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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย มี
วัตถุประสงค์ดังน้ีคือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒) เพ่ือศึกษา
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๓) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๔) เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย” วิทยานิพนธ์น้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ทําการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการ
ทําเสวนากลุ่มเพ่ือสรุปข้อคิดเห็นจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพทนายความอาวุโส จํานวน ๑๑ คน รวมถึง
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๑ รูป/คน โดยแบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา
จํานวน ๕ รูป และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทนายความจํานวน ๖ คน จากน้ันจึงนําข้อมูลมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
 ผลการวิจัยพบว่า บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยน้ันมีขอบเขตที่กว้างมาก
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน้าที่สําคัญของทนายความมีอยู่ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ ให้
ความช่วยเหลือต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และการว่าความหรือดําเนินกระบวนการยุติธรรมในศาล ซึ่ง
การว่าความนี้เดิมเป็นการพูดเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง ต่อมาพัฒนาเป็นการพูดแทนเพ่ือช่วยเหลือ
เพ่ือนหรือญาติหรือคู่ความโดยไม่มีค่าตอบแทน เมื่อวิชาชีพทนายความมีการพัฒนาจนถึงขั้นสามารถ
เรียกตกลงให้มีค่าตอบแทนการว่าความได้  จึงได้วิวัฒนาการมาเป็นวิชาชีพทนายความในยุคปัจจุบัน  
 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔, 
เบญจศีลเบญจธรรม, สุจริต ๓, อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ได้แก่  
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 ๑. หลักฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเป็นธรรมมาตรฐานในด้านหน้าที่การงานนํามาบูรณาการเพ่ือ
ส่งเสริมการรักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. หลักเบญจศีลเบญจธรรม ซึ่งเป็นธรรมมาตรฐานในด้านมนุษยธรรมนํามาบูรณาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการมีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
 ๓. หลักสุจริต ๓ ซึ่งเป็นธรรมมาตรฐานส่วนตัว สุจริตในท่ีน้ีหมายถึงสุจริตทั้งกาย วาจา และ
ใจ นํามาบูรณาการเพ่ือส่งเสริมความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 ๔. อคติ ๔ ซึ่งเป็นธรรมมาตรฐานด้านดูแลสังคม ควรนํามาบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย เพราะเมื่อเว้นจากอคติทั้ง ๔ แล้ว ทนายความย่อมปฏิบัติหน้าที่ได้โดยยุติธรรมเที่ยง
ธรรม 
 ๕. แม้จะนําหลักธรรมที่เป็นข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติมาใช้อย่างไรก็ตาม ถ้ามองให้ลึกลงไป
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนเราขาดสามัญสํานึกที่ดี คือไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป จึงนํา
หิริโอตตัปปะ อันได้ช่ือว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก มาบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยคือ “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความไทย” เรียกว่า “BSL Model” ได้แก่ ทนายความไทยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักพุทธ
ธรรมควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม เป็นมาตรฐานทนายความไทยตามพุทธนิติวิทยา เพ่ือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยอย่างย่ังยืน 
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ABSTRACT 
     
 The objectives of the thesis entitled “An Integration of Buddhadhamma in 
Duty Performance of Thai Lawyers” were as follows:  1) To study on the role and 
duty performance of Thai lawyers, 2) To study the appropriate Buddhadhamma in 
duty performance of Thai lawyers, 3) To Integrate Buddhadhamma in duty 
performance of Thai lawyers, and 4) To provide a new ideology and model on “An 
Integration of Buddhadhamma in Duty Performance of Thai Lawyers.” This thesis was 
a documentary qualitative research. The data were collected from the Tipitaka, 
documents, research works, focus group discussion with 11 professional lawyers and 
in-depth-interview with 11 experts; 5 Buddhist-monks and 6 professional lawyers. The 
data were analyzed and synthesized for answering the objectives. 
 The results of the study found that: 
 The role and duty of Thai lawyers had a wide range covering government and 
private sectors. The main duty of Thai lawyers was to assist people in legal case and 
conduct a case in justice procedure in court. In ancient time, conducting a case was 
to defense oneself and then was developed for representing friends and relatives 
without any fee.  When it later was developed as a profession, the legal fee was set-
up. 
 The Buddhadhamma suitable to duty performance of Thai lawyers were: 
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 1. The virtues for a good household life to be integrated to help Thai lawyers 
realize speaking the truths, 
 2. The five precepts and the five virtues to be integrated to help Thai lawyers 
realize humanity, 

    3. The right conducts to be integrated to help Thai lawyers realize doing duty 
   straightly,  
    4. The four prejudices to be integrated to help Thai lawyers avoid bias in duty 
   performance, and  

 5. Moral shame and moral fear to be integrated to help Thai lawyers 
recognize their duty and profession all the time. 
 The new body of knowledge obtained from the study was concluded in a 
model called “BSL Model” consisting of Buddhist Standard Lawyers, Buddhadhamma 
and Laws.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี สําเร็จบริบูรณ์ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย โดยขอ
กราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณ พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาช้ีนําขุมทรัพย์
ให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาจนรู้สึกอบอุ่นอีกทั้งได้ให้กําลังใจและเสริมทักษะความคิดเป็นอย่างมาก 
 กราบขอบพระคุณอย่างสูง รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม ที่ได้เมตตารับเป็นประธาน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ช้ีแนะและให้ความรู้แก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่ต้นทําให้
เห็นหนทางในการค้นคว้าได้ง่ายขึ้นจนกระทั่งงานวิจัยได้สําเร็จลงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์ ดร.จํานง คันธิก ที่เมตตารับเป็นกรรมการและเสียสละเวลาให้คําแนะนําแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่ปรารถนาดีมาโดยตลอดจนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ
สมบูรณ์ 
 กราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูง พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน (ดร.) ศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร. สุมานพ ศิวารัตน์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก รองศาสตราจารย์ ดร. สุ
วิญ รักสัตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คําเมืองแสน ที่ได้เมตตารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
เครื่องมือวิจัย  
 กราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพระเดชพระคุณ พระศรีวินยาภรณ์ (ดร.) ประธาน
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ที่ได้เมตตาแนะนําและติดต่อประสานงานเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 กราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพระเดชพระคุณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) (ดร.) พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) พระธรรมบัณฑิต 
(อภิพล อภิพโล) พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) (ดร.) อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ  อาจารย์นิวัติ 
แก้วล้วน อาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล อาจารย์วันชัย สอนศิริ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 
อาจารย์จรัส กาญจนขจิต ที่ให้ความเมตตารับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๑๑ รูป/คนในการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์ 
 กราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของเน้ือหา กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปและคณาจารย์ทุกท่าน
ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาการให้ ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของสภาทนายความที่เมตตาให้ข้อมูลมาโดย
ตลอด ขอบพระคุณทนายความอาวุโสทั้ง ๑๑ ท่านในการเสวนากลุ่ม ขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ได้อํานวยความสะดวกทุกขั้นตอน และขอบคุณเพ่ือน ๆ 
นักศึกษาที่ให้กําลังใจด้วยดีตลอดมา 
 คุณงามความดีและประโยชน์ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระ
พุทธพระธรรม พระสงฆ์ พระคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ รวมท้ังท่านผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ได้ช่วย เหลือจนงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงไปด้วยดี    

                                                        ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า 
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สารบัญคําย่อ 
 

 พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเขียนวิทยานิพนธ์มีดังน้ี คือ พระ
ไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในการอ้างอิง โดยให้ช่ือย่อ
ของคัมภีร์พระไตรปิฎกในเชิงอรรถของงานวิจัยซึ่งมีคําย่อและคําเต็มเรียงตามลําดับคัมภีร์ ดังต่อไปน้ี 
 
 คําย่อ   คําเต็ม 
พระสุตตันตปิฎก 
 ที.ปา.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 
 ม.มู.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 ม.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 
 ที.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
 สํ.ส.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 
 สํ.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 
 องฺ.ติก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต 
 องฺ.ทุก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต 
 องฺ.จตุกฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
 องฺ.ทสก.   สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
 ขุ.ธ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 
 ขุ.สุ.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 
 ขุ.เปต.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 
 ขุ.ชา.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
 ขุ.ชา.อ.   สตฺุตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย อรรถกถา มโนรถปูรณี 
 ขุ.ม.   สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 
 
พระอภิธรรมปิฎก 
 อภิ.วิ.   อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค  สุตฺตนฺตภาชนีย   
 
 สําหรับตัวเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของพระไตรปิฎกน้ันมีเลข ๓ ตอน คือ เลขเล่ม/เลขหัวข้อ/เลข
หน้า ใช้อ้างอิงพระไตรปิฎก ตัวอย่างเช่น ที.ปา. ๑๑/๘๗/๖๔. หมายถึง สุตฺตนฺตปิฏก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวคฺค เล่มที่ ๑๑/ข้อที่ ๘๗/หน้าที่ ๖๔ เป็นต้น 



สารบัญ 
  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย    ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ    ค 
กิตติกรรมประกาศ    จ 
สารบญัคํายอ่    ฉ 
สารบญั    ช 
สารบญัตาราง    ฎ 
สารบญัแผนภูมิ    ฏ 
   

บทท่ี ๑ บทนํา   
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ โจทย์ในการวิจัย  ๖ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  ๖ 
 ๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย  ๗ 
 ๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๑๐ 
 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ๒๐ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒๔ 
 ๑.๙ คํานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๒๔ 

  
บทท่ี ๒ บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของทนายความไทย ๒๖   
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ ๒๗ 
  ๒.๑.๑  ความหมายของวิชาชีพทนายความ ๒๗ 
  ๒.๑.๒  แนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในต่างประเทศ ๓๑ 
  ๒.๑.๓  แนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในประเทศไทย ๔๑ 
  ๒.๑.๔  ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ ๕๘ 
 ๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๖๖ 
  ๒.๒.๑  การเข้าสู่วิชาชีพทนายความไทย ๖๖ 
    
    



 ซ 

  ๒.๒.๒  ความสําคัญของวิชาชีพทนายความไทย ๖๙ 
  ๒.๒.๓  หน้าที่ตามวิชาชีพทนายความไทย ๗๑ 
  ๒.๒.๔  หน้าที่ตามข้อบังคับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ๗๓ 
 ๒.๓ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทนายความไทย ๗๖ 
  ๒.๓.๑  การควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ ๗๖ 
  ๒.๓.๒  การควบคุมโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๗๘ 
  ๒.๓.๓  การควบคุมโดยข้อบังคับมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๘๗ 
  ๒.๓.๔  การควบคุมโดยกฎหมาย ๙๐ 
 ๒.๔ ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๙๒ 
  ๒.๔.๑  วัฒนธรรมไทยกับการใช้กฎหมาย  ๙๒ 
  ๒.๔.๒  สถิติของทนายความที่ถูกย่ืนคํากล่าวหา ๙๖ 
  ๒.๔.๓  ลักษณะความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา ๙๗ 
  ๒.๔.๔  การลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ ๑๑๓ 
 ๒.๕ สรุปประเด็นเก่ียวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย         ๑๑๔
  ๒.๕.๑  ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑๖
  ๒.๕.๒  ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑๖
  ๒.๕.๓  ปัญหาทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ๑๑๖ 

  
บทท่ี ๓ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏบิัติหน้าท่ีของทนายความไทย ๑๑๘ 
 ๓.๑ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๑๑๘ 
  ๓.๑.๑  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะ ๑๑๘ 
  ๓.๑.๒  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรม ๑๒๐ 
  ๓.๑.๓  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่สุจริต ๑๒๒ 
 ๓.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมที่ทนายความไทยควรนํามาใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา 
๑๒๓ 

  ๓.๒.๑  ฆราวาสธรรม ๔ ๑๒๔ 
  ๓.๒.๒  เบญจศีลเบญจธรรม ๑๓๘ 
  ๓.๒.๓  สุจริต ๓ ๑๔๔ 
  ๓.๒.๔  อคติ ๔ ๑๖๔ 
  ๓.๒.๕  หิริโอตตัปปะ ๑๗๑ 
 ๓.๓ หลักพุทธธรรมท่ีวิเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) ๑๗๗ 
 ๓.๔ สรุปหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย   ๑๗๙ 

 



 ฌ 

บทท่ี ๔ บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของทนายความไทย ๑๘๒ 
 ๔.๑ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยด้วยหลักนิติศาสตร์ ๑๘๒ 
 ๔.๒ ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยท่ีบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม๑๘๕  
  ๔.๒.๑  ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ๑๘๖ 
            ๔.๒.๑.๑ การศึกษาแบบอย่างที่ดีในพระพุทธศาสนา ๑๘๘ 
            ๔.๒.๑.๒ การสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึ้นกับคนท่ัวไป ๑๘๙ 
            ๔.๒.๑.๓ การยึดหลักการพูดที่ถูกต้อง ๑๙๐ 
  ๔.๒.๒  ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมท่ีบูรณาการด้วยหลักพุทธรม ๑๙๑ 
            ๔.๒.๒.๑ การปลูกฝังให้ทนายความรักษาศลีในระดับทีเ่ปน็ธรรม ๑๙๔ 
            ๔.๒.๒.๒ การปลูกฝังให้ทนายความรักษาศลีในระดับทีเ่ปน็วินัย ๑๙๖ 
  ๔.๒.๓  ปัญหาทนายความไม่สุจริตที่บรูณาการด้วยหลักพุทธธรรม ๑๙๘
           ๔.๒.๓.๑ การสร้างค่านิยมของสังคมให้ถูกต้อง ๒๐๐ 
           ๔.๒.๓.๒ การปลูกฝังอุดมการณ์ในวิชาชีพ ๒๐๑ 
 ๔.๓ สรุปบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 

 
๒๐๔ 

บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ๒๐๗ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๘ 
  ๕.๑.๑ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒๐๘ 
  ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  ๒๐๙ 
        ๕.๑.๓ บรูณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่ของทนายความไทย ๒๑๒ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๑๓ 
  ๕.๒.๑. การนํา BSL Model มาใช้ในปฏิบติัหน้าที่ของทนายความไทย ๒๑๔ 
  ๕.๒.๒. สรุปผลของการนํา BSL Model ไปใช้ ๒๑๕ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๕ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๑๕ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๒๑๖ 

 
บรรณานุกรม ๒๑๗ 
  
บุคลานุกรม        ๒๒๗ 
  
  



 ญ 

ภาคผนวก   ๒๒๙ 
      ภาคผนวก ก ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ ์ ๒๓๐ 
      ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงประธานกรรมการมรรยาททนายความ ๒๓๒ 
      ภาคผนวก ค รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๓๕ 
      ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณเ์ชิงลึกพร้อมภาพผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๔๒ 
      ภาคผนวก จ แบบสัมภาษณ์ (สัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง) ๒๕๖ 
      ภาคผนวก ฉ ข้อบังคบัสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ๒๖๐ 
   
ประวตัิผู้วิจยั   ๒๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฎ 

สารบญัแผนภูมิ 
  หน้า 
แผนภูมิที่ ๑.๑ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย     ๙ 
แผนภูมิที่ ๑.๒ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย   ๒๓ 
แผนภูมิที่ ๒.๑   แสดงสาระของวิชาชีพทนายความ   ๓๑ 
แผนภูมิที่ ๒.๒  สรุปปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๑๑๗ 
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงพุทธวิธีในการตรัสของพระพุทธเจ้า ๑๒๗   
แผนภูมิที่ ๓.๒ แสดงความสัมพันธ์ของหลักเบญจศีลเบญจธรรม ๑๔๐ 
แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๑๘๑ 
แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒๐๕ 
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒๑๓ 
แผนภูมิที่ ๕.๒ รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒๑๔ 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฏ 

สารบญัตาราง 
  หน้า 
ตารางที่  ๒.๑ แสดงสถิติของทนายความที่ถูกย่ืนคํากล่าวหาต่อสภาทนายความ   ๙๗ 
ตารางที่  ๒.๒ แสดงลักษณะความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา   ๙๘ 
ตารางที่  ๒.๓ แสดงลักษณะของปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๑๑๐ 
ตารางที่  ๒.๔ แสดงสถิติการลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ ๑๑๔ 
   

 



 
 

  
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สภาพของสังคมไทยในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับความห่วงใยถึงความเปราะบาง
เน่ืองจากความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง นอกจากน้ีปัญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมยัง
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไข  เพราะเป็นเหตุปัจจัยหน่ึงที่
ทําให้เกิดพฤติกรรมที่บ่ันทอนความสงบสุขของสังคมไทย หลายภาคส่วนให้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่
บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมาย  ข้อเท็จจริงประการหน่ึงคือกฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือ
ในการรักษาความยุติธรรม ส่วนการรักษาความยุติธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายให้คงอยู่ครบถ้วน
สมบูรณ์และเท่าเทียมกันได้หรือไม่ได้น้ัน ขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายและ
อํานวยความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมประกอบด้วย ตํารวจ อัยการ ศาล ซึ่งเป็นบุคลากร
ภาครัฐ มีเพียงทนายความเท่าน้ันที่เป็นวิชาชีพอิสระ ไม่เป็นข้าราชการ ปลอดจากการบังคับบัญชาสั่ง
การจากราชการและสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เพราะฉะน้ัน ทนายความจึงเป็นวิชาชีพ
อิสระเพียงสาขาเดียวในกระบวนการยุติธรรมที่มีส่วนทําให้กฎหมายมีความศักด์ิสิทธ์ิ มีความถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์และเท่าเทียมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 ทนายความเป็นกลุ่มวิชาชีพที่ต่างจากธุรกิจการค้า โดยมีการศึกษาอบรม มีการควบคุม และ
ที่สําคัญที่สุด คือเจตนารมณ์เพ่ือบริการประชาชนอันเป็นส่วนหน่ึงของกิจการอํานวยความยุติธรรม 
กฎหมายจะเป็นธรรมหรือดํารงความศักด์ิสิทธ์ิและมีประสิทธิภาพถูกต้องเที่ยงตรงได้เพียงใดน้ัน 
นอกจากตัวบทกฎหมายแล้วยังต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนอีกด้วย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ว่า  
  “กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธํารง
 ความศักด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพเต็มเป่ียมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรน้ัน  ขึ้นอยู่กับการใช้ คือ 
 ถ้าใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแล้ว ก็จะทรงความ
 ศักด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้  แต่ถ้าหากนําไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และ
 เจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิดด้วยอคติ หรือด้วย
 เจตนาอันไม่บริสุทธ์ิต่าง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักด์ิสิทธ์ิและประสิทธิภาพลงทันที 
 และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง  ผู้ที่ต้องการจะใช้กฎหมาย



 
๒ 

 สร้างสรรค์ความผาสุกสงบ และความเป็นปึกแผ่นก้าวหน้าของประชาชนและบ้านเมือง  
 จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องรักษาวัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่ว
 แน่เสมอไปอย่างไม่มีข้อแม้ประการใด ๆ พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต 
 และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้โดยรอบคอบเคร่งครัดเสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง”๑  
 แนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว ได้แสดงถึงสัจธรรมของการ
บังคับใช้กฎหมายว่า บ้านเมืองจะสงบสุขได้นอกจากต้องมีกฎหมายที่ดีแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้
กฎหมายเป็นสําคัญด้วย หากผู้ใช้กฎหมายเป็นผู้มีความสุจริต มีอุดมคติ มีจรรยาและมโนธรรมท่ีดี 
กฎหมายก็จะสามารถธํารงความยุติธรรมและความถูกต้องเท่ียงตรงไว้ได้ ในทางกลับกันหากผู้ใช้กฎหมาย
เป็นผู้ขาดคุณธรรมไม่มีจริยธรรม พลิกแพลงบิดพลิ้วกฎหมายให้ผิดวัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมาย
แต่ละฉบับไปด้วยความหลงผิดด้วยอคติ กฎหมายน้ันก็เสื่อมความศักด์ิสิทธ์ิและกลับกลายเป็นอาวุธย้อนมา
ทําร้ายประชาชนอย่างใหญ่หลวง   
 นอกจากน้ียังมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพิธี
พระราชทานประกาศนียบัตรของสํานักศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร 
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ว่า 
  “งานของนักกฎหมายเป็นงานที่รัฐจําต้องมีจะขาดเสียมิได้ และจําเป็นต้องมี
 ในแง่ของการปกครองบ้านเมือง นักกฎหมายจะแทรกอยู่ในกิจการแทบทุกสาขาทั้ง
 ในทางราชการและของเอกชน เพราะในการปฏิบัติเก่ียวกับการคุมกิจการต่างๆ น้ัน 
 การงานของรัฐและเอกชนต้องอยู่ภายใต้บังคับและขอบเขตของกฎหมายต้องทํามิให้
 ผิดกฎหมาย จึงเป็นการจําเป็นอยู่เองที่ต้องมีนักกฎหมายร่วมในงานทั้งหลาย
 เหล่าน้ัน”๒ 
 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นว่า วิชาชีพนักกฎหมาย
มีความสําคัญต่อประชาชน ต่อสังคม ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมาก งานของนักกฎหมายมีลักษณะ
พิเศษ คือเป็นงานที่ดําเนินการให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน ในขณะเดียวกันผลงานของนัก
กฎหมายดังกล่าวน้ีเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมน้ันๆ  ซึ่งจัดว่าเป็นงานที่
สําคัญมาก เป็นภารกิจที่ต้องดําเนินคู่ขนานตลอดไปกับสังคมอีกด้วย ภารกิจดังกล่าวจึงต้องการผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และทํางานควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

                                                 
๑สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน

โอกาสต่าง ๆ, พุทธศักราช ๒๕๒๑,  หน้า ๑๔๗.  
๒สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน

โอกาสต่าง ๆ, พุทธศักราช ๒๕๑๙,  หน้า ๒๗๖. 



 
๓ 

ย่ิงไปกว่าประโยชน์ของส่วนรวม และจักต้องทํางานด้วยความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การปกครองของ
ผู้ใด นักกฎหมายที่ทํางานด้วยความเป็นอิสระได้หมายถึง มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น๓   
 ทนายความเป็นวิชาชีพนักกฎหมายท่ีสามารถทํางานเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงคือ เพราะเหตุ
ว่านักกฎหมายฝ่ายอ่ืนทั้งหมดเป็นภาครัฐ๔ มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น พนักงานสอบสวนมี
หน้าที่ที่จะดูแลการกระทําความผิดทางอาญา เพ่ือเอาผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม ส่วนพนักงานอัยการน้ัน ก็มีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดิน ฟ้องคดีอาญาแทนรัฐ ศาลและตุลาการ
เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ  ดังน้ันกระบวนการ
ยุติธรรมที่มาทําหน้าที่ให้กับภาคประชาชนคือทนายความ ทนายความจึงมีความจําเป็นต้องมีความ
เป็นอิสระ เพราะว่าเข้าไปทําหน้าที่แทนคู่ความในอรรถคดีทั้งปวง ในคดีทุกประเภทและทุกศาล ต้อง
ปลอดจากการบังคับบัญชาและสั่งการในทุกระดับ ทนายความจึงเป็นวิชาชีพที่สําคัญมาก   
 ทนายความเป็นนักกฎหมายอาชีพที่ลูกความฝากความเป็นความตายของพวกเขาไว้  เรียกได้
ว่าฝากชีวิตไว้เลยก็ได้ ทนายความจึงต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพเป็นพ้ืนฐาน ใช้กฎหมายให้เป็นธรรม 
รอบรู้วิชาการและเรียนรู้อยู่เสมอเพราะกฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง ยึดมั่นในธรรม และมีอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือธํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมซึ่งเป็น
ประเด็นที่ยากลําบากอย่างย่ิง เพราะบางคร้ังอาจต้องเผชิญกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลซึ่งถือว่าอํานาจ
คือความถูกต้อง แต่น่ันคือบทพิสูจน์พลังความกล้าในการผดุงไว้ซึ่งเกียรติของทนายความมืออาชีพ 
 ทนายความทุกคนควรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบทั้งส่วนตัวและต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ การแต่งกาย 
การพูดจา ความจริงใจ ไม่ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี มีความสุจริตในวิชาชีพ  ดํารงอยู่ตาม
อัตภาพไม่กอบโกยผลประโยชน์ และเรียกเงินค่าทนายความมากเกินสมควรจนเป็นการเบียดเบียน
ผู้อ่ืน ทั้งต้องมีแนวความคิดในการผดุงความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานของจิตใจ  มีความเป็นอิสระ กล้าหาญ
ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด มีจุดมุ่งหมายในการประกอบวิชาชีพ
ทนายความให้สําเร็จเป็นผลดีในการผดุงความยุติธรรม ต้องภาคภูมิใจในอุดมการณ์ของการรับใช้
ประชาชน ทํากฎหมายให้เป็นธรรมและอํานวยความสะดวกยุติธรรมให้เกิดขึ้นด้วยความองอาจกล้า
หาญ อันจะได้ช่ือว่าเป็นทนายความที่มีจริยธรรม ซึ่งหัวใจของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎหมาย ได้แก่
การประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายศีลธรรมและประเพณี และในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง
หรือมีความไม่ชอบมาพากล ทนายความที่ดีต้องมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้ากระทําใน

                                                 
๓จิตติ ติงศภัทิย์ และคณะ, หลักกฎหมายวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๒๔. 
 ๔นายสัก กอแสงเรือง, บทบาททนายความในกระบวนยุติธรรม, จุลสารสถาบันสัญญาธรรม
ศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖, หน้า ๖๘. 



 
๔ 

สิ่งที่ตนได้ไตร่ตรองแล้ว มีความเช่ือมั่นว่าถูกต้องเป็นธรรมและยึดมั่นในหลักการสําคัญที่เรียกว่า
“Principle Before Expediency หรือหลักการมาก่อนความสะดวกสบาย”๕ แม้จะมีผู้คัดค้านหรือ
ต่อต้านก็ตามแต่ก็ต้องเสนอความคิดเห็นอย่างสุภาพนุ่มนวลพร้อมด้วยเหตุผลที่หนักแน่น เรื่องน้ี
บางครั้งก็เป็นเรื่องยาก 
 ในสังคมไทย ค่านิยมในเรื่องรู้สึกเกรงใจ บางครั้งก็นําไปใช้อย่างไม่ถูกต้องทําให้ความเป็น
ธรรมขาดหายไปก็มี ทนายความที่ดีจึงพึงระวัง ไม่ควรเห็นแก่ความเกรงใจหรือเห็นแก่พวกพ้องมากไป
กว่าการรักษาความถูกต้องชอบธรรม  ทนายความเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวหน่ึงในสังคม  ใครทํา
อะไรดีเด่นก็ได้รับคําชมท่ัวหน้า  ใครทําอะไรเสียหายก็เสียด้วยกันทั้งครอบครัว เรื่องน้ีเป็นเรื่องของ
เกียรติภูมิ ซึ่งทนายความต้องช่วยกันรักษาไว้ตามอํานาจหน้าที่ของวิชาชีพ  หากลูกความส่ังให้
ทนายความทําตามที่ตนต้องการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สั่งให้สืบพยานหลักฐานเท็จ แก้ไขปลอม
แปลงเอกสาร ปกปิดข้อเท็จจริงจนเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อกฎหมาย ทนายความต้องขอถอนตัวเลิกเป็น
ทนายความในคดีน้ันทันที หรือกระทําการใดเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกความจนขัดกับหลักวิชาชีพ 
ฟ้องคดีเพ่ือข่มขู่คนอ่ืน เพ่ือต่อรองคนอ่ืนโดยไม่ถูกต้อง  ไปขู่พยานว่าจะไปแจ้งกรมสรรพากรให้มา
ตรวจภาษีเขา พฤติกรรมเช่นว่าน้ีทนายความต้องไม่ทํา เพราะน่ีคือเกียรติ คือศักด์ิศรีของวิชาชีพ 
 เน่ืองจากทนายความเป็นวิชาชีพอิสระ รัฐจึงออกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘๖ 
และกําหนดให้องค์กรสภาทนายความทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบวิชาชีพของทนายความ  
เพ่ือให้ประชาชนที่มาใช้บริการหรือลูกความได้รับการบริการตามคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพ 
ใบอนุญาตของสภาทนายความที่ออกให้กับทนายความจึงเป็นคํารับรองต่อประชาชนว่า  คนที่ได้รับ
ใบอนุญาตหรือถือใบอนุญาตน้ันอยู่ในคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ  นอกจากพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  สภาทนายความยังได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙๗ เพ่ือเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ  
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภาทนายความ 
ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  เพ่ือควบคุมมรรยาทและจริยธรรมของทนายความไทย 

                                                 

  ๕จิตติ ติงศภัทิย์และคณะ, ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗), หน้า ๔๓. 
 ๖ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอน ๑๒๙ ก ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๒๘, ๓๖ หน้า.  
 ๗ราชกิจจานุเบกษา, ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอน ๒๕ ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙, ๑๖ 
หน้า. 
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ปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยยังคงเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง  เมื่อไม่นานมานี้ก็ปรากฏ
ข่าวทนายความหิ้วถุงขนมใส่เงินสดสองล้านบาท ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลจนกลายเป็นข่าวหน้าหน่ึงใน
หนังสือพิมพ์๘  จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก ผู้วิจัยพบว่าทนายความไทยที่ประกอบวิชาชีพภายใต้
ข้อบังคับของกฎหมายถูกย่ืนคําร้องเรียนกล่าวหาต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพที่คอยกํากับดูแลทนายความ ในคดีผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ สถิติระหว่างปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาปีละ
ไม่ตํ่ากว่า ๓๙๒ คดี ทั้งน้ีมีทนายความถูกดําเนินคดีและถูกลงโทษไม่ตํ่ากว่าปีละ ๒๑๕ คน ความผิดที่
ทนายความถูกลงโทษสูงสุดคือเรื่องความไม่มีสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่วิชาชีพทนายความ (จาก
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์)๙ ทนายความที่มีประวัติการทําผิดแม้จะได้รับการอภัยโทษแล้ว ได้รับการนิรโทษแล้ว 
ได้รับการล้างมลทินแล้วจะขอกลับมาเป็นทนายความอีกไม่ได้ เพราะการล้างมลทิน นิรโทษ อภัยโทษ 
ไม่ได้ลบล้างความประพฤติหรือพฤติกรรมที่ได้กระทําออกไป ทนายความจึงต้องต้ังกติกาให้กับตัวเอง
ว่า จะไม่ทําผิดแม้แต่ครั้งเดียว 
 จากหลักฐานที่ทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหาและถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความดังที่
ปรากฏตามสําเนารายงานผลการปฏิบัติงาน ของสํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภา
ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยว่า 
ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอีกมาก  ประเด็นปัญหาน่าคิดพิจารณาจึงมีอยู่ว่า เหตุใดบทบัญญัติของ
กฎหมายจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยได้เท่าที่ควร ทั้งที่ได้ใช้วิธี
ทางกฎหมายกันมาหลายปีแล้ว ปัญหาเดิมๆ ก็ยังคงแก้ไขไม่ได้จนปัจจุบัน ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น
ทนายความอาชีพคนหน่ึงจึงสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม จากการศึกษาพบว่าหลักพุทธธรรมสามารถสร้างความสมดุลในการแก้ไข
ปัญหาอย่างย่ังยืน เน่ืองจากมีหลักคําสอนทั้งเพ่ือประโยชน์ตนคือเพ่ือพัฒนาตนเอง และเพ่ือประโยชน์
แก่ผู้อ่ืนคือเพ่ือช่วยผู้อ่ืนให้พัฒนา การนําเสนอหลักพุทธธรรมในงานวิจัยน้ีก็เพ่ือช่วยเติมเต็มแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย เพ่ือจะได้รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติ

