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การศึกษาวิชาปรัชญากฎหมาย 
 

1.  วิธีการศึกษาบางประการที่ได้ผลดี 
 นักศึกษาอาจใช้เทปบันทึกเสียงอัดค าบรรยายทุกค าของอาจารย์แล้วก็นั่งหลับตาในสมาธิท าความ
เข้าใจตามไปขณะนั้น  หลังจากนั้นจึงถอดเทปสรุปเอาใจความส าคัญๆ มาเรียบเรียงอีกครั้งดูเป็นวิธีการที่
ซับซ้อนแต่ก็ใช้ได้ผลดี 
 มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ไม่ใช้ค าว่า Study เหมือนที่อ่ืน แต่ใช้ค าว่า Read คือ “อ่าน” แทน เพราะ
ตลอดการศึกษาจะมีแต่การอ่านเป็นงานหลักและต้องเป็นการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทียบเคียงกับระบบ
การศึกษาแบบโบราณของไทย คือ ค าว่า สุ จิ ปุ ลิ อย่างครบองค์เพราะการอ่านคือการฟังอีกแบบหนึ่งสุ คือ   
สุตะ ในภาษาบาลี เมื่ออ่านหรือฟังแล้ว ต้องน ามาพิจารณาตริตรอง มาเรียบเรียงเขียนให้เป็นเรื่องราวตรงกับ
ค าบาลีว่า จินตะและลิขิตนั่นเอง ส่วนการไต่ถามหรือปุจฉานั้นได้จากการซักถามและปรึกษาหารือกับอาจารย์
ทั้งสี่อย่างนี้เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ทั้งสิ้น นักศึกษาต้องฝึกอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษโดยครบถ้วนจึงจะ
ประสบความส าเร็จในการศึกษา 
 

 การศึกษาคือการท าความดี 
 

 ความดีคืออะไร มีคนพูดกันเสมอว่าศาสนาไหนสอนให้คนท าความดีให้เป็นคนดีทั้งนั้น แต่ข้อส าคัญอยู่
ตรงที่ว่า ความดีนั้นคืออะไร 
 

 ความดีในแต่ละศาสนานั้นคอือะไร 
  

 ในศาสนาที่เชื่อถือพระเจ้า ก็บอกว่าความดีนั้นคือ การกระท าให้ถูกกับความประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้า หรือว่าความดีก็คือการมอบตัวให้พระเจ้าโดยสิ้นเชิง เป็นผู้รับใช้พระเจ้า 
 ส่วนศาสนาพุทธ ว่าความดีที่แท้จริงนั้น คือ การปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่สามารถจะตั้งอยู่
ได้ด้วยความสุข 
 การปฏิบัติธรรมก็คือ การปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่นั้นมีก็มีมากมายหลายอย่าง เช่น หน้าที่ที่จะท าตัวให้เข้า
ได้กับสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ อีกมากมาย แต่ที่ศาสนาพุทธสอนไว้ที่ส าคัญที่สุดว่าหน้าที่ที่บุคคลพึงกระท านั้นก็คือ
การก าจัดทุกข์ การก าจัดทุกข์นั้น ในศาสนาพุทธก็กระท าได้ด้วยวิชา คือ ความรู้แจ้งเห็นจริง การท าหน้าที่
สูงสุดในศาสนาพุทธ คือ การท าพระนิพพานให้แจ้ง การท านิพพานให้แจ้งนี้เป็นความดีที่สูงสุดในศาสนาพุทธ 
เป็นมาตรฐานแห่งความดีทั้งปวง 
 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีอวิชชา คือ ความไม่รู้ ไม่รู้ว่าเกิดมาท าไม และเมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาท าไมบางคนก็
ท าการต่างๆ ไปตามอารมณ์ความนึกคิดของตน บางคนท าโจรกรรม ท าบาปไปคดโกงเขา บางคนก็มุ่งแสวงจะ
หาความสุขให้แก่ตัวเองจนเกินไปกลายเป็นเรื่องต้องท าการบางอย่างให้ความทุกข์ร้อนต่างๆ ตามมา เช่น 
การค้ามนุษย์เพ่ือน ามาเรื่องรายได้แกต่ก็ถูกจับด าเนินคดีต้องรับโทษ ทั้งนี้มาจากเหตุที่ไม่รู้ว่าเกิดมาท าไม และ
เมื่อไม่รู้ว่าเกิดมาท าไมแล้วก็เดาเองท าเองแล้วเมื่อเดาผิด ความทุกข์ ย่อมเกิด 
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 แต่ถ้ามนุษย์มีวิชชา คือ รู้ว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องท า เข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดมาในโลกมีหน้าที่ทั้งนั้น 
และหน้าที่มีมากมายก่ายกองสิ่งมีชีวิตอ่ืน เช่น เกิดเป็นต้นไม้ก็พยายามหาแสงสว่าง ต้องหาอาหารจากพ้ืนดิน
โดยการเร่งรากไป สัตว์ทุกชนิดก็ต้องท าการให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพ่ือหาความสุข 
 ส าหรับมนุษย์เรานั้นมันมีทางจะท าให้เราเกิดความรู้ได้เสมอ ถ้าเราเคร่งครัดต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบ ท าหน้าที่ด้วยความสามารถทุกประการที่มีอยู่ในตัว การปฏิบัติเช่นนั้น คือ เป็นการปฏิบัติธรรมอย่าง
หนึ่ง มันท าให้ความรู้เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ จนในที่สุดเราก็อาจจะรู้จักตัวเอง แล้วก้เป็นขั้นแรกที่เ ราจะรู้
ต่อไปว่าเรานี้เกิดมาท าไมคนเราเมื่อตนรู้ว่าเกิดมาท าไมแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็เรียกว่าอวิชชาสิ้นลงแล้วก็เท่ากับ
ท าพระนิพพานให้แจ้งอันเป็นความดีสูงสุดเป็นมาตรฐานแห่งความดีทั้งปวง 
 สรุป การกระท าที่เรียกได้ว่าเป็นการกระท าที่ดี ที่ชอบ ที่ถูกต้องนั้น คือการปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วน 
ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใด หากเราปฏิบัติหน้าที่ของเราโดยสุจริตและเต็มตามสติปัญญาความสามารถแล้วก็เรียกได้
ว่าเราท าดี ไดป้ฏิบัติธรรมะ  
 คนที่ปฏิบัติธรรมะและตั้งอยู่ในธรรมนั้น จะไม่หวาดหวั่น สะทกสะท้าน ไม่ตื่นเต้นอะไร และจะ ไม่
เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น 
 

2.  การศึกษาเพื่อให้ผ่านการสอบโดยท่ัวๆ ไป 
 มีหลักส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 
 ก. อ่านให้ออก  

