดการจําลองฉะบับกฎหมายฉะบับหลวงเกาฉะบับ จากบรรดา
ฉะบับหลวงทั้งหลายที่ตกมาถึงสมัยเรา ดวยวิธีถายภาพและพิมพลงในหนังสือ "ประชุม
กฎหมาย" เลมที่หนึ่ง, เกือบจะเปนในขณะเดียวกัน ไดมีการพิมพกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ
ขึ้น โดยลอกคัดตัวบทตามฉะบับหลวงที่ยังเหลืออยูฉะบับเดียว. ในที่สุดราชบัณฑิตยสภาก็

๓๒

ไดเริ่มเอาใจใสในกิจจะธุระเรื่องนี้บางเหมือนกัน และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็ไดจัดพิมพลอกคัด
กฎหมายลักษณะอาญาหลวง และลักษณะอาญาราษฎรจากฉะบับกฎหมายฉะบับหลวงที่เก็บ
ไวในหอพระสมุดวชิรญาณ. โดยอาศัยการพิมพเผยแพรทํานองนี้ในยุคนี้ ตัวบทกฎหมายที่
ถูกตองแทของกฎหมายเกาจึงเริ่มจะปรากฏใหเปนที่ทราบไดดีกวาในสมัยที่ลวงมามากขึ้น.
การกระทํ า เช น นี้ ค วรจะได รั บ ความชมเชยเป น อย า งมากและควรเอาใจช ว ยขอให ค วาม
เคลื่อนไหวในการพิมพโฆษณาทํานองนี้ดําเนินคืบหนาตอไป เพราะการทราบถึงตัวบท
แทจริงของกฎหมายเกานั้น เปนขั้นตนอันจําเปนของการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายไทย.(๑)

๔. ตัวบทกฎหมายภายหลังการประมวลกฎหมายรัชชกาลที่ ๑
๒๘. ประมวลกฎหมาย พ.ศ. ๒๓๔๗-๒๓๔๘ หาไดบรรจุแตเพียงบทกฎหมายซึ่ง
ตรวจชําระสะสางจากบรรดากฎหมายเกาที่ไดรับมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาเทานั้นไม ยัง
รวบรวมเอาบทกฎหมายที่ไดประกาศใชโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ซึ่งมีอยูจนถึง
เวลานั้นดวย. จํานวนหนึ่งแหงบทกฎหมายจําพวกหลังนี้ไดเปนที่ปรากฏใหเห็นวาแทรกคั่น
อยูในระหวางกฎหมายเกาหลายแหง แตสวนมากไดแยกรวมไวตางหากในพระราชบัญญัติ
กฎหมายพระสงฆและพระราชกําหนดใหม. เนื่องจากเหตุที่การชําระกฎหมายไดกระทําเพียง
เมื่อสี่ปกอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ สวรรคต จึ่งเปนที่ถือไดวากฎหมายเกือบ
ทั้งหมดในรัชชกาลที่ ๑ นี้ไดรวบรวมเขาไวในประมวลกฎหมายนี้.
ตัวบทกฎหมายในรัชชกาลที่ ๑ ที่ไดออกประกาศใชภายหลัง พ.ศ. ๒๓๔๘ และตัว
บทกฎหมายในสองรัชชกาลตอมาไดมีปรากฏเปนฉะบับเขียน ซึ่งบัดนี้เก็บรักษาไว ณ หอ
พระสมุดวชิรญาณ. บัญชีรายชื่อบทกฎหมายเหลานี้ ไดลงพิมพในหนังสือรายเดือนนิติสาสน
เลมป พ.ศ. ๒๔๗๓ เดือนตุลาคม ตัวบทกฎหมายเหลานี้มีเปนจํานวนนอยที่สุด และไมสูมี

(๑)

หลังจากที่คําสอนนี้เขียนเสร็จแลว มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ไดจัดการพิมพกฎหมาย
เกาอีกครั้ง ๑ ใหถูกตองตามฉะบับหลวง เปนหนังสือ ๓ เลม โดยใหชื่อวาประมวลกฎหมายรัชชกาลที่ ๑ จ.
ศ. ๑๑๖๖ พิมพเสร็จในป ๒๔๘๒.