                                                 

 ๘หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, ทนายความห้ิวถุงขนมใส่เงินสดสองล้านให้เจ้าหน้าที่ศาล ฉบับวัน
พุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑, หน้า ๑. 
 ๙สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ,  รายงานผลการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ, ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘, 
หน้า ๒-๘. 
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หน้าที่ของทนายความไทยเพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวิชาชีพทนายความ
ไทยในการรับใช้สังคมและบ้านเมืองต่อไป 
 
๑.๒ โจทยใ์นการวิจัย 

๑.๒.๑  บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒  หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเป็นอย่างไร 

๑.๒.๓  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเป็นอย่างไร         
 ๑.๒.๔  รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเป็น
อย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 

๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๑.๓.๔ เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทย”  
 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั 
  การศึกษาวิจัยน้ีมีขอบเขตในการศึกษาดังน้ี 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ผู้วิจัยได้นําหลักธรรมจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถนํามา
ค้นคว้าหลักธรรมที่ เหมาะสมกับปัญหาการวิจัยเพ่ือศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย พร้อมทั้งค้นคว้ากฎหมาย พระราชบัญญัติ  ตํารา เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี 

๑. ขอบเขตเรื่องบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยจะทําการวิจัยในประเด็น 
๑) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ 
๒) การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
๓) ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทนายความไทย 
๔) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 

 ๒. ขอบเขตด้านเน้ือหาของหลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ 
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   ๑) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกคือ ฆราวาสธรรม ๔  เบญจศีลเบญจ
ธรรมสุจริต ๓  อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ  เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทย 
   ๒) สรุปหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย สรุป
ข้อคิดเห็นจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทนายความ   
 ๓. ศึกษาการบูรณาการฆราวาสธรรม ๔ เบญจศีลเบญจธรรม สุจริต ๓ อคติ ๔ และ
หิริโอตตัปปะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย โดยนําประเด็นปัญหาของทนายความและ
กระบวนการแก้ไขปัญหา ไปทําการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

      ๔. สรุปการศึกษาและการบูรณาการออกมาเป็น (Model) “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย” 

 ๑.๔.๒  ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ 
 ๑. การเสวนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีประกอบวิชาชีพทนายความมา

ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี จํานวน ๑๑ คนและปัจจุบันยังเป็นสมาชิกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบเจาะจง

บุคคลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยจํานวน ๑๑ รูป/คนโดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 
๑. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาจํานวน ๕ รูป/คน 
๒. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทนายความจํานวน ๖ คน 

 
๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ผู้วิจัย
ได้มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑.๕.๑ การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) จากเอกสารข้ันต้น (Primary 
Sources) และขั้นรอง (Secondary Sources) คือ 
  ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากคัมภีร์
พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับงานวิจัย 
  ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการสํารวจเอกสาร (Review Literature) 
โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากกฎหมาย พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎี เอกสารทาง



 
๘ 

วิชาการ วารสาร เว็บไซด์วิทยานิพนธ์ บทความ บทวิจารณ์และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่ยอมรับกันในวงนักวิชาการและผู้ทรงความรู้โดยทั่วไป 
 ๑.๕.๒ การเสวนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดเสวนากลุ่มย่อยเพ่ือสรุปข้อคิดเห็นในการ
ใช้หลักธรรมแก้ปัญหาของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทนายความท่ีมีอายุงานมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป จํานวน 
๑๑ คน 
 ๑.๕.๓ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบ
เจาะจงบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย (Key Performance Person) จํานวน ๑๑ รูป/คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องทั้ง ๒ กลุ่มคือ 

๑. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาจํานวน ๕ รูป/คน 
๒. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพทนายความจํานวน ๖ คน 

 ๑.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือ
สรุปผลของการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากการเสวนากลุ่มและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ทราบ
ถึงหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๑.๕.๕ การสรุปข้อมูล เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเอกสารทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทยต่อไป 
 ๑.๕.๖ ขั้นตอนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์โดยขอคําปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  ๑) นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้ง 
๓ รูป/คน ในการจัดประชุม ๓ ฝ่าย เพ่ือร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้
นําเสนอ 
  ๒) นําเสนอผลงานในการสัมมนาวิจัยนิพนธ์ (Pre Submission) เพ่ือรับฟังการ
วิจารณ์ผลงาน (Public Hearing) และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนาเพ่ือจะเป็นประโยชน์ใน
การปรับความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์เพ่ือขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งผู้วิจัยได้
สรุปเป็นแผนภูมิดังน้ี 
   
 
 
 
 



 
๙ 

แผนภูมิท่ี ๑.๑ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. สรุปประเด็นสําคัญในบทท่ี ๒,  
 ๓ มาเรียบเรียงไว้ 
- จัดทําบทสัมภาษณ์ 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth    
 Interview) ไปสัมภาษณ์ผู้ทรง      
 คุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
๒. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ รูป/คน 
๓. จัดทําเป็นเนื้อหาในบทท่ี ๔ 
๔. อภิปรายให้เห็นการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ทนายความไทย

ขั้นตอน วิธีดําเนนิการวิจัย ผลผลิต 

๑. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ทนายความไทย 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง 
๒. จัดทําเป็นเนื้อหาในบทท่ี ๒ 
๓. ประเด็นปัญหาของทนายความไทย 

         บทท่ี ๒ 
บทบาทและการปฏิบัติ

หน้าท่ีของทนายความไทย

          บทท่ี ๔ 
บูรณาการหลักพุทธธรรม
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ทนายความไทย 
 

๑. นําเสนอผลงานวิจัยต่อคณะ 
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ท้ัง ๓ 
รูป/คน เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ 
๒. รับฟังความคดิเห็นจากผู้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการทุกฝ่ายและนํามา
ปรับปรุงแก้ไข 
๓. บทสรุปและข้อเสนอแนะในบทท่ี ๕

๔. สรุปเนื้อหาตามวัตถุประสงค์  
- นําเสนอองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จาก  
  การวิจัย 
- จัดทํารูปแบบการบูรณาการหลัก 
 พุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของ  
 ทนายความไทย 

         บทท่ี ๕  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
   ๑. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
   ๒. เสนอ Model 
   ๓. ข้อเสนอแนะ 

 
วิทยานพินธ ์
ฉบับสมบรูณ ์

๒. รวบรวมข้อมูลหลักพุทธธรรม
ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของทนายความไทย 
- จัดเสวนากลุ่ม (Focus group) 
เพ่ือสรุปหลักพุทธธรรม 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง 
๒. จัดทําเป็นเนื้อหาในบทท่ี ๓ 
๓. สรุปหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ทนายความไทย

        บทท่ี ๓ 
หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ทนายความไทย 
 

๕. นําเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนขออนุมัติสอบ 

๑.นําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและ
นําเสนอเป็นงานวิจัย 
๒. นําส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์



 
๑๐ 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีดังน้ี 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อาชีพทนายความได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้น
ตามลําดับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีเป็นจํานวนมากขึ้น มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรอิสระโดย
จัดต้ังสมาคมทนายความในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่ทนายความด้วยกันและ
ประชาชนทั่วไป ต่อมาวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั้งยังได้ยกเลิกทนายความ
ช้ันหน่ึงและช้ันสอง ให้มีทนายความประเภทเดียวโดยว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร   ส่วนการขอจด
ทะเบียนเป็นทนายความและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตและการบอกเลิก
จากการเป็นทนายความเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)๑๐   
 ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  คณะกรรมการสภา
ทนายความยังได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือเป็นข้อ
ปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๒๗ (๓) (จ) และมาตรา ๕๑ และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ตาม
มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘๑๑ 
 พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในหิรัญบัฏซึ่งได้
พบจากการร้ือถอนอาคารศาลแพ่งหลังเดิม ได้จารึกเก่ียวกับความยุติธรรมไว้ว่า “การยุติธรรมอันเดียว
เป็นการสําคัญที่ย่ิงใหญ่เป็นหลัก หรือเป็นประธานการชําระตัดสินความทุกโรงศาลเป็นเคร่ืองประกอบ
รักษาให้ความยุติธรรมเป็นไป  ถ้าจัดได้ดีขึ้นเพียงใดประโยชน์ความสุขของราษฎรก็จะเจริญย่ิงขึ้น
เท่าน้ัน”๑๒ 
           พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ความว่า “เมื่อกฎหมายของเราดีอยู่แล้ว   
จุดใหญ่ที่สําคัญที่สุดในการธํารงรักษาความยุติธรรมในบ้านเมืองจึงได้แก่การสร้างนักกฎหมายท่ีดี ที่

                                                 

 ๑๐ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, อ้างแล้ว, ๓๖ หน้า.   
 ๑๑ราชกิจจานุเบกษา, ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙, 
อ้างแล้ว, ๑๖ หน้า. 
 ๑๒กระทรวงยุติธรรม, ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท่ีทํา
การศาลแพ่งและศาลฎีกา, ฉบับวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖, หน้า ๓-๔. 



 
๑๑ 

จะสามารถวิเคราะห์และใช้กฎหมายได้ตรงจุดประสงค์  ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างย่ิงที่จะให้ทุกคน
สร้างตนให้เป็นนักกฎหมายที่ดีที่แท้ โดยฝึกตนให้มีความกล้าในอาชีพของนักกฎหมาย คือกล้าที่จะ
ปฏิบัติการไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม  ไม่ปล่อยให้ภยาคติ คือความ
เอียงเอนไปด้วยความหวาดกลัวในอิทธิพลต่าง ๆ เข้าครอบงํา สําหรับเป็นกําลังส่งให้ทํางานได้ด้วย
ความองอาจม่ันใจและมุมานะ อีกประการหน่ึง  ต้องฝึกให้มีความเคารพเช่ือมั่นในสัจธรรมคือความ
ถูกต้องตามคลองธรรม ตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง ไม่หว่ันไหวด้วยโลกธรรม ไม่เห็นสิ่งอ่ืนใดว่าย่ิง
ไปกว่าความจริงสําหรับป้องกันมิให้ความ อยุติธรรมและความทุจริตเกิดขึ้น”๑๓    
 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ 
อาคารใหม่สวนอัมพร วันจันทร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ ในเรื่องความยุติธรรม มีดังน้ี “กฎหมายมิใช่ตัว
ความยุติธรรม หากเป็นเพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพ่ือรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตาม แม้ไม่รู้
กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่ 
ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริต ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควร
คุ้มครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้น ไม่สมควรจะถือว่าการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่
เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จําเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา ตลอดจนเหตุและผลตาม
ความเป็นจริงด้วย”๑๔ 
 กุลพล พลวัน กล่าวว่า วิวัฒนาการของการรับรองสิทธิในการได้รับจัดหาทนายความให้แก่
ผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยรัฐในคดีอาญาเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างแพร่หลายในนานาอารยประเทศ โดยอาศัย
อํานาจจากหลักปฏิญญาสากลที่มีบทบาทความสําคัญต่อการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่พึง
ได้รับ เน่ืองจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษยชนเกิดขึ้นจากการร่วมกันก่อต้ังองค์กร
สหประชาชาติหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ
มนุษยชนทั่วโลกในการดํารงตนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงได้จัดทํากฎบัตรสหประชาชาติ
และมีบทบัญญัติให้จดัทําเอกสารรับรองสิทธิของบุคคลอย่างเป็นทางการ๑๕ 

                                                 

  ๑๓สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช ๒๕๑๙, หน้า ๒๗๖. 
  ๑๔สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๓, หน้า ๒๙๔. 
 ๑๕กุลพล พลวัน, วันสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร : บทบัณฑิตย์ เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๔, 
พ.ศ. ๒๕๑๘), ๖๑๙ หน้า.  



 
๑๒ 

คณิต ณ นคร กล่าวว่า สิทธิที่จะได้รับการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยรัฐ
ในคดีอาญา (Right to a Lawyer) นับว่าเป็นสิทธิหน่ึงที่ประกอบอยู่ในสิทธิทางศาล (Right to a 
Counsel) เพ่ือรับรองสิทธิมนุษยชนแก่พลเมือง การประกันสิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาที่
จะได้รับการจัดหาทนายความแก้ต่างให้โดยรัฐจึงปรากฏขึ้น๑๖ 
 นายจรัญ ภักดีธนากุล กล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยไม่ได้มีปัญหาจากกระบวนการยุติธรรม แต่
เป็นความจริงที่ว่ากระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานมีส่วนในการพัฒนาบ้านเมือง ซึ่ง
ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึงของกระบวนการยุติธรรมแต่ทั้งกระบวนการนับแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว เริ่ม
จากการออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  ต้องออกกฎหมายมาเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน ไม่ใช่ออกกฎหมายมาเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือบางบุคคล เมื่อได้
กระบวนการออกกฎหมายที่ดีแล้ว กระบวนการยุติธรรมในขั้นสืบสวนสอบสวนและในช้ันอัยการต้อง
เป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้กลุ่มผลประโยชน์หรือนักการเมือง และเมื่อคดีมาถึงศาล ศาลก็ต้องพิจารณาคดี
ด้วยความเป็นกลาง ต้องไม่ถูกแทรกแซงจากอํานาจรัฐและกลุ่มผลประโยชน์๑๗     
 ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวไว้ในคําบรรยายในการปัจฉิมนิเทศของเนติบัณฑิต
สมัยที่ ๕๓ เรื่องจริยธรรมของนักกฎหมายว่า จริยธรรมของนักกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยเร่ือง
การปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของนักกฎหมายท่ีดีประการหนึ่ง และอีกประการหน่ึงคือการดํารงตนใน
สังคมอย่างนักกฎหมายที่ดี วงการกฎหมายทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยถือกันว่าจริยธรรมของวิชาชีพ
กฎหมายเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหน่ึง ที่นักกฎหมายจะพึงเรียนรู้และถือปฏิบัติ๑๘ 

 นพดล ปกรณ์นิมิตดี กล่าวว่า การเป็นคนดีตามแนวทางแห่งพุทธศาสนานั้น นักกฎหมายทุก
คนน่าจะสามารถทําได้ โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเข้าใจว่า
นักกฎหมายทั้งหลายรวมถึงผู้อ่านทุกคนคงเข้าใจและรับทราบเป็นอย่างดีแล้ว  แต่สิ่งที่ผู้เขียนอยากจะ
เพ่ิมเติมก็คือ การเป็นคนดีตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาไม่ควรที่จะถือปฏิบัติเพียงแค่ฉาบฉวย  หรือ
เพียงแต่บูชาพระพุทธรูปในห้องทํางาน  หรือเพียงแค่ชอบแจกหนังสือธรรมะเพียงเพ่ือหวังผลบุญ หรือ
เพ่ือให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเป็นคนธรรมะธรรมโม แต่ไม่ได้สร้างหรือบ่มเพาะจิตใจที่ดีงามและสงบเยือก
เย็นในใจตน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากว่า งานของนักกฎหมายส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับความถูกผิด ส่วนได้

                                                 
๑๖คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพมหานคร : เนติธรรม, ๒๕๒๘), 

๒๑๑ หน้า.  
  ๑๗นายจรัญ ภักดีธนากุล, “จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย” หนังสือพิมพ์มติ
ชนรายวัน ฉบับวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐. 
  ๑๘ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร, จริยธรรมของนักกฎหมาย, สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๔๔), ๓๘ หน้า. 



 
๑๓ 

ส่วนเสีย นักกฎหมายบางคนจึงเป็นคนท่ีชอบใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่น เมื่อนานเข้าสิ่งที่ทําบ่อยเข้าก็
กลายเป็นนิสัยส่วนตัวไป  ทําให้ขาดซึ่งความจริงใจต่อคนอ่ืนที่ไม่ผลประโยชน์กับตน วิถีความคิดแห่ง
การทํางานในวิชาชีพกลายเป็นวิถีความคิดแห่งจิตใต้สํานึกโดยแยกออกจากกันไม่ได้  นักศึกษา
กฎหมายรุ่นใหม่จึงควรที่จะนําพาหลักธรรมะแห่งพุทธศาสนายึดติดตัวและถือปฏิบัติให้ได้ทั้งกายและ
ใจ๑๙ 
 เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ  กล่าวว่า ความสําเร็จในวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึงน้ัน หากจะถือให้เป็น
มาตรฐานได้น้ันก็ต้องเป็นเรื่องของการยอมรับโดยรวมของสังคมถึงความสามารถในตัวบุคคลของสาขา
ผู้ประกอบวิชาชีพน้ันๆ ว่าเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมไปด้วยความต้ังใจแน่วแน่มั่นคงในวิชาชีพ ต้องมี
ความขยันอย่างต่อเน่ือง มีความรู้ประสบการณ์และมีความสามารถท่ีจะใช้วิชาชีพน้ันอย่างเป็นผู้มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน ซึ่งนอกจากจะทําประโยชน์ให้กับตนเองแล้วยังได้มีการอุทิศ
ส่วนหน่ึงของการทํางานของตนให้กับสังคมด้วย๒๐ 

 พรชัย ปุณณวัฒนาพร  อธิบายว่า จริยธรรมในการทํางานคือระบบการทําความดี ละเว้น
ความช่ัว ในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเก่ียวกับผู้ปฎิบัติ  เก่ียวข้องกับสถานการณ์การทํางาน๒๑ 
 ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน กล่าวไว้ในบทความว่า  กฎหมายและจริยธรรมเป็นประเด็นที่มีการ
ถกเถียงกันในเชิงความคิดในระดับกว้างในสังคมไทยขณะนี้  สาเหตุเน่ืองมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรสาธารณะต้ังแต่สมาชิกรัฐสภา ฝ่ายบริหาร ศาล ข้าราชการ รวมตลอดทั้งผู้ประกอบ
วิชาชีพต่างๆ เช่น ทนาย หมอ นักธุรกิจ ครูบาอาจารย์ กําลังถูกตรวจสอบในเรื่องจริยธรรมซึ่งละไว้ใน
ฐานะที่เข้าใจว่า เป็นจริยธรรมแห่งวิชาชีพ (professional ethic) รวมตลอดทั้งศีลธรรมส่วนตัว 
(morality) และที่เป็นเรื่องที่สังคมกําลังกล่าวถึงมากที่สุด  ก็คือเรื่องที่มีการทําโพลล์ถามเยาวชน ว่า
ด้วยจริยธรรมและนักการเมือง ปรากฏว่าเยาวชนกว่า ๕๐% ตอบว่า การไม่มีจริยธรรมของ
นักการเมืองไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าทํางานได้ และที่เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดน้ันก็คือ การที่
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวหลายคร้ังถึงศีลธรรม จริยธรรม ของนักธุรกิจและของนักการเมือง
ที่บริหารประเทศ ความถูกต้องตามกฎหมาย (legality) เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องไม่เพียงพอในทาง

                                                 

  ๑๙นพดล ปกรณ์นิมิตดี, “นักกฎหมายกับการเป็นคนดีของสังคมเป็นเช่นไร” หนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์การเมือง ฉบับวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒.  
  ๒๐เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จในวิชาชีพทนายความ, กรุงเทพ 
มหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๓๗), ๓๑ หน้า. 
  ๒๑พรชัย ปุณณวัฒนาพร, “บทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการควบคุมจริยธรรม
หนังสือพิมพ์และผู้ปฎิบัติงานหนังสือพิมพ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๔๓, หน้า ๘.     



 
๑๔ 

การเมือง นโยบายหรือการกระทําจะต้องคํานึงถึงความยุติธรรมและสอดคล้องกับจริยธรรมโดยเฉพาะ
เจตนารมณ์ของการออกกฎหมายนั้นด้วย  จึงจะมีความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) ความ
ถูกต้องตามกฎหมาย (legality)  ซึ่งเกิดจากกฎหมายที่กลายเป็นเคร่ืองมือเฉพาะกลุ่ม ย่อมไม่มี
ความชอบธรรม (legitimacy) โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าขัดต่อหลักจริยธรรม  ผู้กุมอํานาจรัฐคนใดใช้
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในลักษณะดังกล่าวย่อมจะขาดธรรมแห่งอํานาจ  (moral authority) ในการ
ปกครอง๒๒  
 สัก กอแสงเรือง กล่าวว่า เพราะเหตุว่าฝ่ายอ่ืนทั้งหมดเป็นภาครัฐมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ได้แก่ พนักงานสอบสวนหรือตํารวจ มีหน้าที่ดูแลการกระทําความผิดทางอาญาเพื่อเอา
ผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนพนักงานอัยการน้ันก็เป็นทนาย
แผ่นดิน ฟ้องคดีอาญาแทนรัฐ ศาลและตุลาการ เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
และวิธีพิจารณาความ กระบวนการยุติธรรมที่มาทําหน้าที่ให้กับประชาชนได้แก่ทนายความ 
ทนายความจึงมีความจําเป็นต้องมีความเป็นอิสระ เพราะว่าเข้าไปทําหน้าที่แทนคู่ความในอรรถคดีทั้ง
ปวงในคดีทุกประเภทและทุกศาล ทนายความเข้าไปทําหน้าที่ให้คู่ความทั้งสองฝ่าย๒๓ 
 สัก กอแสงเรือง กล่าวไว้ในบทความ “บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม” ว่าไม่
เพียงแต่ทนายความจะทําหน้าที่เก่ียวกับอรรถคดีในศาลเท่าน้ัน แต่ทนายความยังทําหน้าที่เป็นที่
ปรึกษากฎหมายให้กับประชาชนผู้มีอรรถคดีอีกด้วย การทําหน้าที่ในฐานะทนายความเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่างคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องขัง ผู้ต้องหา หรือจําเลย ซึ่งมีสิทธ์ิที่จะพบและปรึกษาทนายความเป็นการเฉพาะตัว มีสิทธ์ิที่
จะได้รับการสอบปากคําต่อหน้าทนายความหรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ  มีสิทธ์ิที่จะต่อสู้ในเรื่องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์๒๔    
 สันติ ทักราล  กล่าวไว้ในบทความ “คุณธรรม–จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย” ว่าเราจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือเมื่อเรารู้กฎหมายและเข้าใจวิธีการใช้กฎหมายที่ดีดังกล่าวแล้ว  แต่ใน
การประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ของเรา หากเราไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมแล้วก็อาจทําให้เรา

                                                 

  ๒๒ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน, กฎหมายและจริยธรรม, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๔๙.  

๒๓สัก กอแสงเรือง, บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม, จุลสารสถาบันสัญญาธรรม
ศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖, หน้า ๖๘. 
  ๒๔นายสัก กอแสงเรือง, จริยธรรมของทนายความ, (กรุงเทพมหานคร : ปัจฉิมนิเทศเนติ
บัณฑิตสมัยที่ ๕๓  ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔. 



 
๑๕ 

นํากฎหมายไปใช้ในทางท่ีผิด อันจะทําให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความ
หรือผู้เก่ียวข้องได้ ฉะน้ันนอกจากจะต้องรู้กฎหมายและวิธีการใช้อย่างดีแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายยังจะต้องประกอบวิชาชีพของตนในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพของตนที่ดีด้วย 
สําหรับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายน้ัน แม้จะได้กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหน่ึงที่ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายขาดไม่ได้ คือความซื่อสัตย์
สุจริต หากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายคนใดขาดความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว  ก็ไม่อาจให้ความเป็นธรรม
หรือความยุติธรรมแก่คู่ความประชาชนหรือผู้เก่ียวข้องได้๒๕                                 
  สิทธิโชค ศรีเจริญ กล่าวว่า ทนายความจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงต่อกฎหมาย  
ถูกต้องตามมารยาทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ อันเป็นจารีตประเพณีที่ดีงาม ทนายความต้องเป็นผู้เช่ือถือ
ได้ ข้อที่ทนายความกล่าวหรือนํามาแสดงจะต้องเป็นความจริง ทนายความจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้
เกิดความถูกต้องเป็นธรรมในกระบวนพิจารณาของศาล๒๖                         
  Prof. Dr. Fred E. Foldvary กล่าวไว้ใน The Progress Report มีใจความว่า เมื่อเราพูด
ถึงนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง เช่น การปฏิรูปภาษี หรือนโยบายต่างประเทศ มันจะเก่ียวข้องกับ
จริยธรรมและค่านิยม สิทธิมนุษยชนส่อความหมายถึงมูลฐานทางศีลธรรมบางอย่างสําหรับการมีสิทธิ 
แต่ประชาชนมีความเช่ือทางจริยธรรมมากหลายที่แตกต่างกันและขัดแย้งกัน ดังน้ันเราควรจะใช้
มาตรฐานทางศีลธรรมของใครสําหรับนโยบายของโลก หรือแม้แต่ของชาติ๒๗  
 สรุปจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นได้ว่า วิชาชีพทนายความมีวิวัฒนาการ
มาจากหลักปฏิญญาสากลเร่ืองการรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่า
เทียมกันของมนุษยชน บทบาทของทนายความมีความสําคัญมาก เพราะไม่เพียงแต่จะทําหน้าที่
กระบวนการยุติธรรมในศาลเท่าน้ัน แต่ทนายความยังทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับประชาชน 
เป็นตัวแทนคู่ความในอรรถคดีทั้งปวงในคดีทุกประเภทและทุกศาล ทนายความเป็นวิชาชีพที่มีความ
เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐ ดังน้ันทนายความจึงต้องมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
(professional ethic) รวมตลอดถึงศีลธรรมส่วนตัว (morality) ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สังคมกําลัง

                                                 

  ๒๕สันติ ทักราล, คุณธรรม–จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: วารสาร
กฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๒. 
  ๒๖สิทธิโชค ศรีเจริญ, “การปรับกระบวนทัศน์การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในประเทศไทย” 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐.   
  ๒๗Prof.Dr. Fred E.Foldvary, The Universal Ethic, แปลโดยสุธน หิญชีระนันทน์ (พล
เรือโท), แนวคดิจริยธรรมทีเ่ป็นสากล, (กรงุเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน บทความลําดับที่ 
๕๖๓, ๒๕๔๘), ๕ หน้า.  



 
๑๖ 

กล่าวถึงมากที่สุด ทนายความต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ตาม
ข้อบังคับของสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากน้ีทนายความต้องมี
ความเคารพเช่ือมั่นในสัจธรรมคือความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามความเป็นจริง มั่นคง ไม่
หว่ันไหวด้วยโลกธรรม ไม่เห็นสิ่งอ่ืนใดยิ่งไปกว่าความจริง สําหรับป้องกันมิให้ความอยุติธรรมและ
ความทุจริตเกิดขึ้น วิถีความคิดแห่งการทํางานในวิชาชีพกลายเป็นวิถีความคิดแห่งจิตใต้สํานึกโดยแยก
ออกจากกันไม่ได้ นักศึกษากฎหมายรุ่นใหม่จึงควรที่จะนําพาหลักธรรมะแห่งพุทธศาสนายึดติดตัวและ
ถือปฏิบัติให้ได้ทั้งกายและใจ 
 ๑.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาไทยตามแนวพุทธปรัชญา” จากการศึกษาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญาไทยเป็นกฎหมาย
มหาชนที่รัฐบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมของรัฐ ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดและต้องถูก
ลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หลักพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยเบญจศีลเป็นหลักธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุผล
ของกฎธรรมชาติ  แล้วพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนํามาสั่งสอนเป็นธรรมวิจารณ์ ที่
พระองค์ทรงเลือกแล้วว่าเป็นสัทธรรมเพราะเบญจศีลเป็นหลักธรรมที่ประกันสิทธิส่วนบุคคลทั้งในด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินของคนโดยทั่วไป  และทั้งประมวลกฎหมายอาญาและเบญจศีลต่างถือองค์ประกอบ
ความผิดภายในคือเจตนาเป็นสําคัญในการที่จะพิจารณาว่าการกระทําน้ันผิดหรือไม่เช่นเดียวกับการ
ละเมิดเบญจศีล  ดังน้ันถ้านําเอาหลักเบญจศีลมาบูรณาการกับการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาไทยจะทําให้การดําเนินงานด้านการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยประสบ
ผลสําเร็จที่ดี  และก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย ก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือการเห็นด้วยกับ
ความยุติธรรมหรือความเป็นกลางและความถูกต้องชอบธรรมในการดําเนินงานของการใช้บทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายอาญาไทย๒๘ 
 ดุสิต  ชูแข  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม
ตามแนวพุทธปรัชญา” จากการศึกษาพบว่า  เมื่อนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการกับ
การบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสืบสวนสอบสวนของ
เจ้าพนักงานตํารวจ ด้านการฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ ด้านการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ของผู้พิพากษา ด้านการบังคับโทษทางอาญาของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายอาญาตามอําเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการ

                                                 

 
๒๘ณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร, “รูปแบบการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยตามแนว

พุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๒๖๗ หน้า. 



 
๑๗ 

ยุติธรรม จนเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ทํา
ให้คนในสังคมไทยเกิดความหวาดระแวง เกิดความขัดแย้ง เมื่อบูรณาการด้วยหลักพุทธปรัชญา
ดังกล่าวแล้ว จะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาเกิดความเห็นที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกที่ดีงาม 
ตลอดทั้งก่อให้เกิดศีลธรรม (Morality) เพราะมีความเห็นชอบ ความเข้าใจชอบ ช่วยลดความอ
ยุติธรรม ส่งเสริมความยุติธรรมให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรม
ปราศจากอคติ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาญามีศีลธรรมเป็นต้นแบบ ก็จะทําให้เกิดความยึด
มั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้อง (Integrity) กล้ายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ยึดมั่นใน
หลักศีลธรรมและกฎหมายอันเป็นหลักการที่ถูกต้องดีงาม การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมน้ีเป็น
คุณธรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในการอํานวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมมีศีลธรรม มีความยึดมั่นและกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ก็จะ
ก่อให้เกิดความโปร่งใส (Transparency) ต่อการบังคับใช้กฎหมายอาญา ดังน้ัน การยึดมั่นศีลธรรม 
และกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติหน้าที่อันจะนําไปสู่ความ
โปร่งใส ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความเช่ือมั่นในความโปร่งใสด้านการให้คุณให้โทษ ก็มีความ
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ๒๙ 
 บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยธรรมของทนายความขอแรงในศาลจังหวัด
เชียงใหม่” จากการศึกษาพบว่า  จริยธรรมทนายความเป็นของคู่กันกับทนายความมานานอันเป็น
ประเพณีปฏิบัติยึดถือมาช้านานในอันที่จะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการทํางานของ
อาชีพน้ีได้อย่างมั่นใจ จากการที่ผู้ศึกษามีประสบการณ์การทํางานในอาชีพน้ีมาโดยตลอด จึงได้มี
ความคิดที่จะนําเอาจริยธรรมทนายความมาประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรง ใน
ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และความเมตตากรุณาเป็นที่ต้ัง ในการหาเหตุผลมา
อ้างอิงให้กับทนายความท้ังมวลได้ศึกษาและปฏิบัติตามเพ่ือความสําเร็จในวิชาชีพต่อไป อย่างไรก็ตาม 
การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และความเสียสละรวมทั้งความเมตตากรุณาน้ัน มิได้หมายถึง
มีความเข้าใจจริยธรรมของทนายความ เพียงแต่มีการนําเสนอต่อทนายความทั้งปวงให้ตระหนักใน
จริยธรรมของตน โดยนําเอาหลักการพัฒนาจริยธรรมมาเป็นตัวกระตุ้นให้ทนายความมีความต้องการท่ี
จะแสดงออกต่อสังคมผู้ซึ่งจะต้องได้รับการบริการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมและผดุง 

                                                 
๒๙ดุสิต  ชูแข,  “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ

ปรัชญา”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๑๘๔ หน้า. 