คือ การที่จะต้องอ่าน และอ่านกฎหมายในลักษณะวิชาที่ต้องศึกษาแล้วท าให้เกิดความเข้าใจโดยถ่อง
แท้ โดยค้นคว้าจากค าอธิบายของคณาจารย์ที่แต่งต าราไว้ จากค าพิพากษาศาลฎีกา เป็นประการต้น แล้วจดจ า
สิ่งที่ตนท าความเข้าใจไว้แล้วนั้นให้ได้เป็นประการที่สอง 
 การที่จะจ าสิ่งที่ท าความเข้าใจไว้ให้ได้นั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ ลองหัดแต่งเขียนพิมพ์สิ่งที่เรานึกว่าเราเข้าใจ 
และจ าไว้แล้วนั้นออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วน าไปเปรียบเทียบดูกับกฎหมาย หรือค าอธิบายในลักษณะ
นั้นๆ ต่อเมื่อได้ความบริบูรณ์ดีโดยไม่ขาดตกบอกพร่องแล้วก็เป็นอันใช้ได้ 
 ข.  การเขียนให้ได้ 
 เป็นข้อส าคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษากฎหมายให้สอบไล่ได้ วิชาเรียงความที่นักศึกษาเคยศึกษา
มาบ้างแล้วจะช่วยได้มากในเรื่องนี้ วิชานี้สอนให้รู้จักวิธีการที่จะท าให้ความรู้สึกนึกคิดของตนมาปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอต้อนเสมอปลาย ตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง ไม่
วนเวียนซ้ าซาก อย่างไรก็ตามเขียนในทางกฎหมายนั้นมีความส าคัญกว่าการเรียงความเป็นธรรมดาขึ้นไปอีก 
กล่าวคือ ภาษากฎหมายนั้นเป็นภาษาเทคนิค ถ้อยค าจ ากัดตายตัวในเรื่องของกฎหมาย ถ้อยค าเป็นของส าคัญ
มาก เพราะถ้าพูดผิดเขียนผิดไปค าเดียวประโยคเดียวในคดีความอาจท าให้ต้องแพ้คดีได้ 
 การศึกษาในเรื่องการเขียนให้ได้ก็คือ การหัดเขียน แต่ก่อนที่จะหัดเขียนนั้นก็จ าต้องอ่านหนังสือใน
เรื่องกฎหมายให้มากๆ ส านวนและศัพท์เทคนิคในทางกฎหมายย่อมมีอยู่ในวิชานี้โดยเฉพาะ เช่น ค าว่า การ
กระท าความผิด กับ การกระท าละเมิด ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน นักศึกษาจะต้องท าตนให้คุ้นกับภาษา
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กฎหมายเสียก่อนโดยการอ่านภาษากฎหมายให้มากๆ ไม่ว่าจะพบในที่ใด โอกาสใด แล้วมาหัดเขียนด้วยตนเอง
ให้เป็นภาษากฎหมายเช่นนั้นบ้าง การฝึกฝนที่ดีก็คือ เมื่ออ่านต าราตอนหนึ่งตอนใดแล้ว และได้ทบทวน
ความจ าเห็นว่าจ าได้ตลอดแล้ว ลองเขียน ลองพิมพ์ ตามที่ฝึกว่าเราจ าได้ โดยใช้ถ้อยค าของเราเองอย่ างหนึ่ง 
และอีกอย่างหนึ่งลองตั้งค าถามหรือหาค าตอบ ข้อสอบเก่าในเรื่องนั้นมาลองเขียนตอบดู โดยอ้างเหตุผลและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายเสร็จแล้วมาตรวจเทียบเคียงและแก้ไขสิ่งบกพร่องกับต าราหรือบทกฎหมาย จะท าให้
เกิดความช านาญในการเรียบเรียงข้อความในการที่จะตอบข้อสอบวิชากฎหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 วิธีศึกษาวิชากฎหมายให้ได้ผลดีประการแรก คือ ปฏิบัติตามหลัก อิทธิบาท 4 ได้แก่ 
 

 (1)  ฉันทะ คือ มีใจรักในการศึกษาเล่าเรียน 
 (2)  วิริยะ คือ พากเพียรศึกษาค้นคว้า 
 (3)  จิตตะ คือ ใส่ใจตั้งใจต่อการศึกษาเล่าเรียน และ 
 (4)  วิมังสา คือ ใช้ปัญญาสอบสวน พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล 
 

 ประการที่สอง คือ ปฏิบัติตามหลักหัวใจนักปราชญ์ ได้แก่ 
 (1)  สุ หรือ สุตตะ คือ หนึ่งอย่างฟังดายให้ตั้งจิตก าหนดจ า 
 (2) จิ หรือ จิตตะ คือ หนึ่งอุตสาหะเอาจิตพินิจจ า 
 (3) ปุ หรือ ปุจฉา คือ หนึ่งห้ามอย่าออมค า ฉงนใดให้เร่งถาม 
 (4) ลิ หรือ ลิขิต คือ หนึ่งให้เอาจิตคิดลิขิตข้อสุขุมความ 
 

3.  ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย 
 

     ลักษณะค าถาม มี 2 ประเภท 
 ประเภทความจ าและความเข้าใจ 
 ประเภทอุทาหรณ์ หรือ ปัญญาตุ๊กตา 
 

 3.1  ค าถามประเภทความจ าและความเข้าใจนั้น ประสงค์ให้นักศึกษาอธิบายอย่างละเอียดในปัญหาที่
ถาม เช่น 
 ถามว่าประกันภัย คืออะไร หลักเกณฑ์ของการเกิดสัญญาประกันภัยมีอะไรบ้างให้อธิบายพร้อม
ยกตัวอย่างประกอบ 
 ราคามูลประกันภัยในการประกันภัยในการรับขนคืออะไร และคิดค านวณจากอะไรบ้าง 
 ให้อธิบายความหมายของค าว่า “การประกันภัยความรับผิด” หรือ “การประกันภัยค้ าจุน” และ
ยกตัวอย่างประกอบด้วย 
 “ประกันวินาศภัย” กับ “ประกันชีวิต” แตกต่างกันอย่างไร 
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 การตอบค าถามประเภทนี้  ในเบื้องต้นต้องยกหลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ก่อนว่า ในเรื่ องนั้นมีหลัก
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร จากนั้นก็อธิบายถ้อยค าของกฎหมายโดยอธิบายอย่างละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 ส่วนค าถามประเภทถามความแตกต่างเกี่ยวกับหลักกฎหมายนั้น วิธีการตอบ คือยกหลักกฎหมายของ
แต่ละเรื่องวางไว้ก่อน  จากนั้นอธิบายอย่างละเอียด  โดยเน้นถึงความแตกต่างระหว่างหลักกฎหมายทังสองนั้น 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
 3.2  การตอบค าถามประเภทอุทาหรณ์ หรือปัญญาตุ๊กตา 
 