๓๓

ประโยชนนัก(๑) อนึ่ง ขาพเจาไดกลาวมาแลวขางตนวา ในฉะบับพิมพของหมอบรัดเลย ๆ ได
นําเอากฎหมายลักษณะโจรหาเสนอันเปนกฎหมายในรัชชกาลที่ ๓ พิมพเพิ่มเติมเขาไวดวย.
๒๙. ครั้นมาในรัชชกาลที่ ๔ ประเทศไทยเขาสูยุคที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตามอารย
ธรรมปจจุบัน และจัดการขยายฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งใหเปนโอกาสเกิดมีบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมากหลาย และนาสนใจสําหรับการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย สวนเล็กนอย
สวนหนึ่งของกฎหมายในรัชชกาลนี้ ไดปรากฏอยูในฉะบับแรก ๆ ของราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
ไดเริ่มตนมีขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๐๑ และหยุดชะงักไปในตอนกลางของปตอมา. เมื่อ พ.ศ.
๒๔๓๔ รัฐบาลไดรับรวบรวมบทกฎหมายในครั้งรัชชกาลที่ ๔ ซึ่งยังใชอยูในขณะพิมพขึ้น
นั้นเพื่อเปนประโยชนแกศาล. ในที่สุดในระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๔ กับ ๒๔๖๙ ราชบัณฑิตยสภา
ไดจัดพิมพตัวบทกฎหมายทั้งหมดบรรดาที่ไดออกประกาศใชในรัชชกาลที่ ๔ ขึ้นเปนหนังสือ
๙ เลม ใหชื่อวา "ประชุมประกาศรัชชกาลที่ ๔"
ตั้งแตรัชชกาลที่ ๕ เปนตนมา การพิมพไดเจริญขึ้นเปนลําดับและกลายเปนวิธี
สามัญสําหรับโฆษณาประกาศตาง ๆ ทางราชการ. หนังสือราชกิจจานุเบกษาไดกลับมีขึ้น
ใหมอีกใน พ.ศ. ๒๔๑๗ และหลังจากที่ไดหยุดชะงักไปอีกครั้ง ชั่วเวลาอันเล็กนอยก็ไดมี
ออกโดยสม่ําเสมอตอมาตราบเทาทุกวันนี้. และถึงแมวาในขณะนั้นยังหาไดเปนที่ถือกันไมวา
บทกฎหมายทั้งปวงนั้น จําตองไดมีการประกาศใชปรากฏอยูในราชกิจจานุเบกษากอนจึ่งจะมี
ผลใชบังคับเปนกฎหมายไดก็ดี, แตความจริงบทกฎหมายตาง ๆ ซึ่งออกประกาศใชตั้งแต
พ.ศ. ๒๔๑๗ โดยมากก็ลงพิมพอยูในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ทุกฉะบับ ครั้นมาใน พ.ศ.
๒๔๓๖ ขุนหลวงพระยาไกรสี (เปลง) เมื่อยังเปนหลวงรัตนาญัปติไดลงมือรวบรวมกฎหมาย
และประกาศ ซึ่งไดออกประกาศใชมาตั้งแตตนรัชชกาลที่ ๕ มาพิมพขึ้น หนังสือชุมนุม
กฎหมายชุดนี้ ซึ่งมักเรียกกันวากฎหมายไกรสีไดมาหยุดลงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ รวมเปน
หนังสือ ๗ เลม. ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๓๙ หลวงดํารงธรรมสาร (มี) ก็ไดจัดพิมพตัวบทกฎหมายขึ้น
บางเหมือนกัน เปนหนังสือซึ่งบรรจุกฎหมายที่ออกประกาศใชในปที่ลวงไปแลว หนังสือนี้
(๑)

หลังที่คําสอนนี้เขียนเสร็จแลว นายรอยตํารวจโทเสถียร ลายลักษณ ไดพิมพบทกฎหมายเหลานี้ใน
หนังสือ "ประชุมกฎหมายประจําศก" เลม ๓ และ ๔.