 



 
๑๘ 

ความยุติธรรมของทนายความ๓๐ 
 ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือ
โอกาสในการพัฒนาสังคมไทย” จากการศึกษาพบว่า ทนายความมีบทบาทสําคัญในการให้คําแนะนํา
ปรึกษาแก่ผู้ต้องหาในช้ันสอบสวน ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา และพบว่าในขั้น
สอบสวนคดีอาญาเป็นขั้นตอนที่สําคัญย่ิง แต่ยังมีอุปสรรคขัดข้องหลายประการทั้งปัญหาด้านการ
รวบรวมพยาน การบริหารงาน  ตํารวจ  การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย๓๑                                           
 วนิชย์ วัลลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ตํารวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์” จากการศึกษาพบว่า  
ตํารวจในอุดมคติของสังคมไทย คือตํารวจที่ปฏิบัติตนโดยต้ังอยู่บนรากฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตํารวจโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ต้ัง และการไม่ทารุณ
กรรมต่อประชาชน ยึดถือตามพระบรมราโชวาทในคุณธรรม ๔ ประการ และปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและตามปฏิญญาของตํารวจด้วย ส่วนตํารวจในอุดมคติใน
พระพุทธศาสนานั้นต้องปฏิบัติตามธรรมใน ๔ มิติ ได้แก่ มนุษยธรรม พ้ืนฐานส่วนตัวคือต้องไม่ล่วง
ละเมิดบุคคลอ่ืนในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน คู่ครอง ข้อตกลง และการไม่ทําลายสุขภาพโดยการด่ืม
นํ้าเมา ไม่ประมาทและมีความขยันหมั่นเพียร ธรรมในมิติส่วนครอบครัว ต้องรู้จักให้ความเคารพต่อ
บุพการีและต้องดูแลครอบครัวให้มีความสุข ธรรมในมิติส่วนสังคม คือการให้ความเคารพอ่อนน้อม ใช้
วาจาสุภาพต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือในสังคม กระทํากิจการภาระหน้าที่ต้องกระทําด้วยความ
เข้าใจไม่ใช้อารมณ์ในการทํางาน มิติสุดท้ายคือธรรมสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา  ตํารวจ
ต้องรู้จักให้ความเคารพต่อฐานะตําแหน่งของตนและผู้อ่ืนที่อยู่สูงกว่าและที่ตํ่ากว่า โดยเฉพาะต่อ
ผู้บังคับบัญชา  สรุปได้ว่าตํารวจต้องมีศีลธรรม ความกตัญญู เคารพนอบน้อมและปฏิบัติหน้าที่เต็ม
ประสิทธิภาพ๓๒ 
 นาวาอากาศโท สรรเพชญ ชัยจินดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหา
และจําเลยในคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลทหาร”จากการศึกษาพบว่า สิทธิการมีทนายความเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานอย่างหน่ึงของประชาชนซ่ึงได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  สิทธิการมีทนายความของ
จําเลยในคดีอาญาถือว่ามีความสําคัญมากเพราะเป็นหลักประกันว่าจําเลยมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้อย่าง

                                                 

  ๓๐บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์, “จริยธรรมของทนายความขอแรงในศาลจังหวัดเชียงใหม่”สาร
นิพนธ์นิติศาตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๑,  ๗๗ หน้า.  
  ๓๑ร้อยตํารวจเอกปุรชัย เป่ียมสมบูรณ์ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือโอกาส
ในการพัฒนาสังคมไทย”, เสวนาจริยธรรมในวิชาชีพ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖.  
 ๓๒วนิชย์ วัลลา “ตํารวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสน์ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๑๖๓ หน้า.   



 
๑๙ 

เต็มที่โดยถือ “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” ทนายความมีสิทธิที่จะรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์
ต่อลูกความไปตีแผ่ในการพิจารณาต่อศาล นอกจากน้ีทนายความยังทําหน้าที่เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริงที่
เป็นประโยชน์ต่อลูกความ ทนายความจําเลยมีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาไม่ให้ถูก
ละเมิดสิทธิในการดําเนินคดี๓๓ 
 อํานวย ชาติอาษา  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในจังหวัด
เชียงใหม่” จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในสายตาประชาชนเป็นไปในทาง
ที่ดี โดยประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีประกอบอาชีพทนายความว่ามีวาทศิลป์ 
และมีทักษะในการพูดมากที่สุด รองลงมาคือภาพลักษณ์ที่ทนายความเป็นผู้ให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือในทางกฎหมาย และภาพลักษณ์ที่ทนายความฉลาดและมีไหวพริบดี  กับภาพลักษณ์
เก่ียวกับอาชีพทนายความว่า เป็นอาชีพที่มีความอิสระ ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อพฤติกรรม
การว่าความของทนายความในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก แต่ขณะเดียวกันพบว่าประชาชนเห็น
ว่าทนายความมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือการที่ทนายความมีพฤติกรรมในการเรียกรับค่าตอบแทน แสวงหา
ผลประโยชน์จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกความ๓๔ 

 สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นพบว่า เบญจศีลเป็นหลักธรรมที่ประกัน
สิทธิส่วนบุคคลทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในสังคม การนําเอาหลักเบญจศีลมาบูรณาการกับ
การใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยจะทําให้การดําเนินงานด้านการใช้บทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญาไทยประสบผลสําเร็จที่ดี  การนํามรรคในอริยสัจ ๔ และอคติ ๔ มาบูรณาการ
กับการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมจะก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมกับทุกฝ่าย การ
นําเอาจริยธรรมทนายความมาประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรง ทําให้ทนายความ
มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และความเมตตากรุณา ทนายความมีบทบาทสําคัญใน
การให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้ต้องหาในช้ันสอบสวน ผู้ใช้กฎหมายต้องมีคุณธรรม ๔ ประการคือ 
ศีลธรรม ความกตัญญู ความเคารพนอบน้อม และปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพ สิทธิการมี
ทนายความเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงของประชาชนซึ่งได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในสายตาประชาชนเป็นไปในทางที่ดี  โดยประชาชนมีทัศนคติที่ดี

                                                 

 ๓๓นาวาอากาศโท สรรเพชญ ชัยจินดา “เรื่องสิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจําเลย
ในคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลทหาร”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), ๒๕๕๐, ๑๕๔ หน้า.   
  ๓๔อํานวย ชาติอาษา, “เรื่องภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในจังหวัดเชียงใหม่”,
วิทยานิพนธ์รัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๗, ๑๒๓ หน้า.   



 
๒๐ 

ต่อภาพลักษณ์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพทนายความว่ามีวาทศิลป์ และมีทักษะในการพูด แต่ใน
ขณะเดียวกันประชาชนเห็นว่าทนายความมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือการที่ทนายความมีพฤติกรรมในการ
เรียกรับค่าตอบแทน แสวงหาผลประโยชน์จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกความ 
 
๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ผู้วิจัยได้
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 ๑.๗.๑ กรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย
ของวิชาชีพทนายความ แนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในต่างประเทศ แนวคิดและ
วิวัฒนาการของทนายความในประเทศไทย และทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ  
 ๑.๗.๒ กรอบแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาความ
เป็นมาของการเข้าสู่วิชาชีพทนายความไทย ความสําคัญของวิชาชีพทนายความไทย หน้าที่ตาม
วิชาชีพของทนายความไทย และหน้าที่ตามข้อบังคับของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๑.๗.๓ กรอบแนวคิดเก่ียวกับข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทนายความไทย ผู้วิจัยได้
ศึกษาการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยโดยองค์กรวิชาชีพ การควบคุมโดย
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ การควบคุมโดยข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๙ และการควบคุมโดยกฎหมายอ่ืน 
 ๑.๗.๔ กรอบแนวคิดเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยกับการใช้กฎหมาย สถิติของทนายความท่ีถูกย่ืนคํากล่าวหา
ลักษณะความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา ตลอดจนการลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิด
มรรยาททนายความ เพ่ือสรุปประเด็นเก่ียวกับบทบาทและปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย 
 ๑.๗.๕ กรอบแนวคิดเก่ียวกับบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยมีดังน้ีคือ 
     ๑) ฆราวาสธรรม ๔ พระพุทธเจ้าตรัสในอาฬวกสูตร๓๕ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค และ
ตรัสในโลกสูตร๓๖ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  และตรัสในอภัยราชกุมารสูตร๓๗ มัชฌิมนิกาย มัชฌิม
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๒๑ 

ปัณณาสก์ เป็นหลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในหน้าที่การงาน ถือเป็นมาตรฐานของคนดี หมายถึง
หลักธรรมที่ทําให้ตนเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัวและสังคมสงบสุข เป็น
หลักธรรมที่ทุกคนควรปฏิบัติมี ๔ ประการ ได้แก่ (๑) สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความ
ซื่อตรงต่อกัน (๒) ทมะ คือการข่มใจ การฝึกตนเองไม่ให้ประพฤติช่ัว (๓) ขันติ คือความอดทนต่อสิ่งที่
ไม่ดี อดทนต่อความยากลําบาก อดกลั้นจิตใจให้อยู่ในความสงบไม่อิจฉาริษยาผู้อ่ืน (๔) จาคะ คือ การ
เสียสละ การแบ่งปันสิ่งของ ความรู้ สละเวลาให้แก่ผู้อ่ืน ผู้ปฏิบัติหลักฆราวาสธรรม ๔ ได้แล้วย่อมเป็น
บุคคลที่มีความซื่อตรงต่อกัน ไม่คิดโลภอยากได้ของผู้อ่ืนและมีความต้ังใจที่จะทํางานตามหน้าที่ด้วย
ความสุขใจ  เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการในการแก้ปัญหาของทนายความท่ีไม่มีสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
       ๒) เบญจศีลเบญจธรรม พระพุทธเจ้าตรัสใน เวฬุทวาเรยยสูตร๓๘ สังยุตตนิกาย มหาวาร
วรรค และตรัสในจักกวัตติสูตร๓๙ ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ ๒ เป็น
หลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของมนุษยธรรม ที่เรียกว่ามนุษยธรรม หมายถึง ให้เว้นจากความชั่ว
และทําแต่ความดี ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความไม่เบียดเบียน
มี ๕ ประการคือ เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต เว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ เว้นจากการล่วง
ละเมิดสิ่งที่ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
ส่วนเบญจธรรมเป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ได้แก่ ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข การหาเลี้ยง
ชีพในทางสุจริต สังวรในกาม มีสัจจะ และฝึกตนให้เป็นคนรู้จักย้ังคิด เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการ
ในการแก้ปัญหาของทนายความที่ไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
     ๓) สุจริต ๓ พระพุทธเจ้าตรัสในจินตีสูตร๔๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต และตรัสในลักขณ
สูตร๔๑ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต เป็นหลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานส่วนตัว หมายถึง การกระทํากรรม
ที่เป็นกุศล การกระทําความดีงาม ๓ ประการ คือ (๑) กายสุจริต  การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางกาย  (๒) 
วจีสุจริต การแสดงออกทางวาจา (๓) มโนสุจริต การแสดงออกทางใจ สุจริตทั้ง ๓ ประการน้ี จัดเป็น
หลักการพ้ืนฐานที่ดีงามถูกต้องทางด้านกาย วาจาและใจที่ทนายความไทยจําต้องประพฤติปฏิบัติตามให้ได้
ในชีวิตประจําวัน  เพราะจะบรรลุถึงความสุขทั้งด้านส่วนตัวและสังคม เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการใน
การแก้ปัญหาของทนายความที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
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๒๒ 

  ๔) อคติ ๔ พระพุทธเจ้าตรัสในอคติสูตร๔๒ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต และตรัสในภัตตุทเท
สกสูตร๔๓ อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต เป็นหลักธรรมที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานสังคม กล่าวคือคุ้มครองชีวิต
เพ่ืออยู่ร่วมสังคมเดียวกัน หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่การงานที่ไม่ประกอบด้วยอคติ ได้แก่ ไม่ทําจิตของ
ตนให้ตกไปอยู่ในอํานาจแห่งความรัก ความชัง ความกลัว และความหลง เมื่ออคติหมดไปปัญหาเรื่อง
ความไม่มีสัจจะ ความไม่มีมนุษยธรรม ความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอคติเป็น
ต้นเหตุของกิเลสทั้งหลาย เมื่อปราศจากอคติแล้วความเที่ยงธรรมก็จะเกิดขึ้น  เพ่ือเป็นกรอบในการบูร
ณาการในการแก้ปัญหาของทนายความที่ไม่มีสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
      ๕) หิริโอตตัปปะ พระพุทธเจ้าตรัสในสุกกสูตร๔๔ ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว และตรัสในจริย
สูตร๔๕ ว่าด้วยจริยธรรมคุ้มครองโลก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต และตรัสในเทวธัมชาดก๔๖ ว่าด้วย
ของเทวดา ขุททกนิกาย ชาดก เป็นหลักธรรมคุ้มครองโลกหรือเรียกว่าหลักธรรมอันเป็นโลกบาล คือ
คุ้มครองโลกหรือคุ้มครองชีวิตทั้งมวล ได้แก่ ๑. หิริ (ความอายบาป) ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) 
เมื่อบุคคลมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะไม่หลงไปในอคติ หากปราศจากอคติย่อมช่วยปิด
ประตูความโลภ ความโกรธ ความหลง เพ่ือเป็นกรอบในการบูรณาการในการแก้ปัญหาของ
ทนายความอย่างย่ังยืน 
 ในการศึกษาเรื่อง บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ผู้วิจัยได้
ศึกษาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย สรุปประเด็นได้ว่า แม้จะมีพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
รวมถึงประมวลกฎหมายอ่ืนที่กํากับดูแลวิชาชีพทนายความแล้วก็ตาม ก็ยังพบว่ามีปัญหาเรื่องทนาย
ความถูกร้องเรียนกล่าวหาและถูกสภาทนายความลงโทษปีละไม่ตํ่ากว่าสองร้อยคน แสดงว่า นอกจาก
บทบัญญัติกฎหมายที่ดีแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมาย การมีบทลงโทษท่ีถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด และการปลูกฝังความศรัทธาในวิชาชีพโดยนําพาหลักธรรมะแห่งพุทธศาสนายึดติดตัวและ
ถือปฏิบัติให้ได้ทั้งกายและใจ ทนายความที่ดีพึงปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยมี
จิตสํานึกในคุณธรรมและจริยธรรมคือยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปกับหลักธรรมเสมอ ๆ 
 จึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
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๒๓ 

 
แผนภูมิท่ี ๑.๒ สรปุกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

 
                                                                                           
 
 
 
 
           

 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าทีข่อง

ทนายความไทย 
๑. ฆราวาสธรรม ๔ 
๒. เบญจศลีเบญจธรรม 
๓. สุจริต ๓   
๔. อคติ ๔ 
๕. หิริโอตตัปปะ

กระบวนการศกึษา 
(Educational Process) 

 

๑. รวบรวมข้อมูลจาก   
    พระไตรปิฎก งานวิจัย   
    หนังสือและเอกสาร 
    ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. การเสวนากลุ่ม (Focus    
    Group) 
๓. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
๔. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (In-depth Interview) 
๕. อภิปรายเชิงวิเคราะห์แบบ 
    บูรณาการ             
๖. นําเสนอเชิงพรรณนา 

บูรณาการหลกัพุทธธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ทนายความไทย 
 

๑. ด้านการรักษาสัจจะ 
๒. ด้านเป็นผู้มีมนุษยธรรม 
๓. ด้านการดํารงตนอย่าง     
    สุจริต 
 

รูปแบบการบรูณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย (Model)    

บทบาทและการปฏิบัติหนา้ที่
ของทนายความไทย 

๑. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ  
    บทบาทของทนายความ 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ของ 
    ทนายความไทย 
๓. ข้อบังคับและกฎหมายที ่
    เก่ียวข้องกับทนายความไทย 
๔. ปัญหาและอุปสรรคจากการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ   
    ไทย เรื่องไม่รักษาสัจจะ ไม่มี   
    มนุษยธรรม และไม่สุจริตใน    
    การปฏิบัติหน้าที่ 



 
๒๔ 

๑.๘ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั 
๑.๘.๑ ทําให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของทนายความไทย 

     ๑.๘.๒ ทําให้ทราบหลักพุทธธรรมที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๑.๘.๓ ทําให้ทราบหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ทนายความไทย 
 ๑.๘.๔ ทําให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกับ “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ของทนายความไทย” 

๑.๘.๕ ทําให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยและสามารถนํา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
๑.๙ นิยามศพัท์เฉพาะในการวิจัย                                                                              
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายของศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีได้ตรงกัน ผู้วิจัย
กําหนดความหมายและขอบเขตของคําต่าง ๆ ดังน้ี 
 บูรณาการ หมายถึงการนําฆราวาสธรรม ๔ เบญจศีลเบญจธรรม สุจริต ๓ อคติ ๔ และ
หิริโอตตัปปะ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย เพ่ือให้ทนายความไทยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
หลักของกฎหมายควบคู่ไปกับหลักพุทธธรรม 
 หลักพุทธธรรม หมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้ในการบูรณาการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔ เบญจศีลเบญจธรรม สุจริต 
๓ อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ 
 การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง หน้าที่ของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี คือทนายความ
ไทยทุกคนควรปฏิบัติตนอยู่ในกรอบทั้งส่วนตัวและต่อบุคคลอ่ืนได้แก่ การแต่งกาย การพูดจา ความ
จริงใจ มีสัจจะ มีมนุษยธรรม มีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ดํารงอยู่ตามอัตภาพ ไม่กอบโกย
ผลประโยชน์และเรียกเงินค่าทนายมากเกินสมควรจนเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน  มีความเป็นอิสระกล้า
หาญในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใด หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
คือ มีจุดมุ่งหมายในการประกอบวิชาชีพทนายความให้สําเร็จเป็นผลดีในการผดุงความยุติธรรม ต้อง
ภาคภูมิใจในอุดมการณ์ของการรับใช้ประชาชน ทํากฎหมายให้เป็นธรรมและอํานวยความสะดวก
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นด้วยความองอาจกล้าหาญ ทั้งน้ีต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และอยู่ภายใต้ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  
 ทนายความไทย  หมายถึง ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นผู้ที่มีความรู้กฎหมายและ



 
๒๕ 

ได้รับการอบรมวิชาว่าความจากสภาทนายความ และได้รับใบอนุญาตให้ว่าความได้ตามกฎหมายไทย 
ทนายความมีหน้าที่ดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแทนตัวความต้ังแต่ร่างคําฟ้อง คําร้อง คําให้การ 
ฟ้องแย้ง คําขอ คําแถลง อุทธรณ์ ฎีกา นําส่งพยานหลักฐาน นําสืบพยาน แต่ทนายความไม่มีสิทธิยอม
ความ หรือจําหน่ายสิทธิหรือดําเนินกระบวนการใดๆ  ทนายความส่วนใหญ่จะต้องสอบข้อเท็จจริงและ
หลักฐานต่างๆ ของผู้ที่มาปรึกษาเพ่ือประกอบในการแนะนําข้อต่อสู้หรือช่องทางของกฎหมายที่เปิด
โอกาสให้ฟ้องคดีหรือสู้คดี   
 บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย หมายความว่า การ
นําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ควบคู่ไปกับหลักกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย เพ่ือให้ทนายความไทยปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักของนิติธรรม คือปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ปฏิบัติตามมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมทั้ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอ่ืน และยึดมั่นในหลักของพุทธธรรมคือ ฆราวาสธรรม ๔ 
เบญจศีลเบญจธรรม สุจริต ๓ อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ เพ่ือให้มีรูปแบบทนายความที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถแก้ปัญหาของทนายความไทยได้อย่างย่ังยืน 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทรงให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอน ๑๒๙ ก ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๙ กันยายน  
๒๕๒๘ เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยทนายความได้ใช้
บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการท่ีสมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือควบคุมและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพทนายความ เช่น ให้มีสภาทนายความเพ่ือควบคุมมรรยาทของทนายความ 
ให้มีกองทุนสงเคราะห์ทนายความเพ่ือช่วยเหลือทนายความ เป็นต้น และสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยตรง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้สามารถกระทํา
ได้อย่างกว้างขวางและทันกับความต้องการ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอน ๒๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ มีนายประธาน ดวงรัตน์ ดํารง
ตําแหน่งนายกสภาทนายความในขณะน้ัน  กําหนดให้ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด
เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้แล้วแต่กรณีตามอํานาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  



 
บทที่  ๒ 

บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 

 คํากล่าวของอริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณกล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 
(Man is by nature a social animal) ซึ่งหมายความว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีสัญชาตญาณหรือมี
ความโน้มเอียงตามธรรมชาติที่จะดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มสังคม และขณะเดียวกันก็ไม่อาจ
แยกตัวไปมีชีวิตที่ดีนอกสังคมได้ จะมีการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนเท่าน้ัน มนุษย์แต่ละคนจึง
จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นคนที่สมบูรณ์ได้๑  ความหมายของสังคมมนุษย์ (Social 
human) หมายถึง การท่ีมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีการกระทําเก่ียวข้องสัมพันธ์กันและ
กันตามสถานะภาพและบทบาทท่ีถูกกําหนดไว้ในบรรดากฎเกณฑ์ที่กําหนดแบบแผนความประพฤติใน
ประเภทต่างๆ เช่น หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมาย การรวมตัวของสังคมมนุษย์
เป็นการร่วมกันกระทําการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่ทุกคนต้องการและแต่ละคนไม่สามารถกระทําได้เพียง
ลําพังตนเองได้ จึงต้องกระทําร่วมกันช่วยเหลือเก้ือกูลตามสถานภาพบทบาทที่เกิดขึ้น เมื่อการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมมีมากขึ้น ปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในสังคมก็จะมีมากขึ้นเป็นธรรมดา๒  
การระงับข้อพิพาทของทั้งสองฝ่ายจึงต้องมีการรับฟังเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง  ผู้มีบทบาทและปฏิบัติหน้าที่
กล่าวแทนผู้มีอรรถคดีจึงเกิดมีขึ้น ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อมาจนปัจจุบันเรียกว่า ทนายความ 
 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยน้ันมีเน้ือหาและขอบเขตที่กว้างมาก
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ัน เพ่ือความเข้าใจในกรอบของบทที่ ๒ ว่าด้วยบทบาทและ
การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยนั้น ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของ
ทนายความ เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของการเริ่มต้นเข้าศึกษาวิชากฎหมาย การฝึกอบรมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพ
ทนายความ กระบวนการตรวจสอบและควบคุมความประพฤติของทนายความ การฝึกอบรมหลังจาก
ได้รับใบอนุญาตว่าความ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย การมีส่วนร่วมในการอุทิศตนเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทนายความไทย 
ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย เพ่ือต้องการนําเสนอแนวทางของวิชาชีพ
ทนายความในการปฏิบัติตน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือตอบสนองต่อกระแส 

                                           

 ๑Aristotle. Trans. Jowett. Politics, (New York: Penguin Classics, 1981), p. 5. 
 ๒Nye, Joseph S. Understanding International Conflicts: An Introduction to 
Theory and History, 7th ed. London: Longman, 2008, p. 32. 



 
๒๗ 

 
การปฏิรูปสภาพสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีเน้ือหารายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ  
 ๒.๒ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  
 ๒.๓ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทนายความไทย 
 ๒.๔ ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๒.๕ สรุปประเด็นเก่ียวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
   
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ  
 ๒.๑.๑ ความหมายของวิชาชีพทนายความ 
          ๑) ความหมายของวิชาชีพ 
 ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายความหมายของวิชาชีพว่า เป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยการ
ใช้ความรู้ที่ต้องผ่านการศึกษาอบรมวิชาความรู้และความชํานาญเป็นพิเศษ นักวิชาชีพต้องจงรักภักดี
และรู้ คุณค่าต่อวิชาชีพที่ตนปฏิบัติ เพราะเป็นงานที่คนธรรมดาทําไม่ได้ เน่ืองจากต้องศึกษาและอบรม
ความรู้ความคิดเพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายปี และยังต้องมีการทดสอบ
ความรู้ที่ได้ศึกษามาว่าได้ผลดีเพียงพอที่จะนําไปใช้ประกอบวิชาชีพได้หรือไม่และเมื่อทดสอบผ่านก็จะ
ได้รับใบประกาศหรือใบรับรองหรือปริญญาบัตรต่อวิชาชีพน้ัน๓ 
 รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ได้อธิบายความหมายของวิชาชีพว่า ก็คืออาชีพอย่าง
หน่ึงที่พัฒนาขึ้นมาจากความถนัดความชํานาญที่แตกต่างกัน ตลอดจนเพ่ือแก้ไขปัญหาบางอย่างของ
มนุษย์และสังคม แต่ด้วยอาศัยความชํานาญพิเศษมากข้ึน เน่ืองจากความซับซ้อนของปัญหาและสังคม 
ทําให้ต้องการความรู้ความสามารถขั้นสูงด้านสติปัญญามากกว่าการใช้กําลังด้านร่างกายดังเช่นงาน
อาชีพทั่วไป ดังน้ันวิชาชีพจึงจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความชํานาญขั้นสูง ด้วยการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน
เป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบมากกว่างานอาชีพทั่ว ๆ ไป๔  และได้สรุปว่า วิชาชีพ จึงหมายถึงการงาน
ที่ต้องมีศรัทธาและมีความรู้ความชํานาญจากการอบรมศึกษาชั้นสูงโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและ
ปัญญา และต้องมีหลักการเพ่ือกํากับให้ผู้ประกอบการงานอาชีพอยู่ในกรอบแนวทางที่ถูกต้องแห่งการ
ทําหน้าที่ในการงานวิชาชีพน้ัน ๆ๕  

                                           

 ๓จิตติ ติงศภัทิย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน
ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓.  

 ๔ดิเรก ควรสมาคม, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์วิญญู
ชน จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙. 
 ๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒. 



 
๒๘ 

 
 กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิบายว่า วิชาชีพที่มาจากคําว่า Profession น้ันหมายถึงการ
ปฏิญาณ และสภาพที่แท้จริงแห่งวิชาชีพก็คือ อาชีวปฏิญาณ คือการปฏิญาณ (สาบาน) ต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
ว่าจะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งมีวางไว้เป็นบรรทัดฐาน อาชีวปฏิญาณในช้ันต้นได้แก่วิถี
อาชีพของนักบวชในศาสนาคริสต์ ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นระยะเวลานานพอสมควร เพ่ือให้
ยึดมั่นในระเบียบวินัยที่บังคับไว้อย่างเคร่งครัด และต่อมาการฝึกอบรมเช่นน้ีได้ถูกนําไปใช้กับวิชาชีพ
นักกฎหมาย๖ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ อธิบายว่าวิชาชีพมาจากคําภาษาอังกฤษว่า Profession 
มาจากคํากริยา to Profess มีรากศัพท์มาจากคําว่า Pro+fateri ในภาษาลาติน แปลว่ายอมรับหรือรับ
ว่าเป็นของตน เดิมคําน้ีใช้ในเรื่องของศาสนา หมายความว่าเป็นการประกาศตนว่ามีศรัทธาในศาสนา 
(คริสต์) หรือการประกาศปฏิญาณอุทิศตน๗  
 ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมลาภ  อธิบายความหมายของวิชาชีพไว้ว่า หมายถึงงานท่ีมีการ
อุทิศตนทําไปตลอดชีวิต และงานน้ันต้องผ่านกระบวนการอบรมส่ังสอนเป็นเวลานานหลายปีโดยมี
ชุมชนหรือหมู่คณะที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สํานึกในจรรยาบรรณพร้อมทั้งมีองค์กรที่ทําหน้าที่
คอยสอดส่องดูแลให้การประกอบวิชาชีพอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรม๘ 
 วิลเบอร์ต อี. มัวร์ (Wilbert E. Moore) อธิบายว่า วิชาชีพ คือการประกอบอาชีพเต็มเวลา 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพ (professional) อุทิศเวลาให้แก่อาชีพน้ัน ๆ ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพเดียวกัน และมักมีการจัดต้ังสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้อง
มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพน้ัน ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ได้รับการฝึกอบรมหรือ
การศึกษาตรงตามสาขาที่ประกอบวิชาชีพ นอกจากน้ีผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์
ของการประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานและให้บริการด้วยจิตสํานึกในวิชาชีพ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ
ในการประกอบวิชาชีพ อันเน่ืองมาจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีความเช่ียวชาญในการประกอบ
วิชาชีพของตนในระดับสูง๙ 

                                           

 ๖กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (พิมพ์ครั้งที่ ๔), 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๒. 
 ๗ปรีดี เกษมทรัพย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๑๖. 
 ๘แสวง บุญเฉลิมวิภาส,  รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (พิมพ์ครั้งที่ ๔), (กรุงเทพ 
มหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๕. 
 ๙Wilburt E.Moore, The Profession: Roles and Rules, (New York: Russell Sage 
Foundation, 1970, p. 31. 



 
๒๙ 

 
  ๒) ความหมายของทนายความ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของทนายความว่า คือผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี เรียกสั้น ๆ ว่า ทนาย๑๐ 
 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ ให้ความหมายว่า ทนายความคือผู้ที่
สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ๑๑  
  รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ได้อธิบายความหมายว่า ทนายความเป็นวิชาชีพ
กฎหมายที่ใกล้ชิดกับประชาชนเมื่อเกิดคดีความขึ้น จึงเป็นงานวิชาชีพอิสระ ในแง่ที่ว่าหากทนายความ
เมื่อได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความแล้ว เขามิได้เป็นลูกจ้างใคร แต่ตัวเขาเองเป็นนายจ้างตัวเองเปิด
ดําเนินงานมีสถานที่หรือสํานักงานทนายความเองหรืออาจร่วมกับผู้อ่ืนเปิดดําเนินการเพ่ือรับว่าความ
ตลอดจนให้คําปรึกษากฎหมายต่าง ๆ  ทนายความต้องมีความรู้ความชํานาญด้านเอกสารตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว๑๒ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของวิชาชีพว่า คือวิชาที่จะนําไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ เช่นวิชาแพทย์ วิชาช่างไม้ วิชาช่างยนต์๑๓ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายของวิชชาว่า คือความรู้แจ้ง, ความรู้วิเศษ๑๔

อาชีวะ คืออาชีพ การเลี้ยงชีพ ความเพียรพยายามในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ การทํามาหากิน๑๕ จาก
ความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิชาชีพ คือความเพียรพยายามในการแสวงหา
ปัจจัยเลี้ยงชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถข้ันสูงด้านสติปัญญามากกว่าการใช้กําลังด้านร่างกาย
และความชํานาญพิเศษ ซึ่งจะต้องผ่านการศึกษาฝึกฝนอบรมเป็นระยะเวลานานพอสมควร และยังต้อง
มีการทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษามาว่าได้ผลดีเพียงพอท่ีจะนําไปใช้ประกอบวิชาชีพได้หรือไม่ ผู้ประกอบ

                                           

 ๑๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน จํากัด , ๒๕๕๖), หน้า ๕๔๐. 
 ๑๑ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘, ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอน ๑๒๙ ก ฉบับพิเศษ วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๒๘, หน้า ๒.  
 ๑๒ดิเรก ควรสมาคม, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๙๖. 
 ๑๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า 
๑,๑๑๘. 
 ๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์,  
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า 
๓๖๗.  
 ๑๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔๕. 