  การตอบค าถามประเภทนี้ ปกติจะประกอบด้วยข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1  ก าหนดประเด็นค าถาม 
  4.2  หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  4.3  การวินิจฉัย(ปรับหลักกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง) 
  4.4  สรุป 
 การตอบข้อสอบแบบอัตนัย นั้น ประการแรกต้องอ่านค าถามอย่างละเอียดรอบคอบพิจารณาว่า 
ค าถามนั้นมีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบ หากก าหนดประเด็นค าถามไม่ครอบก็จะท าให้ตอบไม่ครบทุกประเด็น 
ประเด็นใดท่ีนักศึกษาไม่ได้ตอบก็จะไม่ได้คะแนนในประเด็นส่วนนั้น 
 เมื่อก าหนดประเด็นค าถามได้แล้ว ก็เขียนตอบแต่ละประเด็นค าถามให้ครบทุกประเด็น โดยแต่ละ
ประเด็นควรยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปัญหาที่ถามไว้ก่อนว่า ในประเด็นเรื่องนั้นๆ มีหลัก
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร ส าหรับเลขมาตรากฎหมายถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ควรใส่ลงไปควรเขียนเพียงว่า “หลัก
กฎหมายในเรื่องนี้มีว่า.....” ก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 ส่วนขั้นตอนการวินิจฉัยนั้น หมายถึง การปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับหลักกฎหมาย ในขั้นตอนนี้ควร
พิจารณาดูว่าข้อเท็จจริงตามค าถามที่ให้มานั้น ปรับเข้ากับหลักกฎหมายที่ยกขึ้นไว้แล้วได้หรือไม่ หากไม่ได้
เพราะไม่ต้องด้วยหลักกฎหมายนั้นอย่างไร ก็เขียนอธิบายเหตุผลไป 
 ส าหรับขั้นตอนสรุป หมายความว่า เมื่อได้ยกข้อกฎหมายขึ้นปรับแก่ข้อเท็จจริงตามค าถามนั้นแล้วมี
ผลในทางกฎหมายอย่างไร เช่น ต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใด ขั้นตอนสรุปนี้มีความส าคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่
ผู้ตรวจข้อสอบจะทราบได้ว่า ค าตอบของนักศึกษาจะลงเอยในรูปแบบใด และตอบครบทุกประเด็นค าถาม
หรือไม ่
 4.  ตัวอย่างค าถามและแนวค าตอบ 
 4.1  ค าถาม  สัญญาประกันภัยคืออะไร ลักษณะส าคัญของสัญญาประกันภัยมีอะไรบ้างจงอธิบาย 
  แนวค าตอบข้อ 4.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือ ในเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และใน
การที่บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
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  สัญญาประกันภัยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1.  เป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน  หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้ 
  2.  เป็นสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขแห่งการใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน
อนาคตอันเป็นวินาศภัย หรือเหตุอย่างอ่ืนในอนาคตตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 
  3.  เป็นสัญญาที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้เบี้ยประกันภัยให้แก่คู่สัญญา 
 

  สรุปสัญญาประกันภัยมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ คู่สัญญาต่างเป็นเจ้าหนี้
ลูกหนี้ตอบแทนกัน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งรับเสี่ยงภัยซึ่งอาจต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งเบี้ยประกันภัย 
  (ป.พ.พ.มาตรา 861) 
 

 4.2  ค าถาม  ส่วนได้เสียในกรณีประกันวินาศภัยคืออะไร มีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง จงอธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบพอเป็นสังเขป 
 แนวค าตอบข้อ 4.2 ส่วนได้เสียในกรณีประกันวินาศภัย คือ ความสัมพันธ์ที่ผู้เอาประกันวินาศภัยมีอยู่
ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งถ้ามีวินาศภัยเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินนั้นย่อมมีผลกระทบกระเทือนเสียหายถือผู้เอา
ประกันวินาศภัยด้วย 
 วินาศภัย หมายถึง ความเสียหายใดๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได ้
 

 ตัวอย่าง  นายโชคเช่าซื้อรถยนต์มาจากนายชัย  นายโชคย่อมน ารถยนต์คันนั้นไปประกันวินาศภัยไว้
กับบริษัทประกันภัยได้ เพราะนายโชคผู้เช่าซื้อมีสิทธิที่จะยึดถือและใช้ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดในความ
สูญหายหรือบุบสลายอย่างใดอันเกิดแต่รถยนต์ที่นายโชคเช่าซื้อมาจากนายชัย  และเมื่อใช้เงินครบถ้วนตาม
สัญญาเช่าซื้อแล้วรถยนต์คันนั้นย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่นายโชค นายโชคจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เช่า
ซื้อมาจากนายชัยมีสิทธิเอาประกันวินาศภัยรถยนต์คันนั้นไว้กับบริษัทประกันภัยได้ 
 (ป.พ.พ.มาตรา 863, 869) 
  

 4.3  ค าถาม  นายแก่นท าสัญญาเอาประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สินในบ้านของตนราคาห้าล้าน
บาทไว้กับบริษัทประกันภัยเอ ในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อมาอีก 7 วัน นายแก่นได้ท าสัญญาเอาประกันอัคคีภัย
บ้านและทรัพย์สินในบ้านดังกล่าวไว้กับบริษัทประกันภัยบีและบริษัทประกันภัยดีอีกบริษัทละสองล้านห้าแสน
บาท  ต่อมาภายในอายุสัญญาประกันภัยที่นายแก่นท าไว้กับบริษัทประกันภัยทั้งสามบริษัทดังกล่าวได้เกิดเหตุ
ไฟไหม้บ้านและทรัพย์สินภายในบ้านที่เอาประกันอัคคีภัยไว้นั้นเสียหายทั้งหมด ดังนี้นายแก่นซึ่งเป็นผู้เอา
ประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันอัคคีภัยนั้นจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยทั้งสามได้เพียงไร เพราะเหตุไร 
 แนวค าตอบข้อ 4.3  ตามปัญหาเป็นเรื่องผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยหลายรายในทรัพย์สิ่ง
เดียวกัน ซึ่งหลักกฎหมายในเรื่องนี้มีว่า ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นพร้อมกันเพ่ือความ
วินาศภัยอันเดียวกัน และจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดนั้นท่วมจ านวนที่วินาศจริง  ผู้รับประโยชน์
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ชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ านวนวินาศภัยจริงเท่านั้น  ผู้รับประกันภัยแต่ละคนต้องใช้เงิน
จ านวนวินาศภัยแบ่งตามส่วนมากน้อยที่ตนรับประกันภัยไว้ 
 

 สัญญาประกันภัยท้ังหลาย ถ้าลงวันเดียวกันให้ถือว่าได้ท าพร้อมกัน 
 

 ถ้าได้ท าสัญญาประกันภัยเป็นสองรายหรือกว่านั้นสืบเนื่องเป็นล าดับกัน  ผู้รับประกันภัยคนแรก
จะต้องรับผิดเพ่ือความวินาศภัยก่อน  ถ้าและจ านวนเงินซึ่งผู้รับประกันภัยคนแรกได้ใช้นั้นยังไม่คุ้มจ านวนวินาศ
ภัย ผู้รับประกันภัยคนถัดไปก็ต้องรับผิดในส่วนที่ยังขาดอยู่นั้นต่อๆ กันไปจนกว่าจะคุ้มวินาศ 
 ผู้รับประกันภัยจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 