๓๔

พิมพออกปละ ๑ ครั้ง การพิมพหนังสือประชุมกฎหมายออกปละครั้งทํานองนี้ไดเปนที่
ปฏิบัติกันสืบมาจนบัดนี้.

๕. หนังสือรวบรวมคําพิพากษา
๓๐. คําพิพากษาของศาลกอนสมัยรัชชกาลที่ ๕ ขึ้นไป มิไดตกทอดมาถึงเราเลย ใน
ระหวาง พ.ศ. ๒๔๑๘ กับ ๒๔๒๖ หนังสือราชกิจจานุเบกษาไดพิมพคําพิพากษาบางฉะบับ
ของศาลลูกขุนเพื่อเปนบรรทัดฐานแกศาลลาง. คําพิพากษาเหลานี้แมวามีจํานวนนอยและเปน
คําพิพากษาที่มีขึ้นในสมัยไมเกาแกนักก็ตาม แตก็มีประโยชนในทางประวัติศาสตรกฎหมาย
เพราะคําพิพากษาเหลานี้ไดประกอบเปนหลักฐานเกือบทั้งหมดเทาที่เราไดรับมาสําหรับ
แสดงใหเห็นธรรมเนียมประเพณีที่ศาลเกาเคยปฏิบัติตาม.
ครั้งแรกที่มีหนังสือรวบรวมคําพิพากษาขึ้นนั้น เปนเวลาหลังจากที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญทางการศาล และการปกครองในรัชชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ขุนหลวง
พระยาไกรสี (เปลง) ไดออกหนังสือรายปกษ ชื่อวา "ธรรมศาสตรวินิจฉัย" ขึ้น เปน
หนังสือพิมพการเมือง, การกฎหมาย, และการศาลดวย หนังสือนี้ลงพิมพคดีและคําพิพากษาที่
นาใฝใจ และไดถึงที่สุดลงใน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดมีหนังสือรายปกษออก
อันเปนหนังสือประชุมคําพิพากษาโดยฉะเพาะ ชื่อวา "ธรรมศาสตรสมัย" มีอายุอยูจนถึง พ.ศ.
๒๔๔๓ หนังสือนี้ลงพิมพคําพิพากษาที่สําคัญ ๆ ของศาลตาง ๆ ในกรุงเทพฯ และหัวเมือง
พรอมกับลงพิมพคําฟองกับเอกสารประกอบฟอง และคําใหการพยานตามสํานวนคดีดวย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ กรมหลวงราชบุรีฯ ไดทรงรวบรวมคําพิพากษาที่ทรงเลือกคัดแลวของศาล
ฎีกาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๑ พิมพเปนหนังสือขึ้น ใหชื่อวา "ฎีกาบางเรื่อง" เพื่อประโยชนของ
นักเรียนกฎหมาย. หนังสือชุดนี้ผูเจาของไดทรงจัดพิมพใหมหลายครั้ง และทรงเติมหมายเหตุ
ความเห็นซึ่งบางครั้งก็เปนความเห็นที่กวางขวางพิสดารมาก หนังสือนี้มีอายุจนถึง พ.ศ.
๒๔๕๓ จัดวาเปนหนังสือที่ใหคุณประโยชนสําหรับคนควาใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงผัน
แปรของกฎหมายไทยในยุคปจจุบัน. หนังสือประชุมคําพิพากษาที่ออกในเวลาตอ ๆ มา ได
ดําเนินทํานองเดียวกับหนังสือฎีกาบางเรื่องนี้ คือ รวบรวมเอาแตคําพิพากษาของศาลฎีกามา

๓๕

ลงเทานั้น หนังสือเหลานี้เปนที่รูจักกันแพรหลายมากแลว จึ่งไมจําเปนจะตองนํามากลาวไว
ณ ที่นี้.

๓๖