 
๓๐ 

 
วิชาชีพต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยที่บังคับไว้อย่างเคร่งครัดและมีศรัทธาต่อวิชาชีพของตนตามคํา
ปฏิญาณว่าจะประกอบอาชีพตามธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งมีวางไว้เป็นบรรทัดฐาน 
 สิทธิโชค ศรีเจริญ กล่าวว่า หน้าที่สําคัญของทนายความมีอยู่ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ๑๖ 
   ๑. ให้ความช่วยเหลือลูกความ เป็นหน้าที่ในเชิงปัจเจกชน กล่าวคือเป็นเร่ืองระหว่างบุคคล 
คล้ายกับการทําสัญญาจ้างทําของแบบหน่ึง แต่มีความแตกต่างกับจ้างทําของทั่วไปอยู่บ้าง เช่น 
ทนายความมีอิสระในการรับหรือไม่รับคดี โดยคํานึงถึงด้วยว่าการรับหรือไม่รับน้ัน ชอบด้วยเหตุผล
หรืออุดมการณ์ของตนเองหรือไม่ การให้ความช่วยเหลือลูกความต้องยึดถือตามกฎหมาย กล่าวคือ 
เป็นหน้าที่ของทนายความท่ีต้องทําอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและความชอบธรรม ดังน้ันหาก
ดําเนินไปตามกฎหมายด้วยความถูกต้องแล้ว อาจไปขัดกับประโยชน์ของลูกความได้ หากมุ่งเพียงแต่
จะรักษาประโยชน์ของลูกความโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง จึงอาจเกิดการบิดผันไปอีกทาง นําไปสู่การ
หาทางทําอย่างไรก็ได้เพ่ือให้ลูกความได้ประโยชน์ กลายเป็นการทุจริตได้ง่าย เช่นน้ีไม่ควรกระทํา 
  ๒. ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม เป็นหน้าที่ในเชิงส่วนรวม กล่าวคือเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย เพราะ
งานของทนายความเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผดุงความยุติธรรม ก็เท่ากับทําให้สังคมเกิดความสมดุลแก่
บ้านเมืองได้ ทั้งน้ีเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเป็นตํารวจ อัยการ ศาล 
ราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี ซึ่งล้วนแต่แสดงถึงบทบาทของทนายความท่ีถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลด้วย 
(Court Officer) การผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมน้ี ต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในงานทนายความอย่าง
สูง ในแง่หลักการของวิชาชีพกฎหมายข้อแรกที่ว่า ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม  ทนายความที่จะทําเช่นน้ีได้
ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้แก่ส่วนรวมอย่างมาก 
 จากคํานิยามดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทนายความคือผู้ที่สภาทนายความได้รับจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี ทนายความเป็นวิชาชีพกฎหมายที่
ใกล้ชิดกับประชาชน เป็นงานวิชาชีพอิสระ ทนายความต้องมีความรู้ความชํานาญด้านเอกสาร 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือลูกความอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและความชอบธรรม ผดุงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรม มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในหลักของวิชาชีพกฎหมายและเสียสละประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์ให้แก่ส่วนรวม 
   ๓) ความหมายของวิชาชีพทนายความ 
 เมื่อนําความหมายของคําว่า วิชาชีพและคําว่า ทนายความ มารวมกันแล้ว วิชาชีพทนายความ 

                                           

 
๑๖สิทธิโชค ศรีเจริญ, รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหา 

นคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๙-๑๙๑. 



 
๓๑ 

 
ทนายความ จึงหมายถึง ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่าง
คู่ความในเรื่องอรรถคดี ประกอบวิชาชีพอิสระโดยยึดมั่นในระเบียบวินัยที่บังคับไว้อย่างเคร่งครัดและมี
ศรัทธาต่อวิชาชีพ เป็นผู้ทําหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพ่ือให้ความช่วยเหลือลูกความอย่างตรงไปตรงมา
ตามกฎหมายและความชอบธรรม ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในหลักของวิชาชีพ
กฎหมายเสียสละประโยชน์ส่วนตนมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้แก่ส่วนรวม 
 

แผนภูมิท่ี ๒.๑ แสดงสาระของวิชาชพีทนายความ 
 

 
 
        

 
 
 
 ๒ .๑ .๒  แนวคิ ดและ  
  
 ๒.๑.๒ แนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในต่างประเทศ 
 สมัยโบราณการพิจารณาพิพากษาคดีในประเทศต่างๆ ในโลก ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย
จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือพระมหากษัตริย์หรือนักบวชระดับสูงจะเป็นผู้พิจารณาพิพากษาช้ีขาด
ตัดสินคดี โดยคู่กรณีหรือคู่พิพาทแห่งคดีต้องเข้าไปฟ้องร้องโต้เถียงกล่าวหากันต่อหน้าพระพักตร์
พระมหากษัตริย์หรือนักบวชระดับสูง๑๗ ตลอดจนนําพยานหลักฐานเข้าแสดงกล่าวพิสูจน์ว่าฝ่ายใดถูก
หรือผิดอย่างไร จากน้ันพระมหากษัตริย์หรือนักบวชระดับสูงก็ทรงวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทและพิพากษา
โดยอาศัยคําพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายได้นําไปแสดง๑๘ โดยคู่กรณีที่มีเรื่องพิพาทก่อนที่จะนําความ
ขึ้นฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีมักจะปรึกษากับผู้รู้ในการต่อสู้คดีเสียก่อน ซึ่งตามประวัติศาสตร์ผู้ที่ให้

                                           

 ๑๗Shupak, Nili. A New Source for the Study of Judiciary and Law of Ancient 
Egypt: The tale of the eloquent peasant, (Journal of Near Eastern Studies 1, 18, 
๑๙๙๒), pp. 1-18.  
 ๑๘Breasted, James Henry, The Dawn of Conscience, (New York-London: 
Charles Scribner’s Sons, 1934), p. 144. 

การศึกษาอบรม ใบอนุญาตว่าความ 

ใช้กฎหมาย ผดุงความยุติธรรม 

อุดมการณ์ ศรัทธาต่อวิชาชีพ 

ระเบียบวินัย สภาทนายความ 

วิชาชีพ
ทนายความ 



 
๓๒ 

 
คําปรึกษานั้นก็คือหัวหน้าสกุลหรือหัวหน้าครอบครัว เมื่อบุคคลดังกล่าวรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดและ
สามารถสรุปเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจและยอมรับของพระมหากษัตริย์หรือผู้วินิจฉัยตัดสินคดีได้ ผู้ให้
คําปรึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าสกุลดังกล่าวจึงไม่เพียงแต่ให้ความเห็นแก่คู่กรณีเท่าน้ัน หากแต่ยังได้รับ
อนุญาตให้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เพ่ือแถลงฟ้องร้องและปฏิเสธต่อสู้คดีแทนคนในสกุลเดียวกัน อัน
เป็นต้นกําเนิดของการมีตัวแทนฟ้องร้องและกล่าวแก้แทนผู้มีคดีความที่แท้จริง  ต่อมานอกจากบุคคลผู้
เป็นหัวหน้าสกุลจะเป็นผู้กล่าวแก้ข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีแถลงแทนบุคคลในสกุลแล้วยังอนุญาตให้
บุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น บิดามารดา เพ่ือนฝูงที่สนิททําหน้าที่ดังกล่าวได้รวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาได้ด้วย บุคคลซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและดําเนินคดีแทนบุคคลอ่ืนน้ันจะต้องเป็นบุคคลท่ี
ยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายหรือแบบแผนประเพณี และปกติต้องเป็นผู้ทรงความรู้
หรืออาวุโสกว่าผู้ต้องคดีความ บุคคลเหล่าน้ีถือเป็นจุดกําเนิดเบ้ืองต้นของวิชาชีพทนายความในสมัย
โบราณ๑๙ 
  ๑) ยุคกรีก 
 ในยุคสมัยน้ันพบแต่เพียงว่ามีกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเองว่านักพูด (Orators) กลุ่มบุคคลนี้จะมี
วาทศิลป์ในการพูดให้บุคลอ่ืนคล้อยตามในหลักการของเขา เมื่อมีข้อพิพาทหรือมีการกล่าวหาเกิดขึ้น
ในยุคสมัยน้ัน เริ่มแรกก็กําหนดให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องต่อสู้คดีด้วยตนเองหรืออาจจะมอบหมายให้เพ่ือน
อีกคนเป็นผู้ช่วย อันกลายมาเป็นแนวโน้มที่สามารถมอบหมายให้ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการพูดมาแก้
ข้อกล่าวหาให้แทน และต่อมาผู้ถูกกล่าวหาก็มักมอบหมายให้ผู้ที่พูดเก่งมาพูดแทนมากขึ้นเรื่อยๆ๒๐  
 ชาวกรุงเอเธนส์ (Athens) ในสมัยกลางศตวรรษที่ ๔ จึงนิยมใช้บริการของเพื่อนผู้ที่พูดเก่งให้
เป็นผู้ช่วยโดยตลอด๒๑ การปฏิบัติงานของนักพูดเหล่าน้ีไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนจากการพูดแก้คดี
ให้กับผู้อ่ืนได้ จุดน้ีเองจึงส่งผลให้บรรดานักพูดในสมัยน้ันยังไม่อาจเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายได้ (Legal Professional) หรือผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายได้ (Legal Experts)๒๒ กระบวน

                                           

 ๑๙กําพล มั่นใจอารยะ, “บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม”, 
วิทยา นิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๓.  
 ๒๐Bonner, Robert J., Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis 
of the Legal Profession, (New York: Benjamin Bloom, 1927), p. 202. 
 ๒๑Bonner, Robert J., Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis 
of the Legal Profession, p. 204.  
 ๒๒Bonner, Robert J., Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis 
of the Legal Profession, p. 206.  



 
๓๓ 

 
พิจารณาคดีที่กรุงเอเธนส์สมัยน้ันผู้กล่าวหาจะต้องพูดก่อนและผู้ถูกกล่าวหาจะกล่าวแก้ จากน้ันคณะผู้
พิพากษาคือผู้แทนประชาชน ๕๐๐ คนลงคะแนนตัดสิน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ปล่อยผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผู้
กล่าวหาได้คะแนนน้อยกว่า ๑ ใน ๔ ให้ปรับผู้กล่าวหา ถ้าผู้ถูกกล่าวหาแพ้ ผู้กล่าวหาจะเสนอให้
ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา เมื่อผู้ถูกกล่าวหาขอให้ลดหย่อนโทษ คณะผู้พิพากษาท่ีมาจากตัวแทนประชาชน
จึงลงคะแนนกันอีกคร้ังหน่ึง๒๓ 
 จากบทบาทของนักพูดทั้งหลายตามที่กล่าวมาข้างต้น นักพูดจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
กฎหมายที่ประชาชนธรรมดาเสียสละช่วยเหลือเพ่ือนโดยไม่มีค่าตอบแทน๒๔ และเหตุผลที่ไม่สามารถ
เรียกค่าตอบแทนได้น้ีเองบรรดานักพูดจึงไม่ได้รวมตัวกันเป็นวิชาชีพจริง ๆ๒๕  
 จากการวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์จึงสรุปได้ว่า ทนายความในยุคแรกน้ีคือบรรดานักพูดแห่ง
กรุงเอเธนส์น่ันเอง  
  ๒) ยุคโรมัน 
  ประมาณ ๒๐๐ ปีก่อนคริสตกาล ชาวโรมันมีข้อห้ามที่ไม่ให้รับค่าตอบแทนจากการว่าความ 
ดังน้ันการว่าความจึงไม่สามารถพัฒนามาเป็นวิชาชีพ ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคลาวดิอุส (Emperor 
Claudius) ข้อห้ามน้ีก็ถูกยกเลิกเน่ืองจากข้อห้ามดังกล่าวน้ีไม่มีผลในทางปฏิบัติ๒๖  ชาวโรมันจึง
สามารถเป็นทนายความท่ีปฏิบัติงานได้อย่างเปิดเผยและสามารถเรียกค่าวิชาชีพได้ไม่เกินกว่า 
๑๐,๐๐๐ sesterces๒๗ แต่เงินค่าตอบแทนจํานวนดังกล่าวน้อยจนไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้๒๘ ทํา
ให้จํานวนของทนายความลดน้อยลงไป ในยุคน้ีทนายความยังไม่ได้รับการฝึกอบรมทางด้านกฎหมายมี
เพียงแต่การใช้วาทศิลป์ อีกทั้งผู้ตัดสินคดีเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเช่นกัน ต่อมากําเนิดกลุ่ม

                                           

 ๒๓วิชา มหาคุณ, การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 
พ.ศ. ๒๕๕๓), หน้า ๑๓๖. 
 ๒๔Hazard, Jr., Geoffrey C. and Dondi, Angelo, Legal Ethics: A Comparative Study, 
(Stanford: Stanford University Press, ๒๐๐๔), p 18. 
 ๒๕Bonner, Robert J., Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis 
of the Legal Profession, Ibid., pp. 208-209 
 ๒๖Crook, John A., Law and Life of Ancient Rome, (Ithaca: Cornell University Press, 
1967), p. 90. 
 

๒๗Church, Alfred John., and Brodribb, William Jackson. trans., The Annals of 
Tacitus, Book VI, by Cornelius Tacitus, (Franklin Center, PA: The Franklin Library, 
1982), p. 5, 7. 
 ๒๘Crook, John A., Law and Life of Ancient Rome, Ibid., p. 91.  



 
๓๔ 

 
ผู้ที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinions)๒๙  ทั้งผู้พิพากษาและผู้ว่าการรัฐต่างก็มาปรึกษา
ปัญหากฎหมาย ประชาชนท่ีสนใจก็พากันมาเรียนกฎหมายจึงเกิดทนายความหรือผู้เช่ียวชาญทาง
กฎหมายขึ้น จักรพรรดิคลาวดิอุสได้ออกกฎหมายข้ึนมารับรองวิชาชีพทนายความ๓๐ 
 ในปลายยุคสมัยโรมันวิชาชีพทนายความได้รับการวางรากฐานเป็นอย่างดี มีกฎระเบียบบังคับ
มากมายเกิดระบบการรวมศูนย์และเกิดระบบการบริหารงานวิชาชีพขึ้น๓๑  จนกระทั่งถึงยุคของ
จักรพรรดิฮาเดียน (Emperor Hadrian) เกิดการพัฒนาวิชาชีพทนายความอย่างก้าวกระโดด๓๒  มีการ
กําเนิดขึ้นของผู้รับรองเอกสาร (Notaries) ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ไม่แตกต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการร่างพินัยกรรม จัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธ์ิ และร่างสัญญาต่าง ๆ๓๓                               
 จากการวิเคราะห์จึงสรุปได้ว่า ในยุคโรมันน้ีวิชาชีพทนายความได้รับการวางรากฐานเป็นอย่าง
ดี มีกฎระเบียบบังคับและเกิดระบบการบริหารงานวิชาชีพขึ้น จักรพรรดิคลาวดิอุสได้ออกกฎหมาย
ขึ้นมารับรองวิชาชีพผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายหรือทนายความ และเกิดการพัฒนาวิชาชีพทนายความ
อย่างก้าวกระโดดในยุคสมัยของจักรพรรดิฮาเดียน (Emperor Hadrian) ประชาชนเร่ิมศึกษาหา
ความรู้ทางกฎหมายและมีการพัฒนาขึ้นของผู้ที่มีความรู้ในการเขียนหนังสือเป็นผู้รับรองเอกสารที่
เรียกว่า Notaries ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ไม่แตกต่างจากปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นผู้รับผิดชอบในการร่าง
พินัยกรรม จัดเตรียมเอกสารโอนกรรมสิทธ์ิและร่างสัญญาต่าง ๆ 
  ๓) ยุคกลาง    
 ในยุคน้ีวิชาชีพทนายความได้ล่มสลายไปพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักรโรมัน๓๔ จวบจน 
กระทั่งคริสตจักรรุ่งเรืองในปี ค.ศ. ๑๑๕๐ ได้มีกลุ่มบุคคลที่กลายมาเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านกฎหมาย

                                           

 ๒๙Crook, John A., Law and Life of Ancient Rome, Ibid., p. 89. 
 

๓๐Ibid., p. 90. 
 ๓๑Jones, A.H.M. The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and 
Administrative survey, vol. 1 Norman, (OK: University of Oklahoma Press, 1964), p. 
507. 
 ๓๒Schulz, History of Roman Legal Science, (Oxford: Oxford University Press, 
1946), p. 113. 
 ๓๓Jones, A.H.M. The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and 
AdministrativeSurvey, vol. 1 Norman, Ibid., p. 516. 
 ๓๔Brundage, James A. "The Rise of the Professional Jurist in the Thirteenth 
Century." Syracuse Journal of International Law and Commerce ๒๐ (1994): 185-190. 



 
๓๕ 

 
ศาสนา (Canon Law)๓๕ แต่เป็นไปเพ่ือเป้าหมายในวิชาชีพของตน อาทิ การรับใช้ศาสนจักร
โรมันคาทอลิกในฐานะที่ตนเป็นนักบวช๓๖  ซึ่งเป็นยุคที่พระได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคม
สมัยน้ัน โดยจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายและเป็นทนายความ แต่ก็จํากัดอยู่เฉพาะการทําหน้าที่
ในศาลสงฆ์เท่าน้ัน   พระซึ่งทําหน้าที่เป็นทนายความในศาลสงฆ์แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) 
Proctor ทําหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนคดี รวบรวมข้อเท็จจริง (๒) Advocate ทําหน้าที่เป็นผู้ว่าคดีในศาล ซึ่ง
ต้องได้รับแต่งต้ังจากเจ้าของคดีและจากศาล โดยทนายความประเภทน้ีต้องผ่านการศึกษากฎหมาย
เป็นเวลาถึง ๕ ปี จึงจะมีสิทธิว่าความได้ การว่าความโดยพระในศาลสงฆ์ ต่อมาได้ขยายออกไปโดยให้
พระว่าความในศาลคฤหัสถ์ได้ด้วย แต่ผลที่สุดแล้วก็ถูกห้ามโดยให้ว่าความได้แต่เฉพาะในศาลสงฆ์
เช่นเดิม๓๗   
 การออกกฎหมายโดยศาสนจักรและรัฐในปี ค.ศ. ๑๒๓๑ ประเทศฝรั่งเศสได้กําหนดให้
ทนายความต้องกล่าวคําสาบานตนก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่การว่าความต่อหน้าศาล (Bishop) และธรรม
เนียมปฏิบัติน้ีได้กลายเป็นข้อบังคับสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศอังกฤษด้วย๓๘  ใน
ปี ค.ศ. ๑๒๕๐ ราชอาณาจักรซิซิลี (Kingdom of Sicily) ก็นําการกล่าวคําสาบานตนของทนายความ
มาใช้ในศาลแพ่ง๓๙  น่ีเป็นแนวโน้มให้บรรดาศาลต่าง ๆ ในยุโรปนําการกล่าวคําสาบานตนไปปรับใช้ใน
ศาล จนกระทั่งในปี ค.ศ. ๑๒๗๕ ประเทศอังกฤษได้บัญญัติกฎหมายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพทนายความเพ่ือลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพทนายความท่ีกระทําการหลอกลวงอีกด้วย๔๐  
 จากประวัติความเป็นมาจึงวิเคราะห์ได้ว่าในยุคกลางนี้ การประกอบวิชาชีพทนายความได้
พัฒนาและได้รับการยึดถือเป็นแบบอย่างของทนายความในระยะต่อมา มีการบัญญัติกฎหมายและ
ออกกฎระเบียบเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพทนายความเพ่ือลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพทนายความท่ี

                                           

 ๓๕Ramstein, Fr. Matthew. Manual of Canon Law, (Michigan: Terminal Printing 
& Pub. Co., 1948), p. 49. 
 ๓๖Brundage, James A. "The Rise of the Professional Jurist in the Thirteenth 
Century."  Ibid., p. 186. 
 ๓๗กําพล มั่นใจอารยะ, “บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม”, 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 
 ๓๘Brundage, James A. "The Rise of the Professional Jurist in the Thirteenth 
Century." Ibid., p. 188.  
 ๓๙Ibid., p. 189. 
 ๔๐Baker, John Hamilton. An Introduction to British Legal History, 3rd ed. 
(London: Butterworths, 1990), p. 179. 



 
๓๖ 

 
กระทําการหลอกลวง มีการให้ทนายความกล่าวคําสาบานตน วิชาชีพทนายความได้เจริญรุ่งเรืองและ
เป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ และนําไปใช้ทั่วยุโรปจนเป็นแบบอย่างของทนายความในปัจจุบัน 
  ๔) ยุคปัจจุบัน 
 การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศอังกฤษ 
 กฎหมายอังกฤษถือหลักการที่ว่าการมีทนายความของจําเลยทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาเป็น
การรักษาประโยชน์แห่งความยุติธรรมของจําเลย หากผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาไม่มีทนายความ 
รัฐจะต้องจัดให้มีทนายความให้คําแนะนําและช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาด้วย๔๑  
นอกจากน้ียังมีการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ยากไร้โดยองค์กรพัฒนาภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณ
กุศล และภาครัฐเองก็ได้ปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนท้ังในคดีแพ่งและ
คดีอาญา โดยมีการนําระบบทนายความพิทักษ์สิทธิ (Public Defender) มาใช้ในการให้บริการแก่
ผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา เพ่ือให้ความช่วยเหลือจัดหาทนายความโดยรัฐ สํานักงานศาลฎีกาและ
กระทรวงการคลังของประเทศอังกฤษเรียกว่า The Legal Aid Efficiency Scrutiny ได้นําเสนอการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและนําไปสู่การตราพระราชบัญญัติช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย (The Legal Aid Act ๑๙๘๘) และตามกฎหมายฉบับน้ีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย (The Legal Aid Board) ทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ทั้งในด้านการให้คําปรึกษาการช่วยเหลือทั้งในด้านทนายความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา๔๒  
 ประธานศาลฎีกาของประเทศอังกฤษ (Lord Chancellor) เป็นผู้กําหนดวัตถุประสงค์ของการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์หลักมี ๓ ประการ 
คือ (๑) ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือด้านทนายความต้ังแต่ช้ันจับกุมจนถึงคดีถึงที่สุด (๒) 
ประชาชนต้องได้รับทนายความท่ีมีคุณภาพ และต้องมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (๓) ต้องมี
กระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในการใช้
งบประมาณที่มีคุณภาพและคุ้มค่า๔๓ 
 ทนายความในประเทศอังกฤษมี ๒ ประเภท ได้แก่  

                                           

 ๔๑Groiety, Tamara. The Government’s Legal Aid Reforms in A.A.S. 
Zuckerman and Ross Cranston, Reform of Civil Procedure: Essay on Access to 
Justice Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 413. 
 ๔๒อภิชัย มานิตยกุล และคณะ, หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ, (กรุงเทพมหา 
นคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๕. 
 ๔๓อภิชัย มานิตยกุล และคณะ, หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ, อ้างแล้ว, หน้า 
๑๔๗. 



 
๓๗ 

 
 (๑) แอททอร์นี (Attorney) เป็นทนายความท่ีมีหน้าที่เตรียมคดีซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น
ทนายความที่มีช่ือเรียกว่า โซลิซิเตอร์ (Solicitor) ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายร่างพินัยกรรมร่าง
สัญญาต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นงานคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าน้ัน รวมทั้งทําหน้าที่ติดต่อกับบาร์ริสเตอร์
เพ่ือให้บาร์ริสเตอร์ว่าความให้แก่ลูกความของตนอีกทอดหนึ่ง เน่ืองจากบาร์ริสเตอร์จะไม่ติดต่อกับ
ลูกความโดยตรงแต่บาร์ริสเตอร์จะมีทนายหน้าหอหรือเสมียนทนาย (Clerk) ไว้คอยติดต่อประสานงาน
กับโซลิซิเตอร์   
 (๒) พลีเดอร์ (Pleader) เป็นทนายความท่ีเป็นตัวแทนในทางคดีว่าต่างแก้ต่างในศาล เสนอ
พยาน หลักฐานต่าง ๆ ในศาล ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็น บาร์ริสเตอร์ (Barrister) คือทนายความท่ีจบ
เนติบัณฑิต มีการฝึกงานทนายความอย่างจริงจังมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย๔๔ ในการว่า
ความของบาร์ริสเตอร์จะมีโซลิซิเตอร์เป็นผู้ทําหน้าที่จัดเตรียมคดีและเตรียมพยานไว้ให้ เพราะบาร์ริส 
เตอร์ที่ไปว่าความให้กับโจทก์หรือจําเลยน้ันนอกจากท่ีจะมีโอกาสพบตัวความและพยานผู้เช่ียวชาญ
ฝ่ายตนแล้ว จะไม่มีโอกาสพบกับพยานปากอ่ืนๆ ของฝ่ายตนอีกเลย ทําให้ไม่มีโอกาสซักซ้อมพยาน 
(Coaching Witnesses) ก่อน บาร์ริสเตอร์จะพบพยานคร้ังแรกที่ห้องพิจารณาคดีเลย ดังน้ัน พยานจะ
เบิกความอย่างไร ทนายความฝ่ายที่อ้างพยานมาก็ไม่อาจซักซ้อมกันได้ล่วงหน้า๔๕ 
 ประเทศอังกฤษใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ บุคคลธรรมดาที่มีคดีความจําเป็นต้องมี
ทนายความเพราะการฟ้องร้องต่อสู้คดีมีความซับซ้อนยุ่งยากจําเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางกฎหมายเข้าดําเนินคดีแทน ทนายความอังกฤษจะโฆษณาหาลูกความไม่ได้๔๖ จะเขียน
อัตชีวประวัติส่วนตัวระหว่างประกอบอาชีพทนายความก็ไม่ได้๔๗  สํานักงานทนายความทุกแห่งจะมี
ป้ายทองเหลืองกว้างหน่ึงฟุตยาวหน่ึงฟุตบอกช่ือทนายความเท่าน้ัน 
 การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เมื่อชาวยุโรปได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นําเอาแนวคิดของกฎหมายระบบ   
แองโกล-แซกซอน (Anglo-Saxon) มาใช้ เวลามีคดีความหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นประชาชนจึงนิยม

                                           

 ๔๔ธานินทร์ กรัยวิเชียร และมุนินทร์ พงศาปาน, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้
กฎหมายระบบคอมมอนลอว์, (กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๐.  
 ๔๕Megarry, Robert. Lawyer and Litigant in England London: Stevens and 
Sons, 1962, p. 93. 
 ๔๖ธานินทร์ กรัยวิเชียร และมุนินทร์ พงศาปาน, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้
กฎหมายระบบคอมมอนลอว์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๐. 
 ๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙. 



 
๓๘ 

 
ปรึกษากับพระหรือนักบวช ประกอบกับประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ
อังกฤษมาเป็นเวลานาน ภายหลังประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษระบบทนายความของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจึงค่อยปรากฏเด่นชัดขึ้น ในต้นศตวรรษที่ ๑๘ ทนายความได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิชาชีพที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ดังน้ันวิชาชีพทนายความจึงมีผู้นิยมอย่างแพร่หลายทั่วไปและเร่ิมมี
การห้ามเสมียนพนักงานในศาลเป็นทนายความ จนในที่สุดมีการจัดต้ังเนติบัณฑิตยสภา (Bar 
Association) ขึ้นประจําตามรัฐต่างๆ  
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ชาวอเมริกันยอมรับกัน
ว่า อาชีพทนายความเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีรายได้ดีเป็นรองจากอาชีพแพทย์ แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาแบ่งการปกครองประเทศเป็นรัฐย่อยๆ ถึง ๕๒ รัฐ (States) แต่ละรัฐที่เรียกว่ามลรัฐน้ัน 
ก็มีกฎหมายเป็นอิสระเสมือนหน่ึงปกครองตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องภายในของแต่ละรัฐที่จะออกกฎหมายขึ้น
บังคับใช้กับประชากรของมลรัฐน้ันๆ ด้วยเหตุน้ีกฎเกณฑ์เก่ียวกับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ
ทนายความของแต่ละมลรัฐจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกฎหมายของมลรัฐน้ัน ๆ จะกําหนด
คุณสมบัติของผู้ประสงค์ที่จะประกอบวิชาชีพทนายความตามแบบของตน แต่ไม่ได้หมายความว่า
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สาระส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันคงแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย 
 คุณสมบัติทั่วไปของทนายความได้แก่                                                                         
 (๑) สําเร็จกฎหมายจากโรงเรียนกฎหมาย (Law School)  อันเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นเสียก่อน  
ซึ่งมีหลักสูตรในภาคปกติอย่างน้อย ๓ ปี หรือถ้าเป็นภาคสมทบต้องมีหลกัสูตรอย่างตํ่า ๔ ปี เมื่อจบ
หลักสูตรก็จะได้รับปริญญาทางกฎหมาย (Juris Doctor: J.D.)  
 (๒) ต้องเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาของมลรัฐน้ันๆ  
 (๓) จะต้องประกอบด้วยศีลธรรมจรรยามารยาทอันดีงาม (Good Moral Character) และมี
ความเหมาะสมท่ีจะเป็นทนายความ (Possesses general fitness requisite for attorney) 
คุณสมบัติข้อน้ีถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะชาวอเมริกันให้ความสําคัญต่ออาชีพน้ีมาก เน่ืองจากเป็น
อาชีพที่ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม คุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลที่จะประกอบวิชาชีพน้ีจึงเป็น
สาระสําคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ๔๘                  
 สหรัฐอเมริกาน้ันมีนักกฎหมายประเภทเดียวเรียกว่า Attorney หรือ Lawyer ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาน้ันแต่ละรัฐจะมีเนติบัณฑิตยสภาของตนเอง (The American Bar Association: ABA) 
เพ่ือใช้ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ๔๙ ทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาคล้ายคลึง

                                           

 ๔๘สุรชัย สุวรรณปรีชา, การว่าความ, (กรุงเทพมหานคร: ประชาชน, พ.ศ. ๒๕๓๑), หน้า ๓๓. 
 ๔๙Hazard, Geoffrey C. Jr., Ethical Opportunity in the Practice of Law, San 
Diego Law Review 27, 1 (1990): 127-138. 