 ตามปัญหา  นายแก่นน าบ้านและทรัพย์สินในบ้านอันเป็นทรัพย์สินสิ่งเดียวกันท าสัญญาประกัน
อัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยกว่าสองราย เพ่ือประกันความวินาศภัยอันเดียวกันและจ านวนเงินซึ่งเอา
ประกันภัยรวมกันทั้งหมดท่วมจ านวนที่วินาศ  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาตามหลักฐานกฎหมายดังกล่าวแล้ว ความ
รับผิดของบริษัทประกันทั้งสามแต่ละบริษัทก็จะต้องรับผิดเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดข้ึน ดังนี้ 
 บริษัทเอ  ท าสัญญาประกันอัคคีภัยฉบับแรกไว้ 1 ล้านบาท เป็นผู้รับประกันภัยคนแรกต้องรับผิด 1 
ล้านบาท ซึ่งยังไม่คุ้มจ านวนวินาศภัย ดังนั้นบริษัทบีและบริษัทดี ซึ่งต่างเป็นผู้รับประกันอัคคีภัยเป็นรายต่อมา
จึงต้องรับผิดจ านวนวินาศภัยที่ขาดอยู่อีก 4 ล้านบาท แต่โดยที่บริษัทบีและบริษัทดีได้ท าสัญญาประกันอัคคีภัย
กับนายแก่นโดยลงวันเดียวกัน ซึ่งตามกฎหมายให้ถือว่าบริษัททั้งสองนี้ได้ท าสัญญาประกันภัยพร้อมกัน ดังนั้น
บริษัทบีและบริษัทดีจึงต้องรับผิดตามส่วนที่ตนได้รับประกันภัยไว้ คือ ต้องรับผิดบริษัทละสองล้านบาท อันท า
ให้คุ้มกับจ านวนวินาศภัยอันแท้จริง 
 สรุป  บริษัทเอกต้องรับผิดหนึ่งล้านบาท บริษัทบีและบริษัทดีต้องรับผิดบริษัทละสองล้านบาท 
 (ป.พ.พ.มาตรา 870, 877) 
 

 4.4  ค าถาม  นายไก่ขับรถยนต์ของตนชนกับรถยนต์ของนายไข่  ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัท
ประกันภัยในวงเงินหนึ่งแสนบาท รถยนต์ของนายไข่ที่ถูกชนเสียหายต้องซ่อมแซมค่าซ่อมเป็นจ านวนเงินหนึ่ง
แสนสองหมื่นบาท บริษัทประกันภัยได้ช าระค่าซ่อมตามสัญญาประกันภัยแล้ว ต่อมานายไข่ได้เรียกให้นายไก่
ช าระค่าเสียหายจ านวนหนึ่งแสนสองหมื่นบาทให้แก่นายไข่อีก นายไก่เข้าใจว่าบริษัทประกันภัยยังไม่ช าระค่า
ซ่อมแซมรถยนต์ของนายไข่จึงช าระเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทให้นายไข่ ซึ่งนายไข่ก็รับไว้ ดังนี้ต่อมาบริษัท
ประกันภัยจะเรียกร้องให้นายไก่ช าระเงินจ านวนหนึ่งแสนบาทแก่บริษัทประกันภัยโดยอ้างว่าได้ใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่นายไข่ไปแล้วได้หรือไม่ และนายไก่จะปฏิเสธไม่ใช้เงินจ านวนหนึ่งแสนบาทให้แก่บริษัท
ประกันภัยได้หรือไม ่
 แนวค าตอบข้อ 4.4 กรณีตามค าถามเป็นเรื่องประกันภัยที่ความวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะการกระท าของ
บุคคลภายนอก ซึ่งหลักกฎหมายในเรื่องนี้มีว่าถ้าความวินาศภัยได้เกิดขึ้นเพราะการกระท าของบุคคลภายนอก 
ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจ านวนเพียงใดผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอา
ประกันภัย และของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น 



7 
 

 ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วน ห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของ
ตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกเพ่ือเศษแห่งจ านวนวินาศภัยนั้น 
 ตามค าถาม  เมื่อบริษัทประกันภัยช าระค่าซ่อมแซมรถยนต์ของนายไข่จ านวนหนึ่งแสนบาทแล้ว 
บริษัทประกันภัยก็เข้ารับช่วงสิทธิของนายไข่ที่มีต่อนายไก่ด้วยอ านาจของกฎหมายที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัท
ประกันภัยชอบที่จะใช้สิทธิที่นายไข่มีอยู่ต่อนายไก่ผู้ท าละเมิดหรือท าให้เกิดวินาศภัยขึ้นได้ในนามของบริษัท
ประกันภัยเรียกให้นายไก่ช าระเงินจ านวนหนึ่งแสนบาทแก่บริษัทได้โดยตรง นายไก่จะอ้างหรือโต้แย้งว่าจนได้
ช าระหนี้ให้แก่นายไข่แล้วไม่ได้ เพราะเมื่อบริษัทประกันภัยได้ช าระค่าซ่อมแซมรถยนต์ของนายไข่ไปจ านวน
หนึ่งแสนบาทแล้ว นายไข่คงมีสิทธิเรียกให้นายไก่ช าระเงินแก่ตนเพียงสองหมื่นบาท อันเป็นค่าสินไหมทดแทน
ที่เป็นเศษแห่งจ านวนวินาศเท่านั้น 
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ปรัชญา 
 

 ค าว่า “ปรัชญา” นี้ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ ได้ทรงเป็นผู้บัญญัติขึ้น
โดยมีที่มาจากรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตว่า “ปรัชญา” ซึ่งแปลว่า “ความปราดเปรื่องหรือความรอบรู้” ตรง
กับค าในภาษาอังกฤษว่า “Philosophy” ซึ่งก็มีรากศัพท์จากค าในภาษากรีกโบราณ คือ Philosophia 
(Philosos + Sophia) “Philo” แปลว่า รัก และ “Sophia” แปลว่าความฉลาดเมื่อแปลรวมความคงได้ค าว่า 
“การรักและมั่นในความฉลาดและวิชาการ” หรืออาจแปลว่าการรักปัญญาความรู้หรือการรักแสวงหาปัญญา
ความรู้ โดยเรียกผู้รักในการแสวงหาปัญญาความรู้ว่า “ปรัชญาเมธี” 
 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปรัชญา หมายถึง การรัก การแสวงหาความรู้หรือสัจธรรม 
 

 การอภิปราย (Discussion) การโต้เถียงกัน (Argument) การโต้วาทีเป็นวิธีการก่อให้เกิดปรัชญา
เพราะเมื่อมีการพูดถึงสิ่งต่างๆ ก็จะก่อให้เกิดการตั้งค าถามและการวิพากษ์วิจารณ์จึงอาจกล่าวได้ว่าจะต้องมี
คน 2 คนเป็นนักปรัชญาร่วมกันค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความจริง 
 

 ส าหรับในแง่ของความเป็นศาสตร์อาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาเป็นวิชาความรู้แขนงแรกๆ ของโลกซึ่งมี
ความเชื่อว่าเกิดขึ้นจากต าราพระเวทของอินเดียเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว แต่บางผู้รู้บางคนก็ว่ าปรัชญาก าเนิด
ขึ้นโดยเมธีกรีกชื่อธาเลส (Thales) เมื่อ 2,600 ปีก่อน 
 

 ปรัชญาแบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ๆ คือ 
 

 1.  ปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy) 
 2.  ปรัชญาประยุกต์ (Applied Philosophy) 
 

ปรัชญาบริสุทธิ์แบ่งออกเป็น 5 สาขา ดังนี้ 
 

 1. อภิปรัชญา (Metaphysics) มุ่งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสัจธรรมของโลกหรือสิ่งซึ่งด ารงอย่างแท้จริง
ในโลกหรือจักรวาล เป็นเรื่องการค้นคว้าหาสมุฏฐานของโลกและสภาวะทั้งหลายนอกเหนือจากการสัมผัสได้
จากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ โดยตั้งศรัทธาเชื่อว่ามีสิ่งแท้จริงอยู่เหนือโลกและปรากฎการณ์ธรรมชาติ 
 2. ญาณวิทยา (Epistemology) เป็นปรัชญาที่มุ่งหาค าจ ากัดความของความรู้ว่าคืออะไร (what is 
knowledge) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีค้นหาค าตอบปัญหาต่างๆ ในทางปรัชญา 
 3. ตรรกวิทยา (Logic) ศึกษาถึงกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผลโต้แย้ง 
 4. จริยศาสตร์ (Ethics) มุ่งศึกษาปัญหาในทางศีลธรรมและคุณค่าต่างๆ ของความประพฤติด้วยการ
พิจารณาปัญหาว่าด้วยความดีคืออไร มีสิ่งใดเป็นมาตรฐานในการวัด 
 5. สุนทรีย์ศาสตร์ (Aesthretics) เป็นศาสตราที่ว่าด้วยความงาม คุณค่าของความงามสิ่งซึ่งถือว่า
เป็นมาตรฐานของความงาม 
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 ส่วนปรัชญาประยุกต์ (Applied Philosophy) นั้น เป็นการน าเอาแบบความคิดและวิธีการทาง
ปรัชญาบริสุทธิ์ไปใช้กับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดปรัชญาเฉพาะในแต่ละสาขา เช่น 
 ปรัชญากฎหมาย 
 ปรัชญาการเมือง 
 ปรัชญาการศึกษา 
  ฯลฯ 
 Bertrand Russell -1872-1970 กล่าวว่าปรัชญาเป็นเรื่องท่ีอยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทววิทยา ซึ่ง
หมายความว่า ปรัชญาในบางแง่มีลักษณะแน่นอนตายตัว บางแง่มีลักษณะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
แม้จะผ่านการถกเถียงมานับพันปี เช่นข้อถกเถียงเรื่องจิตเป็นผู้ก าเนิดวัตถุหรือวัตถุเป็นตัวก าหนดจิต  
 1. ลักษณะส าคัญทางปรัชญา คือ พยายามถามและตอบปัญหาจนถึงที่สุดเท่าที่เหตุผลของมนุษย์จะ
น าไปใช้ 
 2. เปลโตเห็นว่าการหาความรู้โดยการออกไปสนทนากับบุคคลต่างๆ นั้น ไม่ท าให้ได้ความรู้ที่แท้จริง
และเป็นระบบ ส่วนมากมักหาค าตอบไม่ได้ ท าให้เสียเวลาเปล่า 
 3. เปลโต เห็นว่า ปรัชญานั้นจะต้องแสวงหากันด้วยการคิดไตร่ตรองด้วยความอุตสาหะมิใช่คิดเอาเอง
โดยเชาว์ปัญญาอย่างกะทันหัน เปลโตจึงไม่ใช้วิธีการหาความรู้อย่างโสเกรตีสแต่คิดไตร่ตรองแล้วถ่ายถอด
ความคิดออกมาเป็นบทสนทนา  
 4. ตามหลักของโสเกรตีส การที่คนเรารู้ว่าตนยังไม่รู้อะไรก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งและความรู้ว่าตนไม่รู้นี้
เป็นความรู้ส าคัญเพราเท่ากับคนเรารู้จักพิจารณา หรือประเมินตนเองอย่างไม่หลงผิด 
 5. งานเขียนในทางปรัชญาแรกๆ มีลักษณะเป็นการมุ่งหาค านิยามของค าส าคัญทางจริยธรรม เช่น 
ความพอประมาณหรือความพอดี และ ความกล้าหาญเพ่ือคืออะไร ปัญหาคืออะไร เป็นต้น 
 โสเกรตีสต้องการค านิยามตายตัวที่ไม่สามารถแย้งได้เลย เพ่ือใช้ค านิยามดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตัดสินการ
กระท าว่า การกระท าอย่างใดพอประมาณ หรือกล้าหาญ อย่างใดไม่ใช่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับคนเราจะ
ให้ยึดถือเพ่ือปฏิบัติตนต่อไป 
 

 ปรัชญากับศาสนา 
 1. ปรัชญา คืออะไรนั้น ตอบไม่ได้ เพราะเนื้อหาไม่แน่นอน ทั้งนี้แล้วแต่ความสนใจของนักปรัชญาแต่
ละยุคแต่ละสมัยว่าสนใจในปัญหาอะไร และปัญหานั้นยังไม่สังกัดอยู่ในขอบข่ายของวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่มี
ข้อเท็จจริงตอบปัญหานั้นได้อย่างพอใจ 
 2. แต่พอจะสังเกตได้ว่า เนื้อหาของปรัชญาจะต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ 
  2.1 เป็นปัญหาที่ยังข้อยุติไม่ได้ 
  2.2 ตอบได้หลายค าตอบ ซึ่งแต่ละค าตอบต่างก็มีเหตุผล 
 3. การศึกษาปรัชญาจึงควรมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 
  3.1 เพ่ือรู้จักมองเป็นปัญหาซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็น 
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  3.2 เพ่ือรู้จักมองหาค าตอบทุกค าตอบที่เป็นไปได้ 
  3.3 เพ่ือรู้จักเก็บส่วนดีจากทุกค าตอบเป็นหลักปฏิบัติ 
 ปรัชญาอาจจะถามปัญหาอะไรก็ได้ที่เราไม่อาจจะหาข้อเท็จจริงมาตอบให้เป็นที่น่าพอใจแก่นักวิชาการ
โดยทั่วไปที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้ 
 นักปรัชญาในสมัยเดียวกันจะถามปัญหาคล้ายๆ กันเป็นส่วนมาก แต่ค าตอบจะต่างกันตามส านักและ
ลัทธิศาสนา 
 ปรัชญาลัทธิใดหากไม่มีค าสอนเรื่องโลกหน้าก็เป็นลัทธิประเภทสสารนิยม (Matarialism) ถ้ามีค าสอน
เรื่องโลกหน้าก็เป็นลัทธิประเภทศาสนา (Religion) 
 