 
๓๙ 

 
กับประเทศอังกฤษ เพียงแต่แตกต่างกันในส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกามิได้แบ่งประเภทของ
ทนายความอย่างเช่นในประเทศอังกฤษ ส่งผลให้ทนายความสามารถพบกับพยานที่ตนอ้างอิงให้คู่ความ
ฝ่ายตนเพ่ือสามารถถามข้อเท็จจริงต่างๆ ก่อนเร่ิมคดีในศาลได้ นานาอารยประเทศได้ยอมรับว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบทนายความท่ีเป็นสากลและผดุงความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้ 
 ทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างก็มีจริยธรรมวิชาชีพของเนติบัณฑิตยสภา
ห้ามไว้ทํานองเดียวกัน คือเรื่องไม่สมควรจะมีการแข่งขันหาลูกความในระหว่างทนายด้วยกัน๕๐ 
 การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศเยอรมัน 
 การทําหน้าที่ต่างๆ ของวิชาชีพทนายความในประเทศเยอรมันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ระบบประมวลกฎหมายเก่ียวกับวิชาชีพที่เรียกว่า Bundesrechtsanwaltsordnung ทนายความใน
ประเทศเยอรมันเรียกว่า Rechtsanwalt ทนายความในเยอรมันเป็นที่ยอมรับในศาล Landgericht 
หรือ Oberlandesgericht หรือ Bundesgerichtshof แต่ทนายความก็อาจเป็นผู้แทนและปรากฏ
แทนคู่กรณีในศาลอ่ืนได้โดยมีข้อยกเว้นสําคัญว่า ในเร่ืองทางแพ่งหรือกฎหมายพาณิชย์ทนายความจะ
เป็นผู้แทนหรือปรากฏตัวได้เฉพาะต่อศาลที่ทนายความน้ันได้รับการยอมรับอยู่ก่อนแล้วหรือต่อศาล 
Amtsgericht สิ่งที่ตามมาก็คือ ในวิชาชีพกฎหมายของเยอรมันน้ันมีทั้งงานด้านของพื้นที่และของ
ระดับช้ัน๕๑  ทําให้มีความยุ่งยากมาก ในบางครั้งคดีเดียวอาจต้องจ้างทนายความมากถึงสามคนก็
เป็นได้                                                                       
 บุคคลที่เป็นคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเยอรมันจะได้รับอนุญาตให้ว่า
ความในศาลอาญาทั้งหมด ศาลรัฐธรรมนูญในสหพันธ์ ศาลปกครองสูงสุด และศาลภาษีอากรสูงสุด 
และอาจข้ึนว่าความและให้คําแนะนําไม่เป็นประจําในคดีอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องที่มี
ความสําคัญเป็นพิเศษ ความเห็นของบุคคลเหล่าน้ีจะได้รับความเคารพนับถือมาก และโดยปกติจะ
แข่งขันกับทนายความของอีกฝ่ายในคดีระดับสูงๆ ศาลแรงงานของสหพันธ์คู่ความจะต้องมีทนายความ
ที่เรียกว่า Attorney ถ้าไม่มีทนายความดังกล่าวก็จะดําเนินคดีในศาลไม่ได้ แต่ทนายความดังกล่าวไม่มี
ความจําเป็นตามกฎหมายในศาลการคลังและการบริหารเว้นแต่ในศาลปกครองของสหพันธ์๕๒ 
 การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศฝร่ังเศส 
 ทนายความในประเทศฝร่ังเศสมีการแบ่งเป็นหลายประเภท คือ 

                                           

 ๕๐Monroe H. Freedman, Lawyers’ Ethics in an Adversary System, New York: 
The Bobbs-Merrill Compayn Inc. Publishers, 1975, pp. 114-115. 
 ๕๑อภิชัย มานิตยกุล และคณะ, หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ, อ้างแล้ว, หน้า 
๕๐.  
 ๕๒E.J. Cohn, Manual of German Law London: Oceama, 1968, pp. 44-48. 



 
๔๐ 

 
 เอโวเคทส์ (Avocets) มีสิทธิดําเนินคดีได้ทั้งในศาลแพ่งและศาลอาญาอยู่ภายใต้การกํากับ
ควบคุม ดูแลของสภาทนายความ มีคุณสมบัติคือต้องได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายและต้องผ่านการ
ฝึกอบรม(Stage) มีลักษณะคล้ายกับบาร์ริสเตอร์ของอังกฤษแต่สามารถติดต่อกับลูกความได้โดยตรง 
 เอโวส์ (Avoues) ทําหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานของศาล (Office of the Court) สามารถดําเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีด้วยวาจาต่อหน้าศาลได้ และจะเป็นผู้ดําเนินการพิจารณาคดีที่เป็นลายลักษณ์
อักษรประเภทคําคู่ความทั้งหมด เช่น การออกหมาย การร่างคําฟ้อง และคําให้การ รวมท้ังการบังคับ
คดีตามคําพิพากษาด้วย 
 แอกรีส์ (Agrees) เป็นทนายความที่ทําหน้าที่เหมือนกับเอโวส์ในศาลพาณิชย์ (Commercial 
Court) ของฝรั่งเศส 
 โนตาร่ีส์ (Notaries) ทําหน้าที่เก่ียวกับการจดทะเบียน โอนกรรมสิทธ์ิ หรือเรื่องที่เก่ียวกับ
ความ สัมพันธ์ในครอบครัว เช่น จัดการมรดก 
 ทนายความของประเทศฝร่ังเศสอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาทนายความ มีบทบาทหน้าที่
ภายใต้ข้อบังคับของมรรยาทวิชาชีพ กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบประมวลกฎหมาย๕๓  ซึ่ง
ตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและในด้านการจัดหาทนายความให้แก่
ประชาชนด้วยดังน้ี 
 ๑. กฎหมายให้ความช่วยเหลือโดยพิจารณาให้ค่าใช้จ่ายทั้งในการดําเนินคดีในศาลและ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการเตรียมคดีหรือการดําเนินการนอกศาล 
 ๒. ช่วยเหลือในด้านการจัดหาทนายความในการดําเนินคดีโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นการ
ดําเนินคดีในศาลหรือการประนีประนอมยอมความนอกศาล ส่วนในคดีอาญาน้ันหมายรวมถึงการให้
ความช่วยเหลือในช้ันสอบสวนหรือการดําเนินการที่เก่ียวกับการอุทธรณ์ด้านวินัยแก่ผู้ต้องขังในเรือนจํา
ด้วย 
 ๓. การให้ความช่วยเหลือน้ัน รวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ทนายความและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การจ้างผู้เช่ียวชาญท่ีจําเป็นในการดําเนินคดีด้วย 
 สําหรับในคดีอาญา การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยน้ัน กฎหมายกําหนดให้
จัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยต้ังแต่ช้ันจับกุม การสอบปากคํา การไต่สวนมูลฟ้อง การ
พิจารณาและกระบวนการอ่ืนๆ จนสิ้นสุดคดี ผู้ขอความช่วยเหลือสามารถเลือกทนายความได้โดยระบุ
ช่ือของทนายความไว้ในคําขอ หากไม่ได้ระบุช่ือไว้ประธานสภาทนายความในเขตนั้นจะเป็นผู้จัดทนาย 

                                           

 ๕๓Peter Herzog and Brigitte Ecolivet Herzog, "The Reform of the Legal 
Professions and of Legal Aid in France, International and Comparative Law 
Quarterly 22," 03 (July 1973): 462-469. 
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ความให้แก่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือตามกรณีไป 
 กล่าวโดยสรุป การประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศเยอรมัน และประเทศฝร่ังเศส อาจมีคําเรียกทนายความที่แตกต่างกันไป ในประเทศอังกฤษ
เรียกว่าบาร์ริส เตอร์ (Barrister) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า Attorney หรือ Lawyer ประเทศ
เยอรมันเรียกว่า Rechtsanwalt ประเทศฝร่ังเศสเรียกว่า เอโวเคทส์ (Avocets) บางประเทศอนุญาต
ให้ผู้มีใบอนุญาตว่าความสามารถว่าความได้ทุกศาล แต่ในขณะที่บางประเทศกําหนดเง่ือนไขในการว่า
ความในศาลสูงสุดต้องสอบใบอนุญาตเพ่ิมอีก บทบาทและหน้าที่ของทนายความในยุคปัจจุบันจึง
แตกต่างกันออกไปตามข้อกําหนดของแต่ละประเทศ ส่วนที่ไม่แตกต่างกันก็คือการกําหนดข้อบังคับ
เรื่องมรรยาทในวิชาชีพ 
 สรุปแนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในต่างประเทศ วิเคราะห์ได้ว่าวิชาชีพ
ทนายความ แม้จะมีประวัติอันยาวนานแต่การก่อกําเนิดของวิชาชีพน้ีก็ไม่มีหลักฐานปรากฏยืนยัน
ชัดเจน เพียงแต่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องที่พัฒนามาจากศิลป์แห่งการพูดในท่ีชุมชน ซึ่งเดิมเป็นการพูด
เพ่ือประโยชน์ของตัวเอง จนในที่สุดก็พัฒนามาเป็นการพูดแทนเพ่ือนหรือแทนคู่ความ เมื่อวิชาชีพ
ทนายความมีการพัฒนาจนถึงสามารถเรียกตกลงให้มีค่าตอบแทนการว่าความได้  จึงได้วิวัฒนาการมา
เป็นวิชาชีพทนายความในยุคปัจจุบัน อาจมีคําเรียกทนายความที่แตกต่างกันไป ในประเทศอังกฤษ
เรียกว่า บาร์ริสเตอร์ (Barrister) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า Attorney หรือ Lawyer ประเทศ
เยอรมันเรียกว่า Rechtsanwalt ประเทศฝรั่งเศสเรียกว่า เอโวเคทส์ (Avocets) คุณสมบัติของ
ทนายความขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของแต่ละประเทศ บทบาทและหน้าที่ของทนายความในยุคปัจจุบันจึง
แตกต่างกันออกไปตามข้อกําหนดของแต่ละประเทศ ส่วนที่ไม่แตกต่างกันก็คือการกําหนดข้อบังคับ
เรื่องศีลธรรมจรรยามรรยาทในวิชาชีพ ความยุติธรรมในสังคม การคํานึงถึงคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล
ที่จะประกอบวิชาชีพน้ีถือเป็นสาระสําคัญที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๒.๑.๓ แนวคดิและวิวัฒนาการของทนายความในประเทศไทย 
           วิชาชีพทนายความในประเทศไทยถือกําเนิดคร้ังแรกเมื่อใดยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่
ประวัติศาสตร์กฎหมายและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมที่มีมาต้ังแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
ตามหลักฐานศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ย่อมสามารถคาดหมายได้ว่าพัฒนาการของ
วิชาชีพน้ีย่อมควบคู่ไปกับพัฒนาการของระบบการปกครองซึ่งมีกฎหมายและวิธีพิจารณาความ ซึ่งการ
จะพิจารณาพิพากษาคดีได้ก็ย่อมต้องหาใครผิดใครถูก ดังน้ีระบบกล่าวหาและกล่าวแก้ความจึงน่าจะ
กําเนิดขึ้น จึงขอแบ่งวิวัฒนาการของทนายความออกเป็น ๕ สมัยดังน้ี 

๑) สมัยสุโขทยั 
 ปี พ.ศ. ๑๗๘๑ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานีโดยการ
รวบรวมดินแดนของอาณาจักรทวารวดีของมอญและดินแดงของขอมเข้าด้วยกัน พระองค์ทรงปกครอง



 
๔๒ 

 
บ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูกโดยกษัตริย์และพ่อเมืองจะเป็นผู้ชําระคดีความของราษฎรเอง สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า กฎหมายที่ใช้บังคับภายใน
ราชอาณาจักรขณะนั้นคงเขียนด้วยภาษาขอมหรือภาษาสันสกฤตหรืออักษรคฤณห์แปลร้อย๕๔ 
กฎหมายสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นแบบกฎหมายชาวบ้าน (Volksrecht)๕๕ เป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก
เหตุผลธรรมดาหรือสามัญสํานึกของราษฎรในความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี เพราะมีการประพฤติปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาเป็นเวลานานบนพ้ืนฐานของความคิดทางศีลธรรม กฎหมายสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานการ
อ้างอิงเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อขุนรามคําแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ตาม
หลักฐานศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช หลักที่ ๑ ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๔ ถึง ๒๘ มี
ข้อความว่า  
  "ไพร่ฟ้าลูกเจ้าขุนผี้แล้ ผิดแผกแสกกว้างกัน สวนดูแท้แล้ว จึ่งแล่งความแก่
 ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลัก มักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด"๕๖   
  ข้อความท่ีได้จากหลักศิลาจารึกน้ี แสดงให้เห็นถึงหลักการพิจารณาคดีข้อพิพาทของราษฎรว่า   
ขุนศาลตระลาการที่ได้รับมอบหมายให้มาตัดสินข้อพิพาทจะต้องไต่สวนให้ได้ความจริง ต้องไม่ลําเอียง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ต้องไม่เห็นแก่สินบนที่มีผู้มาเสนอให้ เมื่อไต่สวนจนได้ข้อความจริงแล้วว่าใคร
ผิดใครถูก จึงตัดสินข้อพิพาทน้ันไปตามข้อความจริงด้วยความยุติธรรม  
 สมัยสุโขทัยราษฎรมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสะดวกสบายในการหาทํามาหากิน เน่ืองจาก
ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีสิทธิเสรีในการทําการเกษตร ใครทํากินบน
ที่ดินก็ได้เป็นกรรมสิทธ์ิในที่ดินทํากินน้ัน อีกทั้งราษฎรสุโขทัยเป็นชาวพุทธผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
เป็นผลทําให้หลักกฎหมายที่ ใ ช้อ ยู่ปราศจากความยุ่งยากซับซ้อนทั้ งความสัมพันธ์ระหว่าง
พระมหากษัตริย์กับราษฎรมีลักษณะใกล้ชิดกัน หากราษฎรประสงค์จะร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์
โดยตรงก็กระทําได้โดยง่าย ดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ บรรทัดที่ ๓๒ ถึง ๓๕ ต่อด้านที่ ๒ 
บรรทัดที่ ๑ ถึง ๒ มีข้อความว่า  
  “ในปากปตู มีกด่ิงอันณึงแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง 
 มีถ้อย มี ความเจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึงเจ้าเถิงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกด่ิงอันท่านแขวน

                                           

 ๕๔ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ตํานานกฎหมายไทยและ
ประมวลคําบรรยายทางนิติศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : พระนครโรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓), หน้า ๒. 
 ๕๕Preedee Kasemsup, The Old Siamese Conception of the Monarchy 
(Bangkok: The Siam Society, 1974), p. 93. 
 ๕๖สุทธิวาทนฤพุฒิ, หลวง, คําบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗), หน้า ๔๕-๔๖. 



 
๔๓ 

 
 ไว้ พ่อขุนรามคําแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียกเมืองถ่ายสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ใน
 เมืองสุโขทัยน่ีจึ่งชม”๕๗ 
          ข้อความท่ีได้จากหลักศิลาจารึกน้ี แสดงให้เห็นว่าหากเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะพ่ึงขุนศาล
ตระลาการได้ เช่น เกิดโรคระบาดวัวควายตายหมด หรือขุนศาลตระลาการลําเอียงในการพิจารณาข้อ
พิพาทของราษฎร  ก็ให้ราษฎรสามารถไปร้องทุกข์ต่อกษัตริย์หรือพ่อเมืองโดยตรงได้ โดยการไปสั่น
กระด่ิงร้องทุกข์ที่แขวนไว้ที่ประตูเมือง 
 สําหรับเร่ืองบทลงโทษผู้กระทําผิดมีปรากฏในหลักศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรที่ขุดพบ ณ 
วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยสันนิษฐานว่ามีการจารึกไว้ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๕๖-๑๙๗๖ 
กฎหมายลักษณะโจรกล่าวถึงการกระทําที่เป็นโจรและกําหนดโทษไว้ตอนหน่ึงว่า 
   “อน่ึงไซร้แม้นผู้ใด...ใหญสู่งและ บ ส่งคืนข้าท่าน และไว้...เลย ว่าท่านจัก..
 ด้วยในขนาน ในราชศาสตร์ ธรรมศาสตร ์แล ละท่าน จักสอดสินไหม ดุจดังขโมย 
 อันลักคนท่านแลไป่ทันเอาออกจากเมืองน้ันแล และหนีไปไว้ในกลางเมือง”๕๘ 
 จากข้อความในหลักศิลาจารึกน้ีแสดงให้เห็นว่า การลงโทษผู้กระทําผิดในลักษณะโจรนี้เป็น
เหมือนกฎหมายลักษณะอาญาก็จริง แต่การลงโทษน้ันกลับมีเพียงค่าปรับ ไม่ปรากฏโทษจําคุกเฆี่ยนตี
หรือประหารชีวิต ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดของกฎหมายอาญาสมัยน้ันว่าไม่นิยมใช้วิธีการลงโทษที่
รุนแรงสําหรับความผิดเรื่องการลักทรัพย์๕๙ 
 ในสมัยสุโขทัยจึงใช้กฎหมายตามความคิดโบราณที่ว่ากฎหมายก็คือ ธรรมะโดยถือว่ากฎหมาย
กับหลักธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันแยกจากกันไม่ได้ หากอํานาจปกครองแผ่นดินขาดธรรมะ สังคมก็จะ
เข้าสู่วิกฤต๖๐  ซึ่งเป็นความคิดทํานองเดียวกับความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law 
School) ในโลกตะวันตก๖๑  ในรัฐสมัยใหม่เมื่อพูดถึงคําว่ากฎหมาย เราจะเข้าใจว่ากฎหมายก็คือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการนิติบัญญัติ (Legislation) 

                                           

 ๕๗สุทธิวาทนฤพุฒิ, หลวง, คําบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, อ้างแล้ว, หน้า ๗๐. 
 ๕๘“หลักที่ ๓๘ ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร,” ประชุมศิลาจารึก ภาค ๓, (พระนคร: โรง
พิมพ์สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘), หน้า ๒๘. 
 ๕๙แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๒), หน้า ๖๗. 
 ๖๐กิตติศักด์ิ ปรกติ, การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ      
มหานคร : บริษัทสํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๕๐. 
 ๖๑ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๔๙. 



 
๔๔ 

 
 จากการวิเคราะห์ตามหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช แม้หลักศิลาจารึกดังกล่าว
จะมีการจารึกข้อความเก่ียวกับเรื่องการประสิทธ์ิประสาทความยุติธรรมการตัดสินความ (แล่งความ) 
แต่หลักศิลาจารึกน้ันก็มิได้กล่าวถึงทนายความแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามลักษณะและนิสัยของมนุษย์ที่มี
ความรักญาติพ่ีน้อง เครือญาติ เพ่ือนฝูง ย่อมต้องการให้มีผลชนะคดี จึงวิเคราะห์ว่าการดําเนินคดี
น่าจะมีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือในทางคดี ซึ่งอาจเป็นญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนโดยมิใช่มี
ลักษณะการประกอบอาชีพทนายความแต่คอยแอบช่วยเหลือในทางลับ 

๒) สมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี 
  ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีของไทยในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง สังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ีมีความซับซ้อนกว่าสมัยสุโขทัยมาก 
เน่ืองจากมีความเจริญและมีราษฎรมากขึ้น พระมหากษัตริย์ต้องมอบหมายหน้าที่ในการชําระอรรถคดี
ให้แก่พระราชครูปุโรหิตาพฤฒาจารย์ซึ่งเป็นมหาอํามาตย์พราหมณ์ในราชสํานัก เพราะพราหมณ์เป็น
ผู้รู้หนังสือและเป็นเจ้าตํารับกฎหมาย จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษานิติราชประเพณีตลอดจนเป็นผู้
พิพากษาตระลาการ๖๒ 
 กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาประกอบด้วยพระธรรมศาสตร์และพระราชศาสตร์ที่ดัดแปลง
เพ่ิมเติมมาจากสมัยสุโขทัย รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งตราขึ้น มีดังน้ี 
 พระธรรมศาสตร์ เป็นกฎหมายหลักในการปกครองบ้านเมืองและการพิจารณาความหรือเป็น
มูลคดี โดยกําหนดมูลคดีไว้ ๒ ประเภท คือ๖๓ 
 ๑) มูลคดีแห่งผู้พิพากษาตระลาการ ๑๐ ประการซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับอํานาจศาล
และวิธีพิจารณาความ ได้แก่ (๑) ลักษณะอินทภาษ (๒) ลักษณะพระธรรมนูญ (๓) ลักษณะพยาน (๔) 
ลักษณะตัดพยาน (๕) ลักษณะว่าต่างแก้ต่าง (๖) ลักษณะตัดสํานวน (๗) ลักษณะรับฟ้อง (๘) ลักษณะ
ประวิงความ (๙) ลักษณะกรมศักด์ิ (พรหมทัณฑ์) และ (๑๐) ลักษณะตัดฟ้อง 
 ๒) มูลคดีวิวาท ๒๙ ประการ อันเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งกําหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ที่มีข้อพิพาท 
ได้แก่ (๑) ลักษณะกู้หน้ี (๒) ลักษณะฉ้อพระราชทรัพย์ (๓) ลักษณะแบ่งมรดก (๔) ลักษณะให้ปัน (๕) 
ลักษณะจ้างวาน (๖) ลักษณะพนัน (๗) ลักษณะซื้อขาย (๘) ลักษณะโจร (๙) ลักษณะที่บ้านที่นา (๑๐) 
ลักษณะที่ไร่ที่สวน (๑๑) ลักษณะทาส (๑๒) ลักษณะวิวาทตีด่ากัน (๑๓) ลักษณะผัวเมีย (๑๔) ลักษณะ

                                           

 ๖๒ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช, (พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๑๑), หน้า ๓๓-๓๔. 
 

๖๓กําธร เลี้ยงสัจธรรม, กฎหมายตรา ๓ ดวง, (กรุงเทพมหานคร : ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง แก้ไขปรับปรุงใหม่, พ.ศ. ๒๕๔๘), หน้า ๓๔. 



 
๔๕ 

 
โทษในพระราชสงคราม (๑๕) ลักษณะกบฏศึก (๑๖) ลักษณะละเมิดพระราชบัญญัติ (๑๗) ลักษณะ
เบียดบังอากรขนอนตลาด (๑๘) ลักษณะข่มเหงท่าน (๑๙) ลักษณะที่กระหนาบคาบเก่ียว (๒๐) 
ลักษณะบุกรุก (๒๑) ลักษณะลักพา (๒๒) ลักษณะความ (๒๓) ลักษณะเกษียณ (๒๔) ลักษณะฝาก
ทรัพย์ (๒๕) ลักษณะทํากฤตยาคม (๒๖) ลักษณะเช่า (๒๗) ลักษณะยืม (๒๘) ลักษณะแบ่งปันบาน
แผนกหมู่ชา และ (๒๙) ลักษณะอุทธรณ์ 
 พระราชศาสตร์ คือพระบรมราชโองการและพระบรมราชวินิจฉัยในอรรถคดีที่พระองค์ทรง
เห็นว่าไม่เที่ยงธรรมหรือเป็นคดีที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และโปรดเกล้าฯให้พราหมณ์ปุโรหิตหรือ
ลูกขุนรับไปร่างแล้วนําขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยอ้างถึงบทบัญญัติในพระ
ธรรมศาสตร์เพ่ือแสดงว่าเป็นสาขาคดีหน่ึงของพระธรรมศาสตร์ 
 กฎหมายอ่ืน ๆ ที่สําคัญและตราขึ้นรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง
ได้แก่๖๔ พระอัยการลักษณะพยาน พระอัยการลักษณะอาญาหลวง พระอัยการลักษณะรับฟ้อง พระ
อัยการลักษณะลักพา พระอัยการลักษณะอาญาราษฎร พระอัยการลักษณะโจร พระอัยการลักษณะ
เบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน และพระอัยการลักษณะผัวเมีย 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีบทบัญญัติของกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมากมาย เมื่อพิจารณา
จากหลักฐานแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรใดที่กล่าวถึงลักษณะการทํางานของ
ทนายความ หรือบทบาทหน้าที่ของทนายความใด ๆ  กระบวนการซักถามพยาน การถามติงหรือถาม
ค้านล้วนเป็นหน้าที่ของศาล  ทนายความสมัยน้ันไม่ได้รับการรับรอง จึงเพียงแต่ทํางานเบื้องหลังโดย
ทําหน้าที่แต่ง หรือเรียบเรียงคําฟ้อง คําร้อง คําแถลง คําให้การ แทนตัวความเท่าน้ัน  
 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายพระอัยการลักษณะตระลาการในกฎหมายตราสามดวง 
บทบาทของทนายความเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้น โดยในบทบัญญัติพระอัยการลักษณะตระลาการ บท
ที่๗๒ บัญญัติว่า  
  “ถ้าพ่ีน้องภรรยา ญาติกา สมักสมาอาไศรย ไพร่ฟ้า ข้าคนผู้ใดๆ แลเป็น
 ถ้อยความ สิ่งใดๆอยู่ก็ดี แลคนผู้เจ้าความน้ันเจ็บป่วยเป็นประการใด ๆ จะว่าความ
 ไปมิได้จะให้พ่อแม่ พ่ีน้อง ลูกลาย ผัวเมียประกัน แก้ความต่างก็ดี ท่านว่าจะประกัน
 แก้ต่างว่าต่างกันได้ เพราะไข้เจ็บพ่ีน้องกันเขาเสียกันมิได้”๖๕ 

                                           

 ๖๔ม.เอร์ แลงกาต์, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑ (พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และการเมือง, ๒๔๗๘), หน้า ๕๐.  
 ๖๕กฤษฎา บุณยสมิต, โครงสร้างกฎหมายตราสามดวง, (กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้า), 
๒๕๔๗, หน้า ๔๕. 
 



 
๔๖ 

 
 จากบทบัญญัติน้ีแสดงให้เห็นว่ากฎหมายพระอัยการลักษณะตระลาการยินยอมให้ญาติพ่ีน้อง 
อาสาสมัครหรือผู้ใดก็ได้ สามารถไปขึ้นศาลว่าความแทนได้หากตัวความเจ็บป่วยไม่สามารถไปศาล 
ดังน้ันจึงแบ่งคู่ความได้ ๒ ประเภทคือ คู่ความที่ต้องมีทนายว่าความแทนตัวและคู่ความที่ต้องว่าความ
ด้วยตนเอง นอกจากน้ันบทบัญญัติพระอัยการลักษณะตระลาการ บทที่ ๙๒ ได้บัญญัติในเรื่องการแต่ง
ทนายความไว้ว่า   
  “แต่นา ๔๐๐ ขึ้นไปถ้ามีกิจศุกขทุกขทุระใดๆ ก็ดี แลร้องฟ้องกฎหมาย
 กล่าวหา ผู้มีบันดาศักด์ิแต่นา ๔๐๐ ขึ้นไป เป็นข้อแพ่ง อาญา อุทธรณ์ ก็ดี ให้แต่ง
 ทนายความว่าความต่างตัว บ่พึงให้ว่าความเอง ถ้ามิได้ให้เรียกทนายต่างตัว ท่านว่า
 อย่าพึงรับไว้บังคับบันชา ตํ่านา ๔๐๐ ลงมา ถ้ามีกิจธุระสิ่งใดๆก็ดี จะแก้ต่างว่าต่าง
 ประกัน หาต่างพ่ี น้องได้ ถ้าราษฎรจะร้องฟ้อง ให้พิจารณาตัวเองได้”๖๖   
 จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการว่าต่างแก้ต่างแทนตัว
ความสามารถกระทําได้มากขึ้น รัฐเปิดโอกาสให้ญาติพ่ีน้องทําหน้าที่แทนตัวความได้ และกําหนดให้ผู้มี
ศักดินาสูงกว่า ๔๐๐ ไร่ขึ้นไปต้องแต่งทนายมาเพ่ือต่อสู้คดี ถ้าหากไม่แต่งทนายมาว่าความต่างตัว ศาล
จะไม่รับคดีของผู้น้ัน เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้ดําเนินคดีด้วยตนเอง แต่หากผู้มีศักดินาตํ่ากว่า 
๔๐๐ ไร่ คู่ความจะว่าความด้วยตนเองก็ได้หรือจะให้ญาติพ่ีน้องมาว่าต่างแก้ต่างแทนตัวก็ได้ 
 นอกจากน้ียังพบกฎหมายที่ระบุโทษของทนายความไว้ด้วยดังจะเห็นได้จากกฎหมายในปี พ.ศ. 
๒๒๗๖ สมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ (โอรสพระเจ้าเสือ) ที่บัญญัติไว้ว่า 
  “ราษฎรทุกวันน้ี ย่อมไปคิดอ่านด้วยผู้รู้สํานวรแต่งฟ้องให้ราษฎรหาความ
 แก้ความต่างกัน มิใช่พ่ีน้องว่าเปนพ่ีเปนน้อง เข้าว่าเน้ือความต่างกันให้เปนกุลีใน
 แผ่นดินให้สารสอดแนมจับเอาตัวคนข้ีฉ้อหมอความคิดอ่านแต่งฟ้องเขียนฟ้องให้แก่
 ราษฎร หาความแก่กันแล คิดอ่านให้ราษฎรแก้เน้ือความแก่กัน แลอ้างว่าเปนญาติพ่ี
 น้องเข้าหาความต่างราษฎรน้ันให้พิจารณาสืบสาวเอาตัวจงได้ ถ้าเปนสัจไซ้ให้เฆี่ยน 
 ๓ ยก แล้วให้ส่งเข้าคุกลงสําเภาเปนหัวสิบช้าง” 
 อย่างไรก็ตามการทําหน้าที่ของทนายความในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ีก็ยังเป็นไปในรูปแบบเดิม 
กล่าวคือการแสดงตัวในการถามพยาน ถามค้าน ถามติง ยังไม่ปรากฏ ทนายความยังทําหน้าที่เน้นหนัก
ไปในด้านการเขียน แต่งคําร้อง คําฟ้อง คําแถลง และคําให้การ  
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า กําเนิดของทนายความเพ่ิงมีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยได้บัญญัติ

                                           

 ๖๖กฤษฎา บุณยสมิต, โครงสร้างกฎหมายตราสามดวง, อ้างแล้ว, หน้า ๕๕. 
  



 
๔๗ 

 
ไว้ในกฎหมายพระอัยการลักษณะตระลาการ แม้นักประวัติศาสตร์จะเช่ือว่าวิชาชีพทนายความน่าจะมี
มาก่อนสมัยน้ีแล้ว ภายหลังสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จึงมาบัญญัติไว้ก็ตาม แต่ก็
ถือได้ว่าในปี พ.ศ. ๑๘๙๙ น้ี เป็นต้นกําเนิดของทนายความไทยที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน 
 ในสมัยกรุงธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยน แปลงกฎหมายใด ๆ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากเป็นระยะเวลาแห่งการทําสงครามเพราะต้องกอบ
กู้อิสรภาพของประเทศจากพม่า ตลอดทั้งรัชกาลต้องทําศึกสงครามมิได้ว่างเว้น อีกทั้งรัชสมัยของกรุง
ธนบุรีมีระยะ เวลาเพียง ๑๕ ปี คือ พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕  ดังน้ันกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงใช้
เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งต้นรัชกาลสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ การทําหน้าที่ของทนายความในสมัยกรุงธนบุรีจึงไม่แตกต่างไปจากสมัยของกรุงศรี
อยุธยา 

๓) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ ๑ ต้องทําสงครามต่อเน่ืองเพราะสมัยน้ันเหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบ 
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๒ ปีที่พระองค์ได้ครองราชย์ก็ได้อาศัยบรรดาพระราชกําหนดและบทพระ
อัยการที่เหลือรอดจากการถูกไฟเผาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ประมาณกันว่าเหลืออยู่ ๑ ใน 
๑๐ ของกฎหมายท่ีใช้กันในสมัยกรุงศรีอยุธยา๖๗ พระองค์ทรงให้คัดลอกบทพระอัยการที่เหลือแต่ก็ไม่
ครบถ้วนจึงอาศัยตัวบทกฎหมายต่างๆ แต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นบรรทัดฐาน จนกระทั่ง พ.ศ. 
๒๓๔๗ ได้เกิดคดีประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของการชําระสะสางกฎหมาย คือคดีอําแดงป้อมฟ้องหย่า
นายบุญศรี๖๘ คดีน้ีมีข้อเท็จจริงว่า นายบุญศรีซึ่งเป็นช่างตีเหล็กหลวงได้ถวายฎีกาต่อรัชกาลที่ ๑ ร้อง
ทุกข์กล่าวโทษพระเกษมและนายราชาอรรถว่า อําแดงป้อมภริยาของตนทําชู้กับนายราชาอรรถแล้วมา
ฟ้องหย่านายบุญศรี นายบุญศรีไม่ยอมหย่า พระมหาเกษมไม่ฟังคําให้การของนายบุญศรี แต่กลับ
เจรจาแทะโลมอําแดงป้อม และให้อําแดงป้อมกับนายบุญศรีหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย นายบุญศรี
จึงได้ทูลเกล้าถวายฎีกาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเรียกลูกขุน ณ ศาลหลวงมาไต่
ถาม ได้ความว่าเป็นการวินิจฉัยตามบัญญัติกฎหมายที่ว่า 
  “ชายหาผิดมิได้ หญิงขอหย่า ท่านว่าเป็นหญิงหย่าชาย หย่าได้” 
 พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นการไม่ยุติธรรมที่หญิงนอกใจชายแล้วกลับมาฟ้องหย่าชายได้อีก จึงมี 

                                           

 ๖๗ประชุมกฎหมายรัชกาลที่ ๑ จ.ศ. ๑๑๖๖, พิมพ์ตามฉบับหลวงตรา ๓ ดวง เล่ม ๖ พระ
ราชกําหนดที่ ๒๘, (พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔๘๑), หน้า ๓๙๘. 
 ๖๘กําธร เลี้ยงสัจธรรม, ฎีกาของอําแดงเหมือนในรัชกาลที่ ๔ กับการพลิกคดีอําแดงป้อมใน
รัชกาลที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปวัฒนธรรม), พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๗๒-๙๑. 