 ปรัชญาบริสุทธิ์อาจแบ่งเป็นยุคได้ดังนี้ 
 1. ปรัชญาแบบดึกด าบรรพ์ 
     พอใจกับค าตอบว่าด้วยธรรมชาติรวมทั้งเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น เป็นไปด้วยฤทธิ์อ านาจลึกลับ
ในธรรมชาติ ซึ่งไม่เข้าใจชัดเจนนักว่าเป็นอะไร แต่ก็ท าให้มีที่พ่ึงทางใจได้ดีกว่าไม่มีที่พ่ึง 
 2. ปรัชญาแบบโบราณ เห็นว่า โลกมีกฎเกณฑ์ในตัวของมันเอง มนุษย์ควรรู้กฎเกณฑ์เพ่ือแสวงหา
ความสุขในโลกนี้ มีการสร้างวัด สร้างโรงละครใหญ่โต 
 3. ปรัชญาแบบยุคกลาง เชื่อว่าโลกมีกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจที่จะให้ความสุขท่ีเที่ยงแท้แก่มนุษย์ได้ มนุษย์
จึงทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างเพ่ือเตรียมไปสู่โลกหน้า 
 4. ปรัชญาแบบสมัยใหม่ เชื่อว่าโลกมีกฎเกณฑ์ และการรู้กฎเกณฑ์ของโลกจะท าให้โลกนี้เป็นสวรรค์
ส าหรับมนุษย์ทุกคน มีการผลักดัน การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยหวังว่าวิทยาศาสตร์จะ
แก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ได้ โลกนี้น่าจะเป็นสวรรค์ได้โดยไม่ต้องหวังพ่ึงโลกหน้า 
 5. ปรัชญาแบบปัจจุบัน เห็นว่าปรัชญาแบบดึกด าบรรพ์ (ไสยศาสตร์) แบบโบราณ (การใช้การหา
ความสุขในโลกนี้เฉพาะตัว) แบบยุคกลาง (ศาสนานิยมหรือความคลั่งไคล้เฉพาะศาสนาของตน) แบบสมัยใหม่
ที่มีการใช้อุปกรณ์การรบในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ท าให้คนล้มตายบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก ท าให้เห็นว่าต้องใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้มนุษย์ในขอบข่ายของศีลธรรมและศาสนาซึ่งจะต้องอาศัยความส านึกร่วมของมนุษยชาติ 
 

 กฎหมายคืออะไรในแง่ของนิติปรัชญา 
 

 ปัญหาว่ากฎหมายคืออะไร รัฐมีความชอบธรรมอย่างไรในการออกกฎหมาย และอ านาจบัญญัติ
กฎหมายมีขอบเขตจ ากัดเพียงใด เป็นปัญหาทางนิติปรัชญา ที่มีการอภิปรายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่ง
ปัจจุบัน  
 นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนมาจนถึงปัจจุบันส่วนมากจะคิดถึงค าสอนของอาจารย์ผู้สอนว่า 
“กฎหมายคือค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์ เมื่อไม่ปฏิบัติตามย่อมต้องโทษ” ซึ่งก็จะมีค าถามต่อไปว่า “รัฎฐาธิปัตย์คือ
ใคร” ก็จะได้ค าตอบว่าารัฎฐาธิปัตย์ คือ “ผู้มีอ านาจในบ้านเมือง” ผลของค าตอบนี้กฎหมายก็จะกลายเป็น 
“สิ่งที่ผู้มีอ านาจสั่ง” จะสั่งอย่างไรตามอ าเภอใจ อย่างไรก็จะเป็นกฎหมายทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าเรายอมรับค าตอบว่า
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กฎหมายค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์แล้วหลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) คือ การปกครองของกฎหมาย ก็จะ
หมายความว่า การปกครองของผู้มีอ านาจ เมื่อเป็นเช่นนี้ค ากล่าวที่ว่ากฎหมายเป็นที่พ่ึงของประชาชนก็ดี หรือ 
“กฎหมายเป็นใหญ่” ก็จะกลายเป็นค ากล่าวที่ไร้ความหมายไป จึงต้องกลับมาถามกันอีกว่าที่ว่า “กฎหมายเป็น
ค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์” นั้น ถูกต้องจริงหรือ 
 

 ส านักกฎหมายบ้านเมือง 
 “กฎหมายเป็นค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์” เป็นค าสอนของส านักความคิดทางกฎหมายที่เรียกว่า “ส านัก
กฎหมายบ้านเมือง” (LEGAL POSITIVISM) บุคคลส าคัญของส านักนี้คือ JOHN AUSTIN (ค.ศ. 1970-1859) 
 ค าสอนของส านักกฎหมายบ้านเมืองที่ว่า “กฎหมายเป็นค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์” ก่อให้เกิดผล 4 
ประการ ดังนี้ 
 1. ยกย่องว่า “รัฐ” เป็นอ านาจสูงสุด ไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 2. เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องของค าสั่งที่ “ผู้มีอ านาจเหนือ” สามารถบังคับผู้อยู่ใต้อ านาจให้ “จ าใจ” ที่
จะต้องปฏิบัติตามเจตจ านงของผู้มีอ านาจ แทนที่จะเป็นเรื่องของความถูก-ผิด ความชอบธรรมไม่ชอบธรรม 
ความยุติธรรมกับความไม่ยุติธรรม 
 3. เมื่อเป็นเรื่องของอ านาจแล้ว ผู้สั่งจะสั่งอย่างไรก็ได้ กฎหมายจึงมาจากเจตจ านง (WILL) ของมนุษย์ 
ของผู้ทรงอ านาจอธิปไตยหรือไม่ ถ้ามาจากการตัดสินใจขององค์อธิปัตย์แล้ว กฎเกณฑ์นั้นก็เป็นกฎหมาย 
เนื้อความของกฎหมายจะดีชั่วอย่างไร ไม่ใช่เรื่องท่ีนักนิติศาสตร์จะก้าวล่วงไปพิจารณา 
 4. ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่แยกจากและเป็นคนละเรื่องกับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมเราจึง
มักได้ยินนักกฎหมายพูดว่า “นี่เป็นความยุติธรรมตามกฎหมาย” ซึ่งมีความหมายโดยปริยายว่าความยุติธรรม
ตามกฎหมายนั้นอาจไม่เป็นธรรมก็ได้ 
 ผลสรุปดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายนานัปการ ท าให้นักกฎหมายไม่พยายามอย่างสุดความสามารถ
ในการแสวงหาความเป็นธรรม เพราะเห็นว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเป็นคนละเรื่องเมื่อมีการประทุษร้ายต่อ
กฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง (คือการปฏิบัติรัฐประหาร) นักกฎหมายที่เชื่อในค าสอนเช่นนี้ก็จะไม่มีความ
ละอายที่จะเข้าร่วมมือ และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ที่ท าการประทุษร้ายกฎหมายสูดสุดนั้น 
 ความคิดแบบกฎหมายบ้านเมือง (LEGAL POSITIVISM) นี้เป็นความคิดที่มีผู้นิยมแพร่หลายเฉพาะใน
ประเทศตะวันตกมาก่อน เมื่ออิทธิพลของชนชาติตะวันตกครอบง าไปทั่วโลก ความคิดของส านักนี้ก็แผ่เข้า
ครอบง าในประเทศต่างๆ เอเชียด้วย 
 แต่เดิมวัฒนธรรมจีน อินเดียและของไทย ไม่เคยแยกเรื่องธรรมะและกฎหมายออกจากันโดยเด็ดขาด 
และไม่เคยให้เกียรติแก่อ านาจของมนุษย์ถึงขนาดยกย่องว่าเป็นอ านาจสูงสุด ไม่อยู่ภายใต้อาณัติของกฎเกณฑ์
ใดๆ 
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 ส านักธรรมนิยม (NATURAL LAW SCHOOL) 
 ส านักธรรมนิยมหรือส านักกฎหมายธรรมชาติ ซิเซโร (CICERO 106-43.) นักนิติศาสตร์ของโรมัน 
อธิบายความคิดกฎหมายธรรมชาติไว้ดังนี้ 
 “กฎหมายที่แท้จริง คือ เหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติ แผ่ซ่านไปในทุกสิ่งทุกอย่างสม่ าเสมอ
เป็นนิรันดร ก่อให้เกิดหน้าที่ที่จะต้องท าโดยค าสั่ง หรือห้ามมิให้กระท าความชั่วโดยข้อห้ามเป็นหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องไม่บัญญัติกฎหมายให้ขัดแย้งกับกฎหมายนี้ เราไม่อาจยกเลิกหรือท าให้กฎหมายนี้เสื่อมทราม
ลงได้ อันที่จริงแล้ว ไม่ว่าวุฒิสภาหรือประชาชนก็ไม่มีอ านาจที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากกฎหมายนี้ และราไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงบุคคลอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนใดนอกจากตัวเราเองที่จะเป็นผู้แสดงออกว่ากฎหมายนั้นเป็นอย่างไร หรือ
ตีความว่ากฎหมายนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกฎหมายนี้จะไม่เป็นอย่างหนึ่งที่กรุง โรม และเป็นอีกอย่างหนึ่งที่
กรุงเอเธนส์ เป็นอย่างหนึ่งในสมัยนี้ แต่เป็นอีกอย่างหนึ่งในสมัยต่อมา แต่จะยังเป็นกฎหมายอันหนึ่งอันเดียวซึ่ง
นิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงและผูกพันบังคับทุกชาติ ทุกภาษา ทุกยุค ทุกสมัย" 
 