 
๔๘ 

 
พระบรมราชโองการให้สะสางบทกฎหมายท่ีขัดแย้งกันและปรับแก้เสียใหม่ การชําระกฎหมายใช้เวลา
เพียง ๑๑ เดือน โดยเมื่อชําระเสร็จแล้วอาลักษณ์ได้เขียนลงเส้นหมึกบนสมุดข่อย รวม ๖ ชุดๆ ละ ๔๑ 
เล่ม โดย ๓ ชุดแรกซึ่งเป็นฉบับหลวงได้ประทับตรา ๓ ดวงลงบนปก ได้แก่ ตราคชสีห์ ตราราชสีห์ และ
ตราบัวแก้ว อันเป็นตราประจําตําแหน่งของสมุหนายก สมุหกลาโหม และเจ้าพระยาพระคลัง
ตามลําดับ เรียกกันโดยทั่วไปว่า กฎหมายตราสามดวง ซึ่งไม่เพียงแต่ทําให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราว
เก่ียวกับกฎหมายไทยด้ังเดิมเท่าน้ัน แต่ยังทําให้ทราบถึงสภาพสังคมการเมืองการปกครองวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตอย่างละเอียด๖๙ 
 กฎหมายตราสามดวงได้เป็นหลักกฎหมายของประเทศไทยต้ังแต่รัชกาลที่ ๑ ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นระยะเวลารวม ๘๖ ปี (พ. ศ. ๒๓๒๕- ๒๔๑๑) 
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต้ังแต่รัชกาลที่ ๑ มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังคงมิได้แยกออกจากกันและมิได้
กําหนดบทบาทและหน้าที่ของทนายความไว้แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการชําระสะสางตัวบทกฎหมายใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาให้ถูกต้องและเป็นธรรมมากขึ้นเท่าน้ัน แม้จะมีแนวคิดที่ให้ตัวความท่ีมีศักดินาสูง
กว่า ๔๐๐ ไร่ขึ้นไปต้องแต่งทนายมาเพ่ือว่าความแก้ต่างก็ตาม บทบาทและการทําหน้าที่ของ
ทนายความก็ไม่แตกต่างไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี 

๔) สมัยอิทธิพลตะวันตกแผ่ขยายมาไทย 
 ใน พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
ราชวงศ์จักรแีห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยน้ันประเทศอังกฤษและประเทศฝร่ังเศสต่างก็มีอาณานิคมที่เป็น
เพ่ือนบ้านอยู่ติดกับประเทศไทย การค้ากับชาวต่างประเทศเร่ิมขยายตัวออกไปและมีชาวต่างประเทศ
เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ปัญหาข้อพิพาทและการพิจารณาพิพากษาคดีของชาวต่างชาติหรือคน
ที่อยู่ในบังคับของชาวต่างชาติจึงเกิดความยุ่งยากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจนําไปสู่วิกฤตของประเทศชาติ
ได้เพราะอาจกลายเป็นข้ออ้างของประเทศที่กําลังล่าอาณานิคม ประเทศมหาอํานาจยุโรปถือโอกาส
ตีความสนธิสัญญาและกําหนดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพื่อขยายดินแดนให้แก่ประเทศที่เป็นอาณา
นิคมของตนเอง นอกจากน้ียังมีคนไทยบางกลุ่มแอบไปขอหนังสือรับรองจากกงสุลของต่างชาติเพ่ือขอ
เป็นคนในบังคับของต่างชาติ เพราะเห็นว่ามีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนไทย การกระทําน้ีมีการซื้อขายและ
เป็นไปอย่างลับๆ จนเกิดปัญหายุ่งยากว่า เมื่อมีปัญหาแล้วต้องขึ้นศาลของใคร 
  

                                           

 ๖๙แสวง บุญเฉลมิวิภาส,  รวมคําบรรยายหลกัวิชาชีพนักกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๑-
๑๒๒. 



 
๔๙ 

 
 ผลกระทบเหล่าน้ีสร้างความลําบากใจให้กับผู้ปกครองประเทศเป็นอย่างมาก ตัวอย่างคดีที่ 
นครเชียงใหม่มีชาวอังกฤษขึ้นไปประกอบอาชีพทําไม้เป็นจํานวนมาก เมื่อมีข้อพิพาทในเรื่องสัมปทาน
ป่าไม้ผู้ครองนครก็ถืออภิสิทธ์ิ ชาวอังกฤษผู้รับสัมปทานก็ไม่ยินยอมเพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึง
ต้องย่ืนมือเข้าไปช่วยจัดการแก้ปัญหา โดยกําหนดเก่ียวกับการฟ้องร้องเจ้านครเชียงใหม่ใน
พระราชบัญญัติสําหรับข้อหลวงชําระความหัวเมืองจุลศักราช ๑๒๓๖ หรือ ร.ศ.๙๓ (พ.ศ.๒๔๑๗) ซึ่งให้
ดําเนินวิธีการทางศาลแบบใหม่ และให้สิทธิเจ้าครองนครและญาติแต่งทนายความว่าความแทนได้ และ
ให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน จัดเจ้านายบุตรหลานฝึกหัดในการชําระความยังศาล ทําให้
กระบวนการศาลเริ่มมีการซักถามพยาน ถามค้าน ถามติงโดยทนายความ การแสดงตัวของทนายความ
จึงปรากฏให้เห็นมากขึ้น มิใช่จํากัดอยู่แต่เฉพาะการแต่งคําฟ้อง คําร้อง คําแถลง เหมือนในอดีต๗๐      
 ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้มีพระราชบัญญัติว่าความศาลต่างประเทศ บัญญัติให้คนไทยทุกคนแต่ง
ทนายความได้ ไม่จํากัดศักดินาอย่างแต่ก่อน การแต่งทนายความเข้าต่อสู้คดีโดยเฉพาะศาล
ต่างประเทศจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางและเสมอหน้ากัน 
 ปัญหาระบบการศาลไทยในขณะนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อนโดยศาลจะแยกย้ายกันสังกัดตาม
กระทรวงกรมต่างๆ และในการพิจารณาพิพากษาคดีจะประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน กล่าวคือ กรม
รับฟ้อง ลูกขุน ตระลาการ และผู้ปรับ โดยเสด็จในกรมหลวงราชบุรีทรงกล่าวไว้ว่า 
   “...แต่ในคราวน้ันการพิจารณาแลการตัดสินความท้ังหลาย แบ่งเปนหลาย
 น่าที่หลายกรมเปนต้น คือ กรมรับฟ้อง ลูกขุน ผู้ปรับ แลขุนศาลตระลาการ ศาล
 นครบาลศาลแพ่งกลาง แพ่งเกษม ศาลมหาดไทย ศาลกะลาโหม แลกรมท่า เปน
 ศาลที่มีแต่ตระลาการผู้ชําระ แต่ผู้รับฟ้องน้ันเปนกรมหน่ึงต่างหาก กรมรับฟ้อง
 นําเสนอลูกขุนที่เปนกรมอยู่ต่างหากไม่ขึ้นกระทรวงเหมือนกัน เมื่อลูกขุนตรวจฟ้อง
 ว่าเปนฟ้องแล้วกรมรับฟ้อง จึ่งจะได้จ่ายฟ้องน้ันไปยังศาลนครบาล ศาลแพ่งกลาง
 แพ่งเกษม ฤาศาลมหาดไทย กะลาโหม กรมท่า ศาลหน่ึงศาลใด แล้วแต่ความน้ันจะ
 ลงในเขตรอํานาจของใคร...เมื่อศาลทั้งหลายน้ีได้ชําระความเสร็จสํานวนแล้ว ต้องส่ง
 ขึ้นไปยังลูกขุนให้ช้ีขาดแลลูกขุนเองเมื่อได้ช้ีขาดแล้วว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกยังต้องส่ง
 สํานวนไปให้ผู้ปรับให้วางบทอีกต่อไป กว่าคดีจะได้ถึงเด็ดขาดมีคําพิพากษา จึ่งเห็น
 ได้ว่าศาลที่เปนกลางไม่ขึ้นกระทรวงใดน้ัน คือลูกขุนแลผู้ปรับเท่าน้ันเอง มีอํานาจก็
 จริงแต่ด้วนๆ มือตีนอยู่แก่กระทรวงทั้งสิ้นแลกระทรวงทั้งหลายที่มีนายสําคัญ ก็ข้าม
 ลูกขุนผู้ปรับเสียเสมอๆ..ศาลกรมสุรัศวดีที่ขึ้นอยู่ในกะลาโหมเด๋ียวน้ี ที่ยังสังเกตไม่ได้

                                           

 ๗๐กําพล มั่นใจอารยะ, “บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม”, 
วิทยา นิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๕.  



 
๕๐ 

 
 ว่าเปนโรงศาล แลวิธีพิจารณาอย่างไรแลศาลทหารในกรมยุทธนาธิการแลในกรม
 ทหารเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันน้ี แลไม่ปรากฏแต่เดิมๆ มาจะเปนขึ้นได้ ก็เห็นว่าจะได้
 อํานาจต่อเน่ืองจากกะลาโหมที่ได้บัญชาการฝ่ายทหารทั้งหลาย แต่หาได้มีประกา
 สเปนลายลักษณะอักษรไม่ วิธีพิจารณาของศาลเหล่าน้ียังไม่เปนรูปพอจะอธิบาย
 อย่างไร พูดแล้วจะไม่มีหลัก...”๗๑ 
 แสดงให้เห็นถึงปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนและยังเป็นสาเหตุของความไม่เป็นธรรมเน่ืองจากผู้
พิพากษาไม่ได้ทําการสืบพยานด้วยตนเอง แต่วินิจฉัยจากเอกสารในสํานวนที่ส่งมา ก่อให้เกิดการทุจริต
ของผู้พิพากษาตุลาการและคู่ความรวมท้ังความล่าช้าในการพิจารณาพิพากษาคดี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ประกาศต้ังกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. 
๑๑๐) ความว่า 
  “ทุกวันน้ี คดีของราษฎรซึ่งเก่ียวข้องซึ่งกันและกันอยู่ตามโรงศาลต่างๆ ทั้ง
 ปวงน้ันมีมากขึ้นทุกวัน เพราะอาไศรย์ราษฎรพลเมืองมีการค้าขายเก่ียวข้องพัวพัน
 กันมากขึ้นประการหน่ึง ศาลมีจะพิจารณาคดีของราษฎรน้ันก็แยกย้ายอยู่หลาย
 กระทรวง ทั้งผู้พิจารณาแลผู้พิพากษาก็อยู่ในที่ต่างกัน ผู้พิพากษาจะบังคับความช้ี
 ขาดปรับสัตย์ตัดสินก็อาไศรย์แต่ในถ้อยคําสํานวนที่ในกระดาษสมุด ไม่เห็นด้วยจักษุ
 ในการพิจารณาเลย จึ่งเป็นช่องอุบายทางทุจริตของตระลาการแลคู่ความแม้แต่อย่าง
 ตํ่าก็เปนทางที่จะชักประวิงให้ความล่าช้าไปได้ต่างๆ คดีของราษฎรจึ่งได้คั่งค้างทับ
 ถมอยู่ตามกระทรวงโรงศาลน้ันๆมากขึ้นทุกที กว่าจะแล้วได้แต่ละเรื่องก็ช้านาน เปน
 การเสียเวลาทํามาหากินของราษฎรได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ีเปนอันมาก”๗๒ 
 ปัญหาการพิจารณาพิพากษาคดีที่ล่าช้าเกิดจากการที่ศาลแยกย้ายกันสังกัดตามหน่วยงาน
ต่างๆ และแบ่งให้หลายหน่วยงานทําหน้าที่ประกอบกับคดีของราษฎรมีมากขึ้นจนมีคดีค้างเป็นจํานวน
มาก  
 การยอมรับวิธีการศาลและกระบวนพิจารณาแบบยุโรปมาใช้ทําให้ศาลต่าง ๆ ถูกรวมให้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ มีพระราชบัญญัติสนามสถิตยุติธรรมใช้บังคับกระบวนการว่าความ
โดยวิธีแต่งคําฟ้อง คําร้อง คําแถลงและการซักถามพยาน ถามค้าน ถามติง  

                                           

 ๗๑ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ, พระเจ้าลูกยาเธอ, กรมหมื่น, พระราชบัญญัติในปัตยุบัน เล่ม ๑ (พระ
นคร : โรงพิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ. ๑๒๐), หน้า ๑๕๑-๑๖๕. 
          ๗๒นิกร ทัสสโร, พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมาย
ไทย (กรุงเทพมหานคร: แปลนพริ้นท์ต้ิง, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



 
๕๑ 

 
 ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ ร.ศ. ๑๑๕ บัญญัติให้
โจทก์และจําเลย มีอํานาจแต่งทนายความช่วยว่าความได้ แต่ต้องทําเป็นหนังสือแต่งทนายไว้เป็นสําคัญ
ต่อศาลทําให้คดีอาญาในศาลสถิตยุติธรรมคู่ความทุกคนมีสิทธิแต่งต้ังทนายความว่าต่างแก้ต่างแทน
ตนเองได้๗๓ 
 ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้มีการประกาศใช้พระราชกําหนดพิจารณาความแพ่งอาญาแลอุทธรณ์
สําหรับศาลต่างประเทศในหัวเมืองรัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๖ โดยให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
พิจารณาสําหรับศาลต่างประเทศ เมืองนครเชียงใหม่ จุลศักราช ๑๒๕๐ ซึ่งมาตรา ๑๗๐ ในกฎหมาย
ฉบับใหม่น้ีบัญญัติให้โจทก์และจําเลยในศาลต่างประเทศทุกหัวเมืองมีสิทธิแต่งต้ังทนายความว่าต่างแก้
ต่างแทนตนเองได้ 
 ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ มีประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความ
แพ่ง รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ โดยมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์
ศก ๑๒๗ บัญญัติให้โจทก์และจําเลยมีสิทธิแต่งต้ังทนายความได้ และเริ่มมีการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพทนายความในมาตรา ๑๒๘ โดยบัญญัติให้ศาลมีอํานาจห้ามทนายความที่ประพฤติไม่สมควรทํา
การว่าความในศาลหน่ึงหรือทุกๆ ศาลได้ และทนายความมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาคําสั่งน้ีได้ด้วย 
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าสมัยอิทธิพลตะวันตกแผ่ขยายมาไทย สมัยน้ันประเทศอังกฤษและ
ประเทศฝร่ังเศสต่างก็มีอาณานิคมที่เป็นเพ่ือนบ้านอยู่ติดกับประเทศไทย การค้ากับชาวต่างประเทศ
เริ่มขยายตัวออกไปและมีชาวต่างประเทศเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากน้ีประเทศ
มหาอํานาจยุโรปถือโอกาสตีความสนธิสัญญาและกําหนดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพ่ือขยายดินแดน
ให้แก่ประเทศที่เป็นอาณานิคมของตนเอง ผลกระทบเหล่าน้ีสร้างความลําบากใจให้กับผู้ปกครอง
ประเทศเป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้มีพระราชบัญญัติว่าความศาลต่างประเทศ 
บัญญัติให้คนไทยทุกคนแต่งทนายความได้ ไม่จํากัดศักดินาอย่างแต่ก่อน การแต่งทนายความเข้าต่อสู้
คดีโดยเฉพาะศาลต่างประเทศจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางและเสมอหน้ากัน ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ มีประกาศ
ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยมาตรา ๑๒๓ บัญญัติให้
โจทก์และจําเลยมีสิทธิแต่งต้ังทนายความได้และเริ่มมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความ ใน
มาตรา ๑๒๘ โดยบัญญัติให้ศาลมีอํานาจห้ามทนายความที่ประพฤติไม่สมควรทําการว่าความในศาล
หน่ึงหรือทุกๆ ศาลได้ 
 
 

                                           

 ๗๓ชาญชัย แสวงศักด์ิ และวรรณชัย บุญบํารุง, สาระน่ารู้เก่ียวกับการจัดทําประมวลกฎหมาย
ของต่างประเทศและของไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒๗. 



 
๕๒ 

 
๕) สมัยพระราชบัญญัติทนายความ  

 วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๗ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งเป็นกฎหมายทนายความฉบับแรก โดย
มีคําปรารภดังน้ี 
  “..กาลทุกวันน้ีมีพระราชกําหนดกฎหมายให้โจท จําเลย ผู้มีอรรถคดีแต่ง
 ทนายว่าต่างแก้ต่างได้ในศาลสถิตยุติธรรม แลมีเจ้าถ้อยหมอความแลบุทคลเปนผู้ไร้
 คุณสมบัติเข้ามาแอบแฝงหากินเปนทนายความ ณะโรงศาลเปนอันมาก แลกฎ
 ข้อบังคับทนายความซึ่งมีอยู่บัดน้ียังไม่เพียงพอท่ีจะสอดส่องครอบงําตลอดท่ัวถึง
 บุทคลเหล่าน้ันทรงพระราชดําริเห็นว่าบรรดาชนทั้งหลายผู้อาศรัยเลี้ยงชีพเปนทนาย
 ความควรจะประกอบในคุณสมบัติ แลควรประพฤติอยู่ในมรรยาทดีงามเปนอัน
 เดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดย
 บทมาตราสืบไปดังน้ีฯ ....” 
   ดังน้ัน งานของทนายความไทยจึงเป็นงานที่กฎหมายรับรองและต้องใช้ความรู้ความชํานาญ
ทางนิติศาสตร์ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ น้ัน มีบทบัญญัติที่กําหนดฐานะและหน้าที่ของทนายความ
ที่แตกต่างกันดังน้ี 

    (๑) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๕๗   
 ทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๕๗ มีอยู่สองประเภท คือ  
 (๑) ทนายความช้ันที่หน่ึง เป็นทนายความประเภทท่ีสอบไล่วิชากฎหมาย ได้รับ
ประกาศนียบัตรเป็นเนติบัณฑิตไทย ทนายความประเภทนี้มีสิทธิว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร   
 (๒) ทนายความช้ันสอง เป็นทนายความซ่ึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้สอบสวนคุณวุฒิ
ความรู้ ความชํานาญ แล้วมีสิทธิว่าความได้เฉพาะศาลในกรุงเทพหรือหัวเมืองโดยตําบลที่จดลงไว้ใน
ใบอนุญาตทนายความเท่าน้ันจะไปว่าความในท้องที่อ่ืนที่มิได้จดทะเบียนไว้ก็ให้ขออนุญาตพิเศษเฉพาะ
เรื่องทุกคราวไปจึงจะว่าความได้ 
 โดยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ มีอํานาจออกคําสั่งห้ามมิให้ทนายความคนใดคน
หน่ึงว่าความในศาลยุติธรรมมีกําหนดไม่เกินกว่า ๓ ปี หรือจะออกคําสั่งให้ลบช่ือทนายความคนใดคน
หน่ึงออกเสียจากทะเบียนได้ 
 ความผิดของทนายความที่อาจถูกลงโทษมีเพียง ๔ ข้อ คือ  
 (๑) ฉ้อตระบัดสินลูกความประพฤติไม่สมควรได้สอบสวนแก่หน้าที่แห่งทนายความ เอาความ
เท็จมาหามาแก้ลวงศาลชักให้หลงไปเพ่ือให้ศาลน้ันออกคําสั่งคําบังคับ ซึ่งทนายความน้ันรู้อยู่แก่ใจว่า
เป็นคําสั่งผิดหรือเป็นการไม่สมควร  



 
๕๓ 

 
 (๒) ยุยงส่งเสริมให้เขาฟ้องร้องกรณีอันหามูลมิได้ให้รกโรงศาลหรือรับเข้าเป็นทนายความว่า
ต่างแก้ต่างอรรถคดี โดยวิธีสัญญาจะแบ่งเอาส่วนเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทกันอันจะพึง
ได้แก่ลูกความน้ันโดยเหตุที่ฟ้องขึ้นเช่นน้ี  
 (๓) สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือปลูกพยานเท็จ โดยหาคนเข้ามาเป็นพยานเสี้ยม
สอนให้เบิกความเท็จหรือโดยปกปิดซ่อนงําอําพรางทําพยานหลักฐานใดๆ ซึ่งควรจะนํามาย่ืนแก่ศาล
หรือสมรู้เป็นใจเพ่ือให้ของกํานัลหรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน  
 (๔) มีพิรุธผิดโดยสถานอ่ืนอันเป็นความประพฤตินอกมรรยาทแห่งทนายความผู้มีอาชีวะอยู่ใน
สัตย์สุจริต   
 นอกจากความผิดดังกล่าวมาแล้วพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๑๘ 
บัญญัติให้อํานาจเนติบัณฑิตยสภาช้ีแจงให้กระจ่างว่า อย่างไรเป็นความประพฤตินอกมรรยาทแห่ง
ทนายความ และแบบข้อบังคับทั้งปวงน้ันให้กรรมการเนติบัณฑิตยสภานําเสนอเสนาบดียุติธรรม อธิบดี
ศาลฎีกา และอธิบดี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพเพ่ือรับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๓๑ ตุลาคม ๒๔๕๘ เนติบัณฑิตยสภาได้ออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความมีเน้ือความ
ทั้งหมด ๑๒ ข้อ 
 ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๕๙ ได้ออกข้อบังคับมรรยาททนายความว่าด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพและ
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมรรยาททนายความว่าด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพ 
  (๒) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๔๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๔๘๑    
 วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๗๗ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗๗๔ โดยให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๕๗ ถือเป็นกฎหมายทนายความฉบับที่สอง โดยแก้ไขเพ่ิม 
เติมในปี พ.ศ.๒๔๘๑๗๕ กําหนดให้ทนายความม ี๒ ช้ันคือ 
          ทนายความช้ันหน่ึง ได้แก่ 
  (๑) ผู้สอบความรู้ทางนิติศาสตร์ได้เป็นเนติบัณฑิตหรือต้ังแต่ปริญญาตรีขึ้นไปและเป็นสามัญ
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา                                                                   
 (๒) ผู้ที่เคยเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปีหรือเป็นสมาชิกวิเศษแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา                                                                                   

                                           

 ๗๔ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗, เล่มที่ ๕๑ วันที่ ๑๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗, หน้า ๖๖๔-๖๘๐. 
 ๗๕ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๘๑, ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๕๕, วันที่ 
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๙๖๒-๙๖๔. 
 



 
๕๔ 

 
 (๓) ทนายความช้ันสองซึ่งได้ทําการเป็นทนายความมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี และได้ว่าความยก
ย่องเป็นสมาชิกวิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมาชิกวิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ได้รับอนุญาตให้เป็น
ทนายความช้ันหน่ึงอยู่ก่อนวันใช้พระราชบัญญัติน้ี  
 ทนายความชั้นสองได้แก่ ผู้ซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้สอบคุณวุฒิและความสามารถ
แล้วเห็นว่าสมควรจะทําหน้าที่ทนายความได้และเป็นสมาชิกสมทบแห่งเนติบัณฑิตยสภาตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว สิทธิการว่าความยังเป็นเช่นเดิม ทนายความช้ันหน่ึงว่าความท่ัวราชอาณาจักร 
ทนายความช้ันสองว่าความได้เฉพาะจังหวัดที่ตนจดทะเบียนไว้ หากจะว่าความนอกเขตจังหวัดน้ัน 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้พิพากษาศาลที่ทนายความจะเข้าว่าความเสียก่อนแล้วรายงานให้อธิบดีผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ทราบ 
 มีการปรับปรุงคณะกรรมการสอดส่องความประพฤติทนายความ มีจํานวนไม่ตํ่ากว่า ๘ คน 
ประกอบด้วยกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและทนายความ ที่เป็นสามัญสมาชิกฝ่ายละเท่าๆ กัน ส่วนการ
ไต่สวนและปรึกษาความประพฤติของทนายความยังคงเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นองค์คณะ
โดยศาลอุทธรณ์มีอํานาจออกคําสั่งภาคทัณฑ์ หรือห้ามทําการเป็นทนายความมีกําหนดไม่เกินสามปี
หรือลบช่ือและให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๔๕๘ และข้อบังคับมรรยาท
ทนายความ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพ พ.ศ. ๒๔๕๙ 
 วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๘๒ เนติบัณฑิตยสภาได้ประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนาย
ความ พ.ศ. ๒๔๘๒ มีเน้ือหาทั้งหมด ๑๕ ข้อโดยมีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ด้วย 
 พ.ศ. ๒๔๘๓ ให้พนักงานอัยการร้องขอให้คณะกรรมการสอดส่องความประพฤติทนายความ
ได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ขอให้ดําเนินการ และแก้ไขวันหมดอายุของใบอนุญาตทนายความเป็นวันที่ ๓๑ 
ธันวาคมของทุกปี 
  (๓) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘  
 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๘ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘๗๖ โดย
ยกเลิกระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ ถือเป็นกฎหมายทนายความฉบับที่สาม กําหนดให้มี
ทนายความ ๒ ช้ันคือ  
 ทนายความชั้นหน่ึง ต้องสําเร็จวิชากฎหมายและเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา มี
สิทธ์ิว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร   
 ทนายความช้ันที่สอง ต้องเป็นผู้ที่สอบความรู้ได้ที่เนติบัณฑิตย์สภา กําหนดให้มีการสอบหรือมี
ปริญญา อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ในสถานศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเนติ

                                           

 ๗๖ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับพิเศษเล่มที่ ๘๒ ตอน
ที่ ๕๘, วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, ๒๑ หน้า.  



 
๕๕ 

 
บัณฑิตยสภารับรองว่ามาตรฐานการศึกษาสมควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกวิสามัญหรือ
สมทบแห่งเนติบัณฑิตยสภา มีสิทธ์ิว่าความในศาลในเขตจังหวัดที่ทนายความผู้น้ันมีสํานักงานที่จด
ทะเบียนไว้และจังหวัดอ่ืนที่ระบุในใบอนุญาต   
 และเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนกับอธิบดีศาลอุทธรณ์เป็นเนติบัณฑิตยสภา โดยมีคณะกรรมการ
มรรยาททนายความประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่ง
เนติบัณฑิตยสภาแต่งต้ังจากสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา หากคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและทําการสอบสวนเสร็จแล้ว อธิบดีกรมอัยการมีอํานาจทํา
คําสั่งให้ย่ืนคํากล่าวหาต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ หากคณะกรรมการมรรยาททนายความมี
ความเห็นว่าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความให้ทําความเห็นส่งเนติบัณฑิตยสภาเพ่ือ
วินิจฉัยช้ีขาด ส่วนข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ มีบทเฉพาะกาลมาตรา ๔๑ แห่งพระราช 
บัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ บัญญัติว่าในระหว่างที่เนติบัณฑิตยสภายังมิได้ตราข้อบังคับว่าด้วย
มรรยาททนายความให้ถือว่าความในมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ. ๒๔๗๗ และข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยมรรยาททนายความและการแต่งกาย 
  (๔) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  
 วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘๗๗ ถือ
เป็นกฎหมายทนายความฉบับที่สี่โดยมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรควบคุมดูแลทนายความเป็นสภา
ทนายความ สภาทนายความจึงก่อกําเนิดขึ้นพร้อมกับพระราชบัญญัติทนายความฉบับใหม่  โดยมี
สาระสําคัญให้โอนการควบคุมทนายความ ทั้งการจดทะเบียนการควบคุมมรรยาทและการกําหนด
คุณสมบัติของผู้เป็นทนายความให้กับสภาทนายความ ทั้งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ยัง
ได้ยกเลิกทนายความช้ันหน่ึงและช้ันสอง ให้มีทนายความประเภทเดียวโดยว่าความได้ทั่ว
ราชอาณาจักร ส่วนการขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาตและ
การบอกเลิกจากการเป็นทนายความเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๘)                                      
  ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หมวด ๔ การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความไทย ตามมาตรา ๓๕ ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสญัชาติไทย 
 (๒) อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ในวันย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 (๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรใน
วิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภา

                                           

 ๗๗ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒๙ 
ฉบับพิเศษ, วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘, ๓๖ หน้า.  



 
๕๖ 

 
ทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษาน้ันมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทําการ 
ใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 (๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดให้จําคุก 
 (๖) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
 (๗) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 
 (๘) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (๙) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบ
อาชีพทนายความ 
 (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตําแหน่งประจําเว้นแต่
ข้าราชการการเมือง 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๑ 
 ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือ
ต้องห้ามทําการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คําให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้อง
ฎีกา แก้ฎีกา คําร้อง หรือคําแถลงอันเก่ียวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเว้นแต่จะได้
กระทําในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอํานาจหน้าที่กระทําได้โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอ่ืน  การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 วิชาชีพทนายความได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลําดับ บทบาทของทนายความในปัจจุบันน้ี
การว่าความต้องมีการแสดงตัวและแสดงออกในการซักถามพยาน ถามค้าน ถามติง ทําให้วิชาชีพ
ทนายความต้องผ่านการฝึกฝนฝึกหัด ถือกันว่า การว่าความเป็นศิลปะแบบหนึ่ง กล่าวคือ นอกจาก
จะต้องมีความรู้ในทางกฎหมายแล้วยังต้องประกอบไปด้วยความรู้ในด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนต้องใช้
ปฏิภาณไหวพริบ มีทักษะในการสื่อสาร มีวาทศิลป์และเชาวน์ปัญญาเข้าประกอบด้วย จนมีการกล่าว
กันว่านักนิติศาสตร์ที่ดีไม่แน่ว่าจะเป็นทนายความท่ีดีได้ (Good Lawyers may be such and not 
advocates)๗๘ 

                                           

 ๗๘สุรชัย สุวรรณปรีชา, การว่าความ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘. 



 
๕๗ 

 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีเป็นจํานวนมากข้ึน มีการรวมตัวกันเป็นองค์กรอิสระโดยจัดต้ัง
สมาคมทนายความในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพ่ืออํานวยประโยชน์ให้แก่ทนายความด้วยกันและประชาชน
ทั่วไป สมาคมทนายความเห็นว่าการควบคุมทนายความโดยเนติบัณฑิตยสภาซึ่งประกอบไปด้วยผู้
พิพากษา อัยการ  ทนายความ  และบุคคลทั่วไป ไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม  ทนายความควร
ปกครองทนายความ 
ด้วยกันเอง จึงเกิดการเรียกร้องจากทนายความ อันเป็นต้นกําเนิดของสภาทนายความในเวลาต่อมา 
 กล่าวโดยสรุป การเป็นทนายความในประเทศไทยในปัจจุบัน ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ตํ่า
กว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ในวันย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษาน้ันมีมาตรฐานการศึกษา
ที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ ต้องเป็นสมาชิกแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 สรุปแนวคิดและวิวัฒนาการของทนายความในประเทศไทยนั้น วิเคราะห์ได้ว่าการดําเนินคดี
ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาต่างก็
พ่ึงพาผู้มีความรู้ด้านกฎหมายซึ่งอาจเป็นญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูงคอยช่วยว่าต่างแก้ต่างให้โดยไม่มีการ
เรียกค่าตอบแทน กําเนิดของทนายความเพ่ิงมีปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรในรัชสมัยของ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย
พระอัยการลักษณะตระลาการ ต่อมาสมัยอิทธิพลตะวันตกแผ่ขยายมาไทยในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ ได้มี
พระราชบัญญัติว่าความศาลต่างประเทศ บัญญัติให้คนไทยทุกคนแต่งทนายความได้ ไม่จํากัดศักดินา
อย่างแต่ก่อน การแต่งทนายความเข้าต่อสู้คดีโดยเฉพาะศาลต่างประเทศจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางและ
เสมอหน้ากัน จนถึงสมัยพระราชบัญญัติทนายความ มีกฎหมายรองรับแล้วจึงพัฒนามาเป็นวิชาชีพ
ทนายความ บทบาทของทนายความในปัจจุบันน้ีการว่าความต้องมีการแสดงตัวและแสดงออกในการ
ซักถามพยาน ถามค้าน ถามติง ทําให้วิชาชีพทนายความต้องผ่านการฝึกฝนฝึกหัด ผู้รับใบอนุญาตต้อง
มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ในวันย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ซึ่ง
เทียบได้ไม่ ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่สภาทนายความเห็นว่า
สถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ควรเป็นทนายความได้ ต้องเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาและมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  
 



 
๕๘ 

 
 ๒.๑.๔ ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ 
 ทนายความมีบทบาทสําคัญในส่วนของภาคประชาชน และยังมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ยุติธรรม คือตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงสรุป 
ได้ว่าทนายความมีบทบาทสําคัญ ๒ ประการคือ๗๙ 
 ๑)  บทบาทของทนายความในฐานะเป็นตัวแทนของผู้มีอรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นทนายความ
โจทก์ ทนายความจําเลย หรือฐานะอ่ืน และทําหน้าที่ภายใต้กรอบของวิชาชีพทนายความ 
 ๒)  บทบาทของทนายความในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและอํานวยความยุติธรรมเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ 
 ในการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มนุษย์ใช้ระยะเวลา
นับเป็นพัน ๆ ปี ตามประวัติศาสตร์อันยาวนานมีนักปราชญ์เจ้าของทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ มากมาย  
ในช่วง ๔๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล เพลโต (Plato) ปราชญ์ชาวกรีกนําเสนอว่า ผู้ปกครองเป็นกษัตริย์นัก
ปรัชญา (Philosopher King) จะเป็นการปกครองที่ดีที่สุด แต่ต่อมาในบ้ันปลายชีวิตก็เปลี่ยนความคิด 
โดยเขียนหนังสือช่ือ The Laws แสดงความเห็นว่าการปกครองโดยกฎหมายเป็นการปกครองที่ดี
ที่สุด๘๐ และต่อมาอริสโตเติล (Aristotle) ลูกศิษย์ของเพลโต ได้สานต่อและขยายความคิดดังกล่าวจน
ได้ข้อสรุปว่า การปกครองโดยกฎหมายเป็นสิ่งที่พึงปรารถนากว่าการปกครองโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใดก็ตาม๘๑ ในที่สุดก็ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมว่า สังคมที่ปกครองโดยบุคคลคนเดียว
หรือคณะบุคคลเป็นใหญ่ (Rule by Men)๘๒ ผู้ปกครองจะใช้อํานาจตามอําเภอใจโดยปราศจากการ
ควบคุม ดังที่ Lord Acton ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับอํานาจไว้อย่าง
น่าสนใจว่า “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” มี
ความหมายว่า “ที่ใดมีอํานาจที่น่ันย่อมมีการฉ้อฉล ที่ใดมีอํานาจเหลือล้นที่น่ันย่อมมีการฉ้อฉลสุด
ประมาณ” แต่สังคมที่ชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง (Rule by 

                                           

 ๗๙นายสัก กอแสงเรือง, “บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม”, (กรุงเทพมหานคร : 
จุลสารสถาบันสัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย ฉบับที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖), หน้า ๗๓. 
 ๘๐Plato, The Republic, Book VIII, 563A-564D (Trans, W.H.D. Rouse, A Mentor 
Book, 1956) Plato, Trans. T.J. Saunders, The Laws (New York: Penguin Classic, 1975), p. 
875. 
 ๘๑Aristotle. Trans. Jowett. Politics, New York: Penguin Classics, 1981. 
 ๘๒Creighton, Louise, and Creighton, Mandell. Life and Letters of Mandell 
Creighton London: Longmans, Green, and Co., 1904. p. 372. 



 
๕๙ 

 
Law)๘๓  ปัญหาจึงอยู่ที่ว่ากฎหมายน้ันล้วนถูกสร้างขึ้นและถูกใช้โดยมนุษย์ กฎหมายจะสร้างความ
ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างและผู้ใช้น้ันจะเป็นมนุษย์ที่ดีหรือไม่  
 ก่อนจะกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของทนายความ ผู้วิจัยขอกล่าวถึงกําเนิดความเป็นมา
ของทฤษฎีดังน้ี 
 ๑) ทฤษฎีวิวัฒนาการโลกตามหลักพระพทุธศาสนา 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงกําเนิดของโลกและจักรวาลในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
ว่าด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการโลกตามหลักพุทธศาสนา โดยทรงโต้แย้งวาเสฏฐะและภารทวาชะ ซึ่งเป็น
พราหมณ์บวชในศาสนาพุทธในตอนสุดท้ายของเร่ืองน้ี พระพุทธองค์ตรัสว่า ความแตกต่างของมนุษย์
เกิดขึ้นเพราะการกระทําและความประพฤติเท่าน้ัน ชาติกําเนิดไม่ใช่เครื่องบ่งช้ีถึงความดีและเลวของ
มนุษย์ได้และหมู่สัตว์เหล่าน้ันจะดีเลวก็ด้วยการกระทําของตนเองเป็นไปตามอํานาจแห่งการกระทํา
ดังน้ี 
  “วาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยที่กษัตริย์ติเตียนธรรม๘๔ ของตนจึงออก
 จากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะ พราหมณ์ติเตียนธรรม
 ของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะ แพศย์ติ
 เตียนธรรมของตน จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจักเป็น
 สมณะ แม้ศูทรก็ติเตียนธรรมของตน จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วย
 ประสงค์ว่าเราจักเป็นสมณะจึงได้เกิดมีแวดวงสมณะจากแวดวงทั้งสี่น้ีขึ้นแก่สัตว์
 เหล่าน้ันเท่าน้ันไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืนมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่าน้ัน ไม่มีแก่สัตว์ที่มิใช่
 วกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่าน้ัน ไม่ใช่โดยอธรรมตามคําโบราณที่เก่ียวข้องกับทฤษฎี
 ว่าด้วยต้นกําเนิดของโลกก็ธรรมเท่าน้ันประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกน้ีและโลก
 หน้า”๘๕ 
 จากความคิดเร่ืองธรรมชาติของมนุษย์ในอัคคัญญสูตรได้แสดงให้เห็นว่า มนุษย์มิได้ถูกช้ีวัดกัน
ด้วยลักษณะทางชีวภาพ ความแตกต่างกันทางกายภาพเป็นความแตกต่างภายนอกซึ่งเป็นเร่ืองผิวเผิน
เช่นผิวพรรณ แต่เพราะความตกตํ่าทางจิตใจและศีลธรรมของมนุษย์ทําให้เกิดอุปาทานในอัตตาในทิฐิ 
แล้วมนุษย์ยึดเอาสิ่งไม่สําคัญน้ีมาเป็นสําคัญ ดังเช่นการถือวรรณะของพราหมณ์ การที่พระพุทธองค์

                                           

 ๘๓ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, “หลักนิติธรรม (Rule of law),” ใน รวมบทความทางวิชาการ 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓. 
  ๘๔ธรรม ในที่น้ีหมายถึงอาชีพการงานน้ัน ๆ ท.ีปา. ๑๑/๑๓๕/๕๗. 
 ๘๕ที.ปา. ๑๑/๑๓๕/๙๙. 



 
๖๐ 

 
ทรงแสดงอัคคัญญสูตรน้ี ก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสังคม
เป็นเรื่องธรรมชาติ อธิบายได้ด้วยเหตุผลตามธรรมชาติมิใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่ประการใด  คือไม่ใช่
เป็นการกําหนดของเทพเจ้าตามที่พราหมณ์ได้อธิบาย พระพุทธองค์ไม่ทรงให้ความสําคัญแก่วรรณะ
และเช้ือชาติแต่ได้ทรงช้ีให้เห็นว่า เรื่องวรรณะเกิดจากการแบ่งหน้าที่กันตามความจําเป็นในสังคม
เท่าน้ัน แต่การประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลสามารถเปลี่ยนวรรณะได้ เช่น ศูทร ที่ปฏิบัติธรรมก็มี
ฐานะเท่าพราหมณ์ส่วนพราหมณ์ซึ่งทําความผิดก็มีฐานะเป็นโจร ไม่พึงใช้วรรณะเป็นข้อกําหนดความ
แตกต่างระหว่างบุคคล จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าบุคคลมีความเท่าเทียมกันและเสมอภาค
กันในความเป็นคน 
 ในโอกาสท่ีจะปฏิบัติธรรมและทําอาชีพต่างๆ ศาสนาก็ดี รัฐก็ดี ไม่พึงกําหนดให้บุคคลมีสิทธิ
แตกต่างกัน ความแตกต่างของบุคคลขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทําของบุคคลน้ันๆ สิทธิที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมจากรัฐ สิทธิที่จะไม่ถูกละเมิดในด้านร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินพึงมีเสมอกัน มิใช่
แตกต่างกันตามวรรณะดังที่พราหมณ์ยึดถือ เพราะบุคคลเกิดมาในวรรณะตํ่าแต่ทําตนให้อยู่ในฐานะสูง
ขึ้นมาได้ และบุคคลเกิดมาในวรรณะสูงแล้วทําตัวให้อยู่ในฐานะตํ่าลงก็มีได้ จึงต้องตัดสินจากการ
กระทําของบุคคลและถือว่ามนุษย์ที่เกิดมาทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกัน  
 ซึ่งต่อมาแนวคิดน้ีได้มีวิวัฒนาการมาเป็นหลักนิติธรรมตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ว่า “มนุษย์
มีเกียรติมีศักด์ิศรี และมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านฐานะ สีผิว เช้ือชาติ หรือ
เผ่าพันธ์ุก็ตามล้วนแล้วมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายทั้งสิ้น”๘๖ 
 ๒) ทฤษฎีบทบาทของทนายความตามหลักนิติธรรม  
 ทฤษฎีบทบาทของทนายความตามหลักนิติธรรมน้ี เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิใน
การมีทนายความของจําเลยตามรัฐธรรมนูญ และหลักการพ้ืนฐานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เก่ียวกับสิทธิการมีทนายของจําเลยในคดีอาญา 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นกฎเกณฑ์ที่สําคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนโดยกําหนดให้บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและศาลเดียวกัน  ฝ่ายบริหารไม่
มีอํานาจตามอําเภอใจที่จะกระทําการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และระบบการ
ปกครองเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมิใช่มาจากการใช้
อํานาจ๘๗ 

                                           

 ๘๖John Wadham and Helen Mountfield, Blackstone’s Guide to the Human 
Rights Act 1998, (London: Blackstone Press, 2001), p. 95. 
 ๘๗วิชา มหาคุณ, การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๖. 



 
๖๑ 

 
 หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รัฐในฐานะ
ผู้ดําเนินการกระบวนยุติธรรมทางอาญาจึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดระบบงานให้สามารถอํานวยความ
ยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างเสมอภาค หมายถึงการให้หลักประกันสิทธิแก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายจากศาล (Right to Counsel) คือสิทธิที่จะได้รับการจัดหา
ทนายให้กับผู้ต้องหาหรือจําเลยโดยรัฐในคดีอาญา (Right to a Lawyer) เพ่ือรับรองสิทธิมนุษยชนแก่ 
พลเมือง โดยมีเหตุผลคือ 
  ๑. เหตุผลในทางทฤษฎี สิทธิที่จะได้รับการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลย มา
จากแนวคิดพ้ืนฐานในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ต้ังบทสันนิษฐานไว้แก่ผู้ต้องหาหรือจําเลยว่า 
“บุคคลดังกล่าวจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ก่อนมีคําพิพากษาว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทํา
ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้” และกําหนดให้คู่กรณีซึ่งอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาคดีอาญาจะต้องมีสิทธิและความสามารถในการต่อสู้คดีเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 
หรือที่เรียกว่า “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” (Equality of arms)๘๘ แนวความคิดน้ีสืบเน่ืองมาจาก
แนวความคิดสิทธิมนุษยชนที่ว่า “มนุษย์มีเกียรติมีศักด์ิศรี และมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความ
แตกต่างด้านฐานะ สีผิว เช้ือชาติ หรือเผ่าพันธ์ุก็ตามล้วนแล้วมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย
ทั้งสิ้น”๘๙ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างคู่กรณีอัน
เน่ืองมาจากบริบททางสังคม ฐานะของคู่กรณีที่แตกต่างกันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายเดียวกันก็เป็นได้ 
 ๒. เหตุผลในทางปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายอาญาแก่บุคคลเป็นการบังคับต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะจําเลย ความแตกต่างกันในฐานะของ
คู่ความระหว่างในฐานะโจทก์กับฐานะจําเลยอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการได้รับความยุติธรรมตาม
สมควรแก่จําเลย ดังน้ัน รัฐต้องจัดหาทนายความให้แก่จําเลยเพ่ือประกันความเท่าเทียมกันระหว่าง
คู่กรณีขณะที่อยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะทนายความเป็นบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญในการให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่จําเลย บทบาทของทนายความอีกประการหน่ึงคือ
มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ต้องหาหรือจําเลยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทนายความต้อง
มีความรู้ละเอียดรอบคอบในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพ่ือป้องกันความ

                                           

 ๘๘คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (กรุงเทพมหานคร : เนติธรรม, ๒๕๒๘), 
หน้า ๕๒. 
 ๘๙John Wadham and Helen Mountfield, Blackstone’s Guide to the Human 
Rights Act 1998, Ibid, p. 95. 



 
๖๒ 

 
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในข้ันตอนการดําเนินคดีของเจ้าพนักงานช้ันสอบสวนและศาล โดยอาศัยสิทธิ
และหน้าที่ของทนายความเข้าควบคุม๙๐ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีบทบาทของทนายความตามหลักนิติธรรมน้ี ใช้หลักนิติธรรมเป็นเคร่ืองมือ
จํากัดและควบคุมการใช้อํานาจโดยไม่ชอบของผู้มีอํานาจทั้งหลาย ทําให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม 
ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีของบุคคลได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ เมื่อนํามาพิจารณาตามบทบาทของทนายความซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมที่
อยู่นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงพบว่าสิทธิที่จะได้รับการจัดหาทนายให้กับผู้ต้องหาหรือจําเลย
โดยรัฐในคดีอาญาน้ันเป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า มนุษย์มีเกียรติมีศักด์ิศรี และมีความเท่าเทียมกันไม่ว่า
จะมีความแตกต่างด้านฐานะ สีผิว เช้ือชาติ หรือเผ่าพันธ์ุก็ตามล้วนแล้วมีความเสมอภาคกัน และ
กําหนดให้คู่กรณีซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาจะต้องมีสิทธิและความสามารถในการต่อสู้คดี
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงภายใต้กฎหมายทั้งสิ้น 
 ๓) ทฤษฎีบทบาททนายความตามแนวคิดสิทธิมนุษยชน   
 ทฤษฎีบทบาททนายความตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนน้ี  มีแนวคิดมาจากเรื่องกฎของธรรมชาติ
และความมีเหตุมีผลของมนุษย์ และเป็นหลักการพ้ืนฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิการมีทนายตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิ (Rights) หมายถึง ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้๙๑  
 สิทธิมนุษยชน หรือ (Human Rights) เป็นคําที่กล่าวอ้างถึงความมีสิทธิเสรีภาพและอิสรภาพ
ของมนุษย์มาช้านาน ซึ่งแต่เดิมในยุคสมัยกรีก-โรมันจะใช้คําว่า สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights)
หรือสิทธิของเอกชน (Civil Right) ต่อมาเริ่มใช้คําว่าสิทธิมนุษยชนในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง๙๒ 
 การต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดมีขึ้นมาช้านานซึ่งพอจะสรุปแบ่งออกได้เป็นสามยุคสมัยดังน้ี๙๓  
 ยุคที่หน่ึง ช่วงประมาณ ๔๖๙-๓๒๒ ปีก่อนคริสตกาลสํานักสโตอิคส์ (Stoic School) ก่อต้ัง
ขึ้นราวศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาล หลักพ้ืนฐานและแนวคิดของสํานักสโตอิคส์ (Stoic School) เช่ือ
ว่าในจักรวาลซึ่งโลกมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงน้ันประกอบไปด้วยแก่นสารอันสําคัญอย่างหน่ึงคือเหตุผล เป็น

                                           

 ๙๐คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 
 ๙๑หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหา 
นคร : สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๒๒๖. 
 ๙๒วิชัย ศรีรัตน์, สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหา 
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
 ๙๓สมชาย กษิติประดิษฐ์, สิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗. 



 
๖๓ 

 
เหมือนกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่มีลักษณะแน่นอนทั่วไปท่ีคอยควบคุมความเป็นไปของจักรวาล มนุษย์ใน
ฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงในธรรมชาติของจักรวาลและเป็นสัตว์โลกที่ใช้เหตุผลจึงย่อมถูกกําหนดควบคุมโดย
เหตุผลอันเป็นสากลดังกล่าวด้วย สํานักสโตอิกส์ (Stoic School) ได้นําสมมุติฐานว่ามนุษย์มีเหตุผลมา
สร้างปรัชญาสากลโดยการกล่าวว่าโลกเป็นเหมือนรัฐ ๆ หน่ึงที่มนุษย์เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความ
เสมอภาคกันมีความเท่าเทียมกัน ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเขาคนน้ันจะอยู่ ณ ที่แห่งใดของโลก
ก็ตามโดยไม่แบ่งแยกว่าเขาจะเป็นเผ่าพันธ์ุใด มนุษย์เราในโลกน้ีก็ไม่มีความแตกต่างในเรื่องของการใช้
เหตุและผลที่จะดํารงอยู่ในสังคมได้๙๔ อิทธิพลและแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่เน้นความมีเหตุผล ความเป็น
ธรรม และมนุษยธรรมน้ีเป็นหลักเกณฑ์ต่อการยกร่างกฎหมายในกลุ่มประเทศยุโรปและนานาประเทศ
ในเวลาต่อมา  
 ยุคที่สอง หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่สองผู้นําประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมกันก่อต้ังองค์การ
สหประชาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือการให้ความสําคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือที่จะให้มนุษย์
ดํารงอยู่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และได้จัดทํากฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of United 
Nations)๙๕ เพ่ือวางมาตรฐานสากลสําหรับสิทธิต่าง ๆ และมีบทบัญญัติให้จัดทําเอกสารรับรองสิทธิ
ของบุคคลอย่างเป็นทางการ๙๖ มีมติที่ประชุมให้จัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (The United 
Nations Commission on Human Rights) เพ่ือจัดทําร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
องค์การสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๔๙๑ พร้อมทั้งได้มีมติประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights : UDHR)๙๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ ให้ถือว่าเป็น
ตราสารระหว่างประเทศที่วางมาตรฐานสากลในการรองรับสิทธิต่าง ๆที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน๙๘ รวม
ทั้งสิ้น ๓๐ ข้อ  โดยมีเจตนารมณ์บัญญัติเพ่ือรองรับสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นหลักการ
พ้ืนฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิการมีทนายตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีใจความสําคัญ 
๒ ประการคือ    

                                           

 ๙๔จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญากฎหมายและความเป็นจริงทาง
สังคม, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๕), หน้า ๔-๘. 
 ๙๕Preamble and Article 2 of Charter of United Nations. 
 ๙๖กุมพล พลวัน, วันสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: บทบัณฑิตย์, เล่มที่ ๓๒, พ.ศ. 
๒๕๑๘), หน้า ๖๑๙. 
 ๙๗Preamble of Universal Declaration of Human Rights. 
 ๙๘พนัส ทัศนียานนท์, สิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: วารสารธรรมศาสตร์, เล่มที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๒๖), หน้า ๓๓. 



 
๖๔ 

 
 ประการที่ ๑. จํากัดอํานาจของรัฐมิให้กระทําการใด ๆ แก่พลเมืองตามอําเภอใจ๙๙  เช่นสิทธิ
ในชีวิตร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน รวมทั้งสิทธิของผู้ต้องหาและจําเลยในคดีอาญา สิทธิการมีทนายความ
ถือเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการต่อสู้คดี  ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ยกร่างดังกล่าวเป็นกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมือง (International Convenant on Civil and 
Political Rights) ซึ่งข้อ ๑๔ อนุมาตรา ๓ ข้อ (๔) บัญญัติไว้ว่า “สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า
ตนเองซึ่งสามารถต่อสู้คดีด้วยตนเองหรือโดยผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายที่จัดหามา สิทธิที่จะได้รับแจ้งใน 
การมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย” 
 ประการที่ ๒. รัฐต้องจัดบริการต่าง ๆ แก่พลเมือง เช่น สิทธิในการศึกษา สิทธิในการจัดต้ัง
สหกรณ์กรรมกร๑๐๐  ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้ยกร่างดังกล่าวเป็นกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social 
and Cultural Rights)  ซึ่งข้อ ๗. แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้บัญญัติไว้ว่า “ทุกคน
เสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติใดๆ” ดังน้ันสิทธิในการมีทนายโดยรัฐจัดหาให้ในคดีอาญาจึงมีความสําคัญมากต่อความ
เสมอภาคในการต่อสู้คดีของประชาชน ด้วยเหตุน้ีสิทธิในการมีทนายความโดยรัฐจัดหาให้ในคดีอาญา
จึงเป็นสิทธิที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Common Law และ
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law 
 ยุคที่สาม การจัดทําปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวส่งผลให้เกิดสภาพบังคับแก่
ประเทศที่ลงนามให้สัตยาบันต้องปฏิบัติตามและจัดทํากฎหมายภายในประเทศของตนให้สอดคล้องกับ
กติกาน้ีไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง๑๐๑ ประเทศไทยก็ได้ให้การภคยานุวัติ 
(Accession) (หมายถึง การที่รัฐหน่ึงซึ่งไม่ได้เป็นรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจา และลงนามในสนธิสัญญา
ต้ังแต่แรก ได้ดําเนินการให้ความยินยอมเพ่ือเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและผูกพันตามสนธิสัญญาที่รัฐอ่ืน 
ๆ ได้ทําการวินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญาน้ันได้มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนแล้ว) สําหรับกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมือง (International Covenant on Civil and 
Political Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๐ โดยให้ยึดหลักหลักการพ้ืนฐานสากลในการ
คุ้มครองสิทธิการมีทนายตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เน้นความมีเหตุผล ความเป็นธรรม 

                                           

 ๙๙กุมพล พลวัน, วันสิทธิมนุษยชน, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒๐. 
 ๑๐๐กุมพล พลวัน, วันสิทธิมนุษยชน, อ้างแล้ว, หน้า ๖๒๐. 
 ๑๐๑พนัส ทัศนียานนท์, สิทธิมนุษยชน, อ้างแล้ว, หน้า ๒๘-๒๙.  



 
๖๕ 

 
และมนุษยธรรมตามรูปแบบสากล ซึ่งเป็นที่มาแห่งสิทธิในการมีทนายความโดยรัฐจัดหาให้ในคดีอาญา
ของไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๒ ว่า “ผู้ต้องหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหา
ทนายความให้โดยเร็ว” 
 หลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยสหประชาชาติและถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันของประเทศภาคีเป็นหลักมาตรฐานสากล กําหนดให้ทนายความที่มาจากการจัดหาโดยรัฐตาม 
รูปแบบสากลมีทั้งหมด ๔ รูปแบบ คือ 

๑) ทนายความที่มาจากการจัดหาของจําเลยเองแต่รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ให้แก่ทนายความผู้น้ันแทนจําเลย 

๒) ทนายความขอแรง คือทนายความที่ศาลแต่งต้ัง โดยคัดเลือกจากรายช่ือเรียงตามลําดับที่
ปรากฏจากการข้ึนทะเบียนขอว่าความในเขตอํานาจศาลท่ีทนายความย่ืนคําร้องต่อศาลไว้
ในคดีอาญา ศาลจะจัดหาทนายความให้แก่ผู้ ต้องหาและจําเลยที่ไม่สามารถจ้าง
ทนายความด้วยตนเองได้๑๐๒ 

๓) ทนายความจําเลยซึ่งรัฐจัดหาให้เพ่ือว่าความให้จําเลยยากไร้๑๐๓  รัฐสามารถจัดหา
ทนายความดังกล่าวน้ีจากองค์กรของรัฐ ซึ่งทนายความท่ีประจําอยู่ในองค์กรของรัฐ
เหล่าน้ีได้รับเงินเดือนประจําในการปฏิบัติหน้าที่และมีทนายความอาวุโสที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลและคอยให้คําแนะนําอีกด้วย 

๔) ระบบประสานงานระหว่างทนายความจําเลยซึ่งรัฐจัดหาให้และทนายความขอแรง คือ
อาศัยรูปแบบการทํางานของทนายความจําเลยซึ่งรัฐจัดหาให้เข้ามาคอยให้ความ
ช่วยเหลือทนายความขอแรงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความขอแรงเพื่อ
ประโยชน์แห่งคดีแก่ลูกความมากขึ้น๑๐๔ 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีบทบาทของทนายความตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนน้ี เป็นแนวคิดที่มีมาช้า
นานแล้วต้ังแต่ยุคสมัยกรีก-โรมันจะใช้คําว่า สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) หรือสิทธิของเอกชน 

                                           

 ๑๐๒Spencer, J.R.Jackson’s Machinery of Justice (Cambridge: Cambridge 
University Press, ๑๙๘๙), p. ๔๗๔-๔๗๘. 
 ๑๐๓ธานินทร์ กรัยวิเชียร, การช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศ (The Legal Aid), 
(กรุงเทพมหานคร : ดุลพาห ๖, ๒, พ.ศ. ๒๕๐๒), หน้า ๖๓–๗๖. 
 ๑๐๔Baily, S.H. and Gunn, M.J. Smith and Bailey on the Modern English Legal 
System, (New York: Sweet & Maxwell, ๒๐๐๗), p. ๔๒๖-๔๒๗. 



 
๖๖ 

 
(Civil Right) ต่อมาเริ่มใช้คําว่าสิทธิมนุษยชน หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่สองผู้นําประเทศต่าง ๆ 
ได้ร่วมกันก่อต้ังองค์การสหประชาชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือการให้ความสําคัญกับหลักสิทธิ
มนุษยชนเพ่ือที่จะให้มนุษย์ดํารงอยู่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันพร้อมทั้งได้มีมติประกาศใช้
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเม่ือวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๙๑ โดยมีเจตนารมณ์บัญญัติเพ่ือรองรับ
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ แนวคิดตามหลักนิติธรรมและแนวคิดสิทธิมนุษยชนน้ี วิวัฒนาการมาจาก
แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ปรากฏในอัคคัญญสูตรต้ังแต่ครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ไม่ทรงให้
ความสําคัญแก่วรรณะและเช้ือชาติแต่ได้ทรงชี้ให้เห็นว่า ไม่พึงใช้วรรณะเป็นข้อกําหนดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าบุคคลมีความเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันใน
ความเป็นคน 
 
๒.๒ การปฏบิัติหน้าท่ีของทนายความไทย 
 งานทนายความเป็นวิชาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายและเป็นงานในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งต้องดําเนินการทางศาลมีทั้งเอกสารมากมายและข้ันตอนตามกฎหมายท่ีซับซ้อน คน
ธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีตัวแทนทําหน้าที่ว่าต่างแก้ต่าง
และเป็นตัวแทนในการใช้กฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุก
คนมีสิทธิพ่ึงพาได้ เพ่ือให้การใช้กฎหมายเป็นระบบตามกระบวนการยุติธรรมและให้ความเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่าย วิชาชีพทนายความจึงก่อกําเนิดขึ้นและมีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันน้ี  
 ๒.๒.๑ การเขา้สู่วิชาชพีทนายความไทย 
 ทนายความเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังน้ัน
คุณสมบัติทางด้านคุณวุฒิเบ้ืองต้นจึงถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก หลักเกณฑ์ของการเข้าสู่วิชาชีพ
ทนายความของประเทต่างๆ ก็มักจะกําหนดให้ต้องมีคุณวุฒิพ้ืนฐานทางด้านกฎหมายเป็นหลัก สําหรับ
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๕ กําหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล
วิชาชีพทนายความที่จะปฏิบัติหน้าที่ว่าความแก้ต่างคดีในศาล คือ สภาทนายความ และกําหนด
หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะสามารถประกอบวิชาชีพทนายความว่าจะต้องผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการ
อบรมวิชาว่าความของสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ซึ่งได้กําหนดคุณสมบัติเพ่ือให้
แนวทางการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทนายความเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับเนติบัณฑิตยสภา
สากล (International Bar Associations: IBA) คือจะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี
หรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษา ซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐาน
                                           

 ๑๐๕ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, อ้างแล้ว, ๓๖ หน้า. 