 หลักการบางประการของความคิดส านักนี้ มีดังนี้ 
 1. โลกหรือจักรวาลเป็นสิ่งที่มีระบบระเบียบทางศีลธรรม ไม่ใช่สิงที่มีระบบระเบียบทางกายภาพล้วนๆ 
ตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติเท่านั้น 
 2. ระบบระเบียบที่เรียกว่า “กฎมายธรรมชาติ” มีอยู่โดยภววิสัยของมัน ไม่ขึ้นอยู่กับเจตจ านงหรือ
อ าเภอใจของมนุษย์ ระบบระเบียบนี้มนุษย์สามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลและสติปัญญา เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้มี
เหตุผลอยู่ในจิตใจที่ท าให้รู้ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้วจึงสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลและสติปัญญา 
 3. ธรรมชาติของมนุษย์ สามารถรู้ผิดชอบชั่วดีได้ จึงย่อมรู้กฎหมายธรรมชาติได้ ถ้าใช้สติปัญญาค้นหา
โดยถูกต้อง 
 4. กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้อยู่ในสังคมมนุษย์รวมทั้งกฎหมายบ้านเมือง มีต้นตอมาจากเหตุผลของ
มนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายธรรมชาติ 
 5. ธรรมะ ความยุติธรรม และศีลธรรม จึงเป็นสิงที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกฎหมายบ้านเมือง 
หน้าที่ส าคัญของวิชานิติศาสตร์โดยเฉพาะวิชานิติปรัชญา คือ การค้นคว้าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์เหล่านั้น 
 

 ส านักประวัติศาสตร์ (HISTORICAL SCHOOL) 
 ส านักนี้สอนว่า กฎหมายเกิดจากจิตวิญญาณของประชาชาติ หมายถึงความรู้สึกชอบชั่วดีที่มีอยู่ในชน
ชาติใดชนชาติหนึ่ง ซึ่งกิดขึ้นตั้งแต่ดั้งเดิมเริ่มต้นของชนชาติและวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาได้รับการปรุงแต่ง
และวิวัฒนาการจากข้อเท็จจริงต่างๆ ในทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แต่ละชนชาติ จึงมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ทัศนคติต่อความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ของสังคมแตกต่างไปตามสภาพของแต่ละชาติ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
เหล่านี้จะปรากฏออกมาในรูปศีลธรรมและจารีตประเพณีต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นกฎเกณฑ์ความประพฤติใน
รูปจารีตประเพณีที่ปรากฎในสถาบันสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว จะถูกปรับปรุงแต่งให้สลับซับซ้อนจน
กลายเป็นหลักกฎหมายในวิชานิติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้กฎหมายของแต่ละชาติจึงแตกต่างกันไม่สามารถที่จะเอา
กฎหมายประเทศหนึ่งมาใช้เป็นกฎหมายของประเทศอีกประเภทหนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้การจัดท าประมวลกฎหมาย



13 
 

ที่ดีจะต้องเป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ให้หยั่งถึงจิตวิญญาณของประชาชาติและหลัก
นิติศาสตร์ที่พัฒนาต่อเนื่องจากจิตใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในชาตินั้น แล้วน าเอาความรู้ที่ศึกษาทั้งสอง
ส่วนมาผสมผสานเรียบเรียงออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบ จนเป็นกฎหมายที่เรียกว่าประมวลกฎหมายจึงจะ
ได้กฎหมายที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของประชาชาติอย่างแท้จริง 
  
 ส านักความคิดกฎหมายทางสังคมศึกษา (THE SOCIOLOGICAL SCHOOL OF LAW)  
 ตามความคิดของ MONTESQUIEU กฎหมายมิใช่ค าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์ แต่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ กฎหมายจึงเป็นไปตามเหตุผลของเรื่อง (NATURE OF THING) หรือลักษณะของ
เรื่องนั้นๆ เอง 
 นักคิดของส านักคิดนี้บางท่านเห็นว่า กฎหมายจะต้องถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมกฎหมายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงมีบทบาทช่วยก่อให้เกิดวิวัฒนาการในการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
โดยปกปักรักษาคุณค่าที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม คือน าเอาจารีตประเพณีเหล่านั้นมารักษาในรูปแบบของกฎหมาย
ประเพณีหรือในรูปที่เอามาเขียนไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรและสร้างคุณค่าใหม่ คือ กฎเกณฑ์ใหม่ที่สร้าง
ขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น จารีตประเพณีของไทยแต่เดิมมีภรรยาได้หลายคน เมื่อมีประมวลกฎหมายใหม่
ก าหนดว่า “ต้องมีสามีภรรยาได้คนเดียว” จึงเป็นการเอาการสมรสที่มีสามีภรรยาเดียวของฝรั่งเข้ามาใน
ประเทศไทย เป็นการสร้างคุณค่าใหม่ 
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ส านักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) 
 

 แนวความคิดนี้เป็นของส านักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) โดยจอห์นออสติน (John 
Austin -1790-1859) ศาสตราจารย์วิชาธรรมศาสตร์ (Jurisprudence) คนแรกของมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็น
ผู้เสนอว่า “กฎหมาย คือ ส าสั่งของรัฎฐาธิปัตย์” (Laws are commands, issued by a ruler or sovereign
) ตามแนวความคิดขึ้นเม่ือเป็นกฎหมายแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยมิต้องค านึงว่ามีความยุติธรรมในกฎหมาย
หรือไม ่
 แนวความคิดของส านักกฎหมายบ้านเมืองดังกล่าวข้างต้นเป็นที่พร้อมแพร่หลายในประเทศตะวันตก
ช่วงปลาย ค.ศ.ที่ 19 และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อระบบกฎหมายของนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งไทยก็รับอิทธิพลของ
แนวความคิดนี้ด้วยเช่นกัน 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ประทานบทนิยามของ 
“กฎหมาย” ไว้ว่า “กดหมายนั้น คือ ค าสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองราชการแผ่นดินต่อราชการทั้งหลาย เมื่อไม่
ท าตามแล้วธรรมดาต้องโทษ” และพระองค์ได้ประทานค าอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับความ
ยุติธรรมว่า 
“...เราต้องระวังอย่าคิดเอากดหมายไปปะปนกับความดีความชั่วฤาความยุติธรรม กดหมายเป็นค าสั่งเป็นแบบที่
เราต้องประพฤติตาม แต่กดหมายนั้นบางทีก็จะชั่งได้ ฤาไม่เป็นยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่ว ฤาอะไร
เป็นยุติธรรมอะไรไม่ยุติธรรมมีบ่อที่จะเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่น ความปรารถนาต่างๆ แต่กดหมายนั้นเกิดขึ้นได้
แห่งเดียว คือ จากผู้ปกครองแผ่นดิน ฤาผู้ที่ปกครองแผ่นดินอนุญาตเท่านั้น...” 
 สรุป จอห์น ออสติน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเจเรมี เบนเธม Jeremy Benthem 1748-1832 เห็นว่า
กฎหมาย คือ ค าสั่ง ค าบังคับ (Command) ของรัฎฐาธิปัตย์ (Sovereign) ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ 
(Sanction) แก่นแท้ของกฎหมาย คือ เจตจ านง (Will) หรืออ านาจ (Power) กฎหมายระหว่างประเทศไม่ถือ
ว่าเป็นกฎหมายเพราะขาดสภาพบังคับ 
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กฎหมายกับการตัดสินคดีความ (Adjudication) กฎหมายหรือกฎข้อบังคับซึ่งเป็นผลผลิตของระบบ

การเมือง (Political System) มีผลในทางจ ากัดการกระท าของบุคคลในสังคมหรือข้อคิดให้บุคคลกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรจ ากัดให้คนขับรถทางด้านใดด้านหนึ่งของถนน ประมวล
รัษฎากรก าหนดให้บุคคลผู้มีรายได้ต้องเสียภาษี กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการด าเนินกิจการของ
รัฐ และต่อการอยู่ร่วมกันโดยสงบในสังคม เมื่อมีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้น จึงต้องมีสภาพบังคับต่อผู้ไม่
ปฏิบัติตามว่าจะได้รับผลอย่างไร ซึ่งในบางครั้งจะเกิดการถกเถียงกันว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เกิดขึ้นหรือไม่ 
จึงต้องมีกลไกหรือโครงสร้างการตัดสินครบที่เป็นการไม่ล าเอียง กระท าหน้าที่โดยให้คนทั่วไปรู้สึกว่าเที่ยงธรรม
และรวดเร็วพอสมควรเพ่ือที่จะไม่เกิดการตั้งข้อสงสัยว่ากฎเกณฑ์ที่ออกมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ กลไก
หรือโครงสร้างการตัดสินครบที่เป็นการไม่ล าเอียงย่อมมีความส าคัญในสังคมที่พัฒนาแล้ว 
      ในระบบประชาธิปไตย การแก้ปัญหาความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในระบบของศาล โครงสร้างทางตุลาการมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร หากประชาชนเชื่อมั่นต่อสถาบันตุลาการหรือศาลมีความเป็นกลางมากเท่าใด 
ก็จะไม่กระท าการในทางต่อต้านระบบเพราะเห็นว่าเป็นระบบที่มีกระบวนการภายในระบบที่ดีในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง 
      แต่ในระบบเผด็จการหรืออ านาจรวมจะพบว่าศาลไม่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
      ประเทศไทยในปัจจุบันควรเป็นอิสระของตุลาการหรือศาลได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญการด ารง
ต าแหน่งของผู้พิพากษาตุลาการนั้นตั้งอยู่บนหลักการแห่งวิชาชีพการก าหนดคุณสมบัติเข้มงวด และมีการสอบ
คัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ การบรรจุแต่งตั้งเลื่อนชั้นและลงโทษผู้พิพากษาตุลาการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ผู้พิพากษาตุลาการเลือกตั้งให้ท าหน้าที่ดังกล่าว ส่วนความเป็นกลางนั้น หลักการแห่ง
วิชาชีพมีส่วนช่วยเสริมสร้างได้บ้าง แต่อาจไม่ได้ทั้งหมด 
      อย่างไรก็ดีมีบางช่วงระยะเวลาที่ฝ่ายบริหารเข้ามาใช้อ านาจตุลาการ เช่น เมื่อมีการรัฐประหารยกเลิก
รัฐธรรมนูญและคณะผู้ท าการรัฐประหารออกกฎหมายในรูปแบบของประกาศหรือค าสั่งต่างๆ ให้มีผลบังคับใช้
ทันที เช่น อ านาจพิเศษเด็ดขาดของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 17 แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 
พ.ศ.2502 เป็นต้น แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2560) ก็บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีใช้อ านาจพิเศษได้ ดัง
ปรากฎในบทเฉพาะกาล มาตรา 44 ซึ่งสร้างความกว่ามาตรา 17 ดังกล่าวแล้ว 
      ในการตีความกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่เรียกว่า Judicial review นั้น ปัจจุบัน
ประเทศไทยก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญ 
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ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ 
 

1. เกิดเป็นคนจึงต้องท า 
2. ท าไม่เป็นต้องหัดท า 
3. หัดเป็นแล้ว ต้องท าเอง 
4. ท าไม่คล่องต้องหัดท า 
5. คิดจะท า ท าทันที 
6. สมควรท า รีบไปท า 
7. ยามยากจนยิ่งต้องท า 
8. ยามรวยยิ่ง ท าต่อไป 
9. ท าไม่ดี รีบแก้ไข 
10. ท าจนตาย ไม่ต้องท า 
  
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 