 
๖๗ 

 
การศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ 
กระบวนการในการเข้าสู่วิชาชีพทนายความน้ันจึงต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถ
ทําการคัดกรองบุคคลผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาสู่วิชาชีพทนายความ 
 เง่ือนไขและคุณสมบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่วิชาชีพทนายความใน
ปัจจุบันมีดังน้ี 

๑) คุณสมบัติด้านการศึกษา 
 เน่ืองจากทนายความเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมาย ดังน้ันคุณสมบัติ 
ทางด้านคุณวุฒิเบ้ืองต้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หลักเกณฑ์ของการเข้าสู่วิชาชีพ
ทนายความคือ จะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือ
ประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจาก
สถาบันการศึกษา ซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับ
ปริญญาตรีหรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร  
ควรเป็นทนายความได้๑๐๖ 
 ประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่สอนหลักสูตรทางด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรีทั้งที่เป็น
ของรัฐและของเอกชนหลายสถาบัน โดยวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมายที่จะได้รับก็คือ นิติศาสตร์
บัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.) โดยที่หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของแต่ละสถาบันน้ันจะ
ได้รับการกําหนดมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมายคือ 
สภาทนายความ๑๐๗ 
 ในด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพทนายความของประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะมี
ความละเอียดน้อยกว่าของบางประเทศ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดให้วุฒิการศึกษา
พ้ืนฐานทางด้านกฎหมายมีลักษณะเป็น“A professional degree” ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนๆ มาก่อน เพ่ือที่จะได้ทนายความที่มีความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
ด้วย และเป็นผู้มีวุฒิภาวะพร้อมเข้ามาศึกษา ซึ่งการคัดเลือกในลักษณะน้ีพบในประเทศฝรั่งเศสที่
กําหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิเข้าสู่วิชาชีพทนายความได้จะต้องมีการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือใน
ประเทศมาเลเซีย ที่เริ่มมีการกําหนดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางกฎหมายจะต้องมีการศึกษาใน
หลักสูตรพิเศษที่ดําเนินการโดยเนติบัณฑิตยสภามาเลเซีย (The Bar Council Malaysia) ด้วย 
ในขณะที่ในประเทศไทยนั้นมีเพียงวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมายก็มีคุณสมบัติในการเข้าสู่วิชาชีพ
ทนายความแล้ว 

                                           

 ๑๐๖ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 
 ๑๐๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 



 
๖๘ 

 
 สรุปก็คือ การศึกษากฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันน้ียังไม่มีการเตรียมพร้อมเพ่ือที่จะเข้า
สู่วิชาชีพทนายความได้อย่างแท้จริง ซึ่งแม้ในปัจจุบันรัฐบาลจะจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ แต่ก็เป็นเพียงระบบประกันคุณภาพในภาพรวม มิได้มี
ระบบตรวจสอบคุณภาพของการเรียนการสอนในด้านหลักสูตรนิติศาสตร์โดยเฉพาะแต่อย่างใด 

๒) คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 ในประเทศไทยการประกอบวิชาชีพทนายความ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่จะสามารถว่าความในศาลแทนตัว
ความ ในกรณีที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามหน้าที่น้ัน จะต้องทําการจดทะเบียนและได้รับใบ 
อนุญาตว่าความจากสภาทนายความเท่าน้ัน โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอจดทะเบียนและขอรับใบ 
อนุญาตว่าความจากสภาทนายความได้น้ัน ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และประกาศของสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความที่กําหนดคุณสมบัติไว้มีรายละเอียด
ดังน้ี 
  ๑. ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์ 
หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรืออนุปริญญาจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง 
  ๒. ต้องสอบผ่านหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความ จากสํานัก
ฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
  แบบที่ผู้สมัครต้องฝึกงานในสํานักงานทนายความ ครบ ๑ ปี แล้วไปลงทะเบียนสอบ 
ถ้าสอบผ่าน ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
  แบบที่ผู้สมัครต้องสมัครอบรมวิชาว่าความกับสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความ ซึ่งสํานัก
อบรมจะเปิดเป็นรุ่น โดยจะอบรมภาคทฤษฎี ๖ เดือน ถ้าสอบผ่านภาคทฤษฎีก็จะได้ฝึกภาคปฏิบัติอีก 
๖ เดือน โดยฝึกกับสํานักงานทนายความ และสอบภาคปฏิบัติ ถ้าสอบผ่าน ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์
ต่อไป 
  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะต้องเข้ารับการ
อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความตามกําหนดวันที่สํานักฝึกอบรมฯ ประกาศกําหนด ผู้ที่ผ่าน
การอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ และ
มีสิทธ์ิในการย่ืนคําขอจดทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความต่อไป 
  ๔. การขอจดทะเบียน เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ จะต้องแสดง
หลักฐานว่าเป็นวิสามัญสมาชิก หรือสามัญสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา๑๐๘ 

                                           

 ๑๐๘ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒. 



 
๖๙ 

 
 ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายหรือเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตก็สามารถให้คําปรึกษาทางด้าน
กฎหมายได้ หากไม่ได้ขึ้นว่าความแก้ต่างในศาลก็ไม่ต้องสอบและขอรับใบอนุญาตว่าความก็สามารถ
ประกอบอาชีพน้ีได้  
 กล่าวโดยสรุปคือ ในปัจจุบันประเทศไทยมทีนายความ ๒ ประเภทคือทนายความให้คาํปรึกษา 
ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตว่าความก็สามารถประกอบอาชีพน้ีได้ กับทนายความท่ีจะดําเนินการว่า
ความแก้ต่างในศาล ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และทําการจดทะเบียน
เพ่ือรับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความเสียก่อน ผู้ที่จะขอจดทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตว่า 
ความจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภาให้เรียบร้อยก่อน 
 ๒.๒.๒ ความสําคัญของวิชาชีพทนายความไทย 
 ทนายความในปัจจุบันมีบทบาทมากข้ึนไม่จํากัดแต่เฉพาะการว่าความในวิชาชีพของตนเท่าน้ัน 
หากแต่ยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการร่างกฎหมาย 
และช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเคลื่อนไหวในรูปขององค์กร อันถือได้ว่าวิชาชีพ
ทนายความได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากในปัจจุบัน  
 เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลซึ่งอยู่ในรูปของ
กฎหมายควบคุมธุรกิจต่างๆ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายในการให้คําปรึกษา
แนะนํา ต้ังแต่การร่วมเจรจาเพ่ือเข้าทําธุรกิจ การวางแผนและจัดเตรียมเงินทุน การขอใบอนุญาต
ดําเนินการจากหน่วยงานของรัฐในกรณีที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมตามกฎหมายซึ่งต้องขอใบอนุญาตก่อน  
ตลอดจนการเป็นคนกลางในการตกลง ไกล่เกลี่ยปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการทํา
ธุรกิจ เตรียมเอกสารก่อนที่จะนําคดีความขึ้นสู่ศาล เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเร่ือยมาติดต่อกัน 
จึงทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความเช่นน้ีกลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
และทําให้ทนายความมีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจทั่วไป งานให้คําปรึกษาในทางธุรกิจ
กลายเป็นงานของทนายความอีกอย่างหน่ึงที่ผู้ประกอบธุรกิจจะขาดเสียไม่ได้ โดยอาจจําแนกงานของ
ทนายความเพ่ือให้เห็นถึงความสําคัญของวิชาชีพทนายความไทยได้ ดังน้ี 
  ๑. การเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย การประกอบวิชาชีพทนายความในปัจจุบันน้ีไม่ได้
จํากัดขอบเขตแค่การว่าความในศาล  แต่ทนายความมีบทบาทสําคัญในวงการธุรกิจต่างๆ ซึ่งต้องการ
คําปรึกษาแนะนําทางด้านกฎหมายควบคู่ไปกับการดําเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
กฎหมายที่อาจมีขึ้น นับวันความจําเป็นในการมีที่ปรึกษากฎหมายก็ย่ิงมีมากขึ้นไปตามการขยายตัว
ของธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ทนายความเลือกประกอบวิชาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ประจําบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนบุคคลธรรมดาที่มีกิจการและทรัพย์สิน
มากมาย นับว่าเป็นทางเลือกในการประกอบวิชาชีพทนายความอีกทางหน่ึงสําหรับทนายความที่ไม่
ถนัดทางด้านว่าความในศาลแต่มาช่วยดูแลข้อกฎหมายให้กับนักธุรกิจ 



 
๗๐ 

 
  ๒. การเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินต่างๆ ปัจจุบันน้ีนักธุรกิจนิยมจ้างทนายความให้
เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการทรัพย์สิน เน่ืองจากทนายความเป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย การโอน การ
ไถ่ถอน การจํานอง การขายทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียน หรือการจัดการใด ๆที่เก่ียวกับทรัพย์ที่ต้อง
ติดต่อกับทางราชการ หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดําเนินการแล้วทนายความก็จะช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ทันที ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของนักธุรกิจ 
 ๓. ในปัจจุบันน้ีการดําเนินธุรกิจส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของนิติบุคคล ทําให้ทนายความมี
บทบาทมากขึ้นในการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท การจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ 
และนิติบุคคลอ่ืนๆ รวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ เช่น การได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การดําเนินธุรกิจบางประเภทต้องขออนุญาตเพ่ือประกอบกิจการก่อน 
เช่นการขออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตจําหน่ายสุรา ทนายความจึงมีส่วนร่วมในการ
ทําธุรกิจต่างๆ ด้วย 
  ๔. เพ่ือเป็นการสะดวกต่อการดําเนินกิจการ นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการจึงมักจ้างทนายความ
ให้เป็นผู้ร่างสัญญาและทําสัญญา และนิติกรรมต่างๆ สําหรับกิจการของตน รวมถึงการวางแผนและ
จัดการเรื่องภาษีอากร ทนายความที่รับจัดการงานด้านน้ีจะต้องศึกษากฎหมายเก่ียวกับภาษีอากรต่างๆ 
อย่างละเอียด 
  ๕. ปัจจุบันน้ีพบว่าการดําเนินงานในสํานักงานทนายความหลายแห่งรับเอกสารต่างประเทศ 
และจัดเตรียมเอกสารสําคัญให้กับลูกค้า เช่นเอกสารที่ต้องย่ืนต่อศาลในต่างประเทศ เป็นต้น  
          ๖. ความสําคัญของวิชาชีพทนายความด้านบทบาทในศาล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๒ วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “ผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาย่อม
มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามกฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูก
ควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความมาได้ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือ โดยจัดหาทนายความให้
โดยเร็ว” ข้อ ความดังกล่าวน้ีย่อมแสดงให้เห็นว่า ความจําเป็นที่ต้องมีทนายความในคดีอาญาเป็นเรื่อง
สําคัญมาก ถ้าไม่มีและจําเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลต้ังทนายความให้๑๐๙ รัฐตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป็นในกรณีที่จะช่วยค้นหาความจริงในการกระทําความผิด  และป้องกันความ
ผิดพลาดในการดําเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานและศาล ทนายความจึงเป็นองค์กรที่สําคัญ อันมีฐานะ
เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่จะเสริมสร้างความเป็นธรรมและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
ให้กับสังคมต่อไป 
  สรุปว่า ทนายความในปัจจุบันมีบทบาทสําคัญมากขึ้นไม่จํากัดแต่เฉพาะการว่าความในศาล
เท่าน้ัน หากแต่ยังมีงานนอกศาลอีกมาก เช่นงานเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ช่วยนักธุรกิจในด้าน

                                           

 ๑๐๙ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓. 



 
๗๑ 

 
ต่างๆ นอกจากน้ีทนายความยังเป็นองค์กรที่ควบคู่ไปกับกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญ และจะขาดเสีย
มิได้ แม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจะให้สิทธิคู่ความว่าความด้วยตนเองได้ก็ตาม แต่
ด้วยข้อจํากัดและลักษณะงานว่าความซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชํานาญพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นงานวิชาชีพ (Profession) การว่าความโดยตัวคู่ความเองหาได้ยากมาก  
   ๒.๒.๓ หน้าที่ตามวิชาชีพทนายความไทย 
 ทนายความเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เพราะเหตุที่ว่าผู้ใช้กฎหมายฝ่ายอ่ืนล้วนแต่
เป็นภาครัฐ เช่น พนักงานสอบสวนหรือตํารวจ มีหน้าที่ดูแลการกระทําความผิดอาญาเพ่ือเอาผู้กระทํา
ความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ส่วนพนักงานอัยการน้ันเป็นทนายแผ่นดิน ฟ้องคดีอาญาแทนรัฐ ศาล
และตุลาการเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาความ ดังน้ันจึงมี
อํานาจหน้าที่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น กระบวนการยุติธรรมที่มาทําหน้าที่
ให้กับประชาชนอย่างเป็นอิสระแท้จริงจึงมีเพียงทนายความ  
 วิชาชีพทนายความจําเป็นต้องมีความเป็นอิสระเพราะว่าเข้าไปทําหน้าที่แทนคู่ความในอรรค
คดีทั้งปวง ในคดีทุกประเภทและทุกเขตอํานาจศาลไม่ว่าจะเป็นคู่ความฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจําเลย เป็น
โจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญาแผ่นดินที่อัยการเป็นโจทก์ หรือเป็นฝ่ายจําเลยผู้เสียหายก็มี
สิทธิแต่งต้ังทนายความเข้าไปทําหน้าที่ร่วมกับพนักงานอัยการได้ ผู้ต้องหามีสิทธ์ิที่จะมีทนายความเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิประโยชน์ทั้งหลายให้กับผู้ต้องหาหรือจําเลยทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง 
วิชาชีพทนายความจึงมีความสําคัญมากและต้องปลอดจากการบังคับบัญชาและสั่งการในทุกระดับ 
นายกสภาทนายความก็ไม่มีอํานาจในการสั่งการทนายความที่เป็นสมาชิก หน้าที่สําคัญของทนายความ
มี ๒ ประการ คือ๑๑๐ 
  ๑. หน้าที่ของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี 
  ๒. หน้าที่ของทนายความในกระบวนการยุติธรรม 
 ประการแรก หน้าที่ของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี 
  เน่ืองจากวิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพอิสระ ทนายความมีอิสระในการพิจารณาว่าจะรับ
หรือไม่รับคดีของลูกความก็ได้ โดยคํานึงถึงด้วยว่าการรับหรือไม่รับน้ันชอบด้วยเหตุผลหรือไม่ และ
ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ในการประกอบวิชาชีพของแต่ละคนอีกด้วย กล่าวคือเป็นเรื่องระหว่างบุคคลคล้าย
กับการทําสัญญาจ้างทําของแบบหนึ่ง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๐/๒๔๗๘ นิติสัมพันธ์ระหว่าง
ทนายความกับลูกความจัดเป็นสัญญาจ้างทําของ) อย่างไรก็ตาม ทนายความโดยหน้าที่แล้วควรจะ
ช่วยเหลือลูกความที่เดือดร้อนเน่ืองจากประชาชนคนธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย ไม่ทราบว่า

                                           

 ๑๑๐สิทธิโชค ศรีเจริญ, รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพ  
มหานคร : สํานักพิมพ์วิญญชูน), พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑๘๙-๑๙๑. 



 
๗๒ 

 
ตนมีสิทธิอะไรบ้างและจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไรบ้าง จึงเป็นหน้าที่ของทนายความท่ี
จะต้องอธิบายช้ีแจงในข้อกฎหมายให้ลูกความได้ทราบ การให้ความช่วยเหลือลูกความต้องยึดถือตาม
กฎหมาย กล่าวคือ เป็นหน้าที่ของทนายความท่ีต้องทําอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนอย่างเต็มที่และด้วยความระมัดระวังภายใต้กรอบของกฎหมายและความถูกต้องชอบธรรม มิใช่
หวังผลคดีว่าจะต้องชนะเพียงอย่างเดียว และทนายความจะต้องดําเนินคดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจน
คดีเสร็จสิ้นถึงที่สุดด้วย  
 ดังน้ันหน้าที่ของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดี จึงเป็นหน้าที่
สําคัญของทนายความท่ีจะต้องทําหน้าที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตนเอง และหากมุ่ง
เพียงแต่จะรักษาประโยชน์ของลูกความโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง อาจจะเป็นหนทางนําไปสู่การ
กระทําที่ไม่ดีงามหรือกลายเป็นทุจริตได้ง่าย ทนายความจึงต้องมีหลักธรรมเตือนใจและปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีเกียรติมีศักด์ิศรีไม่ให้สังคมดูถูกวิชาชีพของเราได้ 
   ประการที่สอง หน้าที่ของทนายความในกระบวนการยุติธรรม 
 กระบวนการยุติธรรมอันประกอบไปด้วย พนักงานสอบสวนหรือตํารวจ พนักงานอัยการ ศาล  
ทนายความ และราชทัณฑ์ จําเพาะทนายความเท่าน้ันที่เป็นวิชาชีพอิสระไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือรับ
คําสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ทนายความจึงเป็นองค์กรหน่ึงของกระบวนยุติธรรมซึ่งทําหน้าที่เป็นกลไกที่
สําคัญมาก ภาระหน้าที่หลักของทนายความในกระบวนการยุติธรรมก็คือผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมใน
สังคม   ทนายความไม่ควรเห็นภาระหน้าที่ในการปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของลูกความน้ันสําคัญ
ไปย่ิงกว่าการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม การผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมนี้ก็เท่ากับทําให้สังคมเกิด
ความสมดุลแก่บ้านเมืองได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทนายความจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ จึงจะ
สามารถรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมเที่ยงธรรม ในการทําหน้าที่น้ีต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ยึดมั่นในงาน
ทนายความอย่างสูง ในแง่หลักการของวิชาชีพทนายความข้อแรกที่ว่า ต้องมีศรัทธายึดถือในอุดมการณ์
ของวิชาชีพกฎหมาย ทนายความที่จะทําหน้าที่น้ีได้ต้องเสียสละส่วนตนมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้แก่
ส่วนรวมเป็นอย่างมาก๑๑๑ 
 ดังน้ันหน้าที่ของทนายความในการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงเป็นหน้าที่สําคัญที่จะต้องทําให้
สอดคล้องกับอุดมการณ์ของตนเอง และหากมุ่งเพียงแต่จะรักษาประโยชน์ของลูกความโดยไม่คํานึงถึง
ความยุติธรรมในสังคม อาจจะทําให้เสื่อมเสียแก่วิชาชีพของทนายความได้ ทนายความจึงต้องมี
หลักธรรมเตือนใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศรัทธายึดถือในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ทนายความเพ่ือรักษา
เกียรติและศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพไว้ให้ได้ 

                                           

 ๑๑๑ดิเรก ควรสมาคม, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๙๗. 



 
๗๓ 

 
 ๒.๒.๔ หน้าที่ตามข้อบังคับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์                           
 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้กําหนดให้ทนายความ
ต้องปฏิบัติตาม ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหน่ึงดังจะกล่าวต่อไปน้ีให้ถือ
ว่าทนายความผู้น้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ๑๑๒  
 มรรยาททนายความ หมายถึง จรรยาบรรณที่กําหนดเป็นข้อปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ มรรยาททนายความจึงเป็นข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ
ทนายความ ซึ่งทนายความทุกคนต้องเคร่งครัดถือปฏิบัติตาม  
 โดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ ได้บัญญัติให้สภาทนายความมีอํานาจในการออก
ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทนายความ๑๑๓ ที่เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙” ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน   ถือว่าเป็นประมวลจริยธรรมทาง
วิชาชีพของทนายความ (Professional Ethics of Lawyers) ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ  หากทนายความประพฤติตน
ฝ่าฝืนหลักจริยธรรมทางวิชาชีพ อาจจะไม่มีโทษตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่นการคิดค่าทนายความสูง
เกินไป หรือการไม่รับคดีที่ลูกความมาติดต่อขอให้ว่าความให้ ถือว่าผิดหลักจริยธรรมทางวิชาชีพ แต่ไม่
ถือว่าเป็นความผิดตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความจึงไม่ต้องรับโทษตาม
ข้อบังคับ แต่อาจได้รับโทษทางสังคมแทน แต่ถ้าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความแล้วก็ถือ
ว่าเป็นการประพฤติตนขัดต่อหลักจริยธรรมทางวิชาชีพและต้องถูกดําเนินคดีมรรยาททนายความ และ
ได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ ทนายความทุก
คนจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.๒๕๒๙ ดังน้ี 
  ๑) มรรยาทของทนายความที่มีต่อศาลและในศาล 
 ทนายความต้องรับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้น
แต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควร  ต้องเคารพยําเกรงอํานาจศาลและไม่กระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาล
หรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาล อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียอํานาจศาลหรือผู้พิพากษา ไม่กล่าว
ความเท็จ ไม่ทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือกระทําการใดเพ่ือทราบ
คําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผย สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือทํา
พยานหลักฐานเท็จ หรือเสี้ยมสอนพยานให้เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนอําพรางพยานหลักฐาน

                                           

 ๑๑๒ราชกิจจานุเบกษา, ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙, 
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๗๔ 

 
ใดๆ ซึ่งควรนํามายื่นต่อศาล หรือสัญญาจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่
เจ้าพนักงาน๑๑๔ 
 ๒) มรรยาทของทนายความที่มีต่อตัวความ  
 ทนายความต้องไม่กระทําการอันใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอัน
หามูลมิได้ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ี เพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง คือ
หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่า
ทนายความอ่ืน อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่าตน
สามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ัน
ช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีน้ันแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดี
ของเขาเป็นแพ้ ทนายความต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากลูกความน้ันแล้ว หรือโดยอํานาจศาล และกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าว
ต่อไปน้ี อันอาจทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ  
      (๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี  
      (๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือ
ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งใหล้กูความทราบ  
 ทนายความได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องกับคู่ความ
ฝ่ายหน่ึง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความ หรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่ง
เป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน หรือเมื่อได้รับเป็นทนายความแล้วภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ 
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญา
ให้ การกระทําเช่นว่าน้ีผิดมรรยาททนายความ  อีกประการหน่ึง คือกระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง 
ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงิน หรือทรัพย์สินของลูกความท่ี
ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะ
มีเหตุอันสมควร๑๑๕  
 ๓) มรรยาทของทนายความที่มีต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ 
 ทนายความต้องไม่แย่งหรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอื่นว่าต่างแก้ต่างอยู่
แล้ว มาว่าหรือรับ หรือสัญญา ว่าจะรับว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอ่ืนว่าอยู่แล้วเว้นแต่
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๗๕ 

 
ได้รับความยินยอมจากทนายความท่ีว่าความอยู่ในเรื่องน้ันแล้ว และมีเหตุผลอันควรเช่ือว่าตัวความได้
ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขาแล้ว หรือทนายความผู้ว่าความในเรื่องน้ัน
ปฏิเสธหรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีน้ันต่อไปแล้ว  
 ทนายความต้องไม่ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
     (๑) อัตราค่าจ้างว่าความหรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณา
ของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภาทนายความเอง
หรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การหรือส่วนราชการใดที่เก่ียวข้อง  
      (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวด เป็นเชิงชักชวน
ให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่างหรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงช่ือ คุณวุฒิหรืออ่ืนๆ 
ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ  
 ทนายความต้องไม่ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรม
อันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ  ไม่ยินยอมตกลงหรือให้คํามั่น
สัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบําเหน็จรางวัลใดๆ ด้วยทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ที่หาคดีความ
หรือนําคดีความมาให้ หรือมีคนประจําสํานักงานดําเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้
น้ันคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน หรือเงินจํานวนหนึ่งจํานวนใด หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อย่างใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความมาให้น้ันแม้บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็น
เสมียนหรือลูกจ้างประจําสํานักงานของทนายความผู้น้ันก็ตาม๑๑๖  
 ๔) มรรยาทของทนายความในการแต่งกาย 
 ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  
      (๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอ่ืนที่ไม่ฉูดฉาด เช้ิตขาว 
ผ้าผูกคอสีดําหรือสีอ่ืนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเง่ือนกลาสี หรือแต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาว สี
สุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้าหุ้มส้นสีขาวนํ้าตาลหรือดํา ถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับ
รองเท้า 
       (๒) ทนายความหญิงแต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสสีุภาพไม่ฉูดฉาด รองเท้า
หุ้มส้น  
      (๓) ทนายความที่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบราชการ จะแต่งเคร่ืองแบบราชการก็ได้  
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๗๖ 

 
      (๔) ในขณะว่าความทนายความที่มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตต้องสวมเสื้อครุยน้ัน
ด้วย๑๑๗  
 ๕) มรรยาทของทนายความในการปฏิบติัตามคําสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ 
 ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจน
บรรดาข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณีตามอํานาจ 
หน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย๑๑๘ 
 สรุปหน้าที่ของทนายความในการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แก่ มรรยาทของทนายความท่ีมีต่อศาลและในศาล มรรยาทของ
ทนายความที่มีต่อตัวความ มรรยาทของทนายความที่มีต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถ
คดีและอ่ืนๆ มรรยาทของทนายความในการแต่งกาย มรรยาทของทนายความในการปฏิบัติตามคําสั่ง
ตามกฎหมายและข้อบังคับ ทนายความทุกคนต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนจะถือ
ว่าทนายความผู้น้ันผิดมรรยาททนายความอาจถูกสภาทนายความสั่งลงโทษได้ 
 
๒.๓ ข้อบังคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทนายความไทย 
 ทนายความเป็นผู้ใช้กฎหมายที่อยู่เคียงข้างใกล้ชิดกับประชาชนและช่วยเหลือขจัดปัญหาให้แก่
ประชาชนในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการว่าความในศาลการดําเนินการ
ต่างๆ รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายทั้งปวงนอกศาล รวมไปถึงการทําสัญญา และนิติกรรม
ต่างๆ การรับเป็นตัวการตัวแทนในกิจการงานสําคัญแทนเจ้าของกิจการ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้ความรู้ทางกฎหมาย เช่น การรับรองลายมือช่ือและรับรองความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ดังน้ันผู้
ประกอบวิชาชีพทนายความจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
อย่างสูงเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมั่นศรัทธาและเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนผู้มีคดีความทั้งหลาย  
 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันสังคมมิให้เกิดความเดือดร้อนจากผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 
และเพ่ือให้ทนายความดังกล่าวมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ จึงต้องมี
องค์กรวิชาชีพเป็นผู้คอยกํากับควบคุมดูแลมรรยาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ มีการกํากับ
ควบคุมโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ การกํากับควบคุมโดยข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนด้วย 
 ๒.๓.๑  การควบคุมโดยองคก์รวิชาชพี 
                                           

 ๑๑๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕. 
 ๑๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖. 



 
๗๗ 

 
 องค์กรที่ ควบคุม ดูแลการปฏิบั ติหน้าที่ ของทนายความคือ  สภาทนายความ  ตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘  
 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สําคัญ
อย่างย่ิงสถาบันหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนายกและกรรมการสภา
ทนายความที่ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกทนายความท่ัวประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่ในวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 สืบเน่ืองมาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่ได้มีการจํากัดสิทธิ
ของทนายความ และเกิดผลกระทบต่อทนายความช้ันสองรวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้
ความ สามารถของทนายความช้ันสอง จึงทําให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อต้ังสถาบันของ
ทนายความเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานา
ประเทศ ดังน้ัน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะน้ัน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพ่ือก่อต้ัง 
"สภาทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันของ
ทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเน่ืองกันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 
๑๕ ปี จึงได้ประสบความสําเร็จ โดยวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ประชุมวุฒิสภาในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๒๘ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังสภาทนายความ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงรับ
ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความมีวัตถุ ประสงค์ในการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังน้ี๑๑๙ 
 ๑. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ 
 ๒. ควบคุมมรรยาทของทนายความ 
 ๓. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ 
 ๔. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ 
 ๕. ส่งเสริมช่วยเหลือแนะนําเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเร่ืองที่เก่ียวกับกฎหมาย 
 ปัจจุบันสภาทนายความต้ังอยู่เลขที่ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๒-๗๑๒๔ ถึง ๒๗ และมีนายกสภาทนายความ
จํานวน ๑๑สมัยดังน้ี  
  ๑. ดร. คํานวณ ชโลปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๒) 

                                           

 ๑๑๙ดิเรก ควรสมาคม, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๓. 



 
๗๘ 

 
  ๒. นายประธาน ดวงรัตน์ (พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕) 
  ๓. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘) 
  ๔. นายเกษม สรศักด์ิเกษม (พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๑) 
  ๕. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔) 
  ๖. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗) 
  ๗. นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐) 
  ๘. นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) 
  ๙. นายสัก กอแสงเรือง (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) 
 ๑๐. นายเดชอุดม ไกรฤทธ์ิ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 ๑๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร (พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน) 
 ๒.๓.๒  การควบคุมโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๑๒๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นต้นมาจนปัจจุบัน 
มีรายละเอียดดังน้ี 
  “ทนายความ” หมายความว่า ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความ 
 “สภานายกพิเศษ” หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 
 “นายก” หมายความว่า นายกสภาทนายความ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาทนายความ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาทนายความ 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาทนายความ 
 “ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสภาทนายความ 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้มีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ีและกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 



 
๗๙ 

 
          สภาทนายความ ให้มีสภาขึ้นสภาหน่ึงเรียกว่า “สภาทนายความ” ประกอบด้วย
คณะกรรมการสภาทนายความและสมาชิกสภาทนายความ มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้สภาทนายความเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ 
 (๒) ควบคุมมรรยาทของทนายความ 
 (๓) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ 
 (๔) ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ 
 (๕) ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เก่ียวกับ
กฎหมาย 
 สภาทนายความมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (๑) จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๒) ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอํานาจหน้าที่ซึ่ง 
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
  สภาทนายความอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ค่าจดทะเบียน ค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
  (๓) รายได้จากทรัพย์สินหรือกิจการอ่ืน 
  (๔) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
  ให้รัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความและมีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี  
 สมาชิกสภาทนายความ ได้แก่ ทนายความตามพระราชบัญญัตินี้ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สภาทนายความ มีดังน้ี 
 (๑) แสดงความเห็นเป็นหนังสือเก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรืออํานาจหน้าที่ของสภา
ทนายความ โดยส่งไปยังคณะกรรมการสภาทนายความและในกรณีที่สมาชิกร่วมกันต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้น
ไป เสนอให้คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาเรื่องใดที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือ
อํานาจหน้าที่ของสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความต้องพิจารณาและแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้า 
 (๒) ซักถามเกี่ยวกับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเก่ียวกับการ
บริหารงานทั่วไปของสภาทนายความ ในการประชุมใหญ่ของสภาทนายความ 
 (๓) เลือกหรือรับเลือกต้ังเป็นนายกหรือกรรมการสภาทนายความ 
 (๔) ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 



 
๘๐ 

 
 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสิ้นสุดลงเมื่อตาย และขาดจากการเป็นทนายความ 
          คณะกรรมการสภาทนายความ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า“คณะกรรมการสภา
ทนายความ”ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงยุติธรรมหน่ึงคนและผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาหน่ึงคน เป็น
กรรมการ และนายกและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินย่ีสิบสามคนซึ่งสมาชิกสภาทนายความทั่วประเทศได้
เลือกต้ังขึ้นโดยกรรมการดังกล่าวไม่น้อยกว่าเก้าคนจะต้องมีสํานักงานประจําอยู่ตามภาคต่างๆ ตาม
พระราชกฤษฎีกาต้ังอธิบดีผู้พิพากษาภาค ภาคละหน่ึงคน 
 ให้นายกแต่งต้ังกรรมการอื่นเป็นอุปนายก เลขาธิการ นายทะเบียน เหรัญญิก สวัสดิการ 
ประชาสัมพันธ์และตําแหน่งอ่ืนตามความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยให้มี
อํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ มีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่า
สองวาระติดต่อกันมิได้ 
  ทนายความที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตก่อนวันเลือกต้ังนายกหรือกรรมการ ไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน มีสิทธิเลือกต้ังนายกและหรือกรรมการ ทนายความต้องมาใช้สิทธิด้วยตนเองโดยการ
ลงคะแนนลับ ทนายความที่มีสํานักงานอยู่ ณ จังหวัดใด ให้ออกเสียงลงคะแนนที่จังหวัดน้ันหรือจะไป
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ 
 ทนายความผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกหรือกรรมการจะต้องเป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียน และรับ
ใบอนุญาตมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันเลือกต้ังนายกหรือกรรมการ ให้คณะกรรมการ
มรรยาททนายความมีอํานาจหน้าที่ควบคุมการเลือกต้ังนายกและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการท้ังคณะพ้นจากตําแหน่งและยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการใหม่ ให้
คณะกรรมการน้ันปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่กรณีที่
รัฐมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่
พ้นจากตําแหน่งน้ันไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ประธาน
คณะกรรมการมรรยาททนายความปฏิบัติหน้าที่นายกไปพลางก่อนระหว่างที่คณะกรรมการใหม่ยัง
ไม่ได้เข้ารับหน้าที่  คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งหรือคณะกรรมการมรรยาททนายความแล้วแต่
กรณีมีอํานาจหน้าที่เฉพาะกิจการที่มีลักษณะต่อเน่ืองและเท่าที่จําเป็น เพ่ือให้งานประจําของ
คณะกรรมการดําเนินไปได้โดยไม่เป็นที่เสียหายหรือหยุดชะงักกับจัดการเลือกต้ังคณะกรรมการใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการเดิมน้ันพ้นจากตําแหน่ง โดยจะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือจัดการเลือกต้ังดังกล่าวด้วยก็ได้ 
 เมื่อนายกหรือกรรมการซึ่งได้รับเลือกต้ังพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้เลือกต้ังนายกหรือ
กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนายกหรือกรรมการน้ันว่างลง เว้นแต่
วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้ผู้ซึ่งเป็นนายกหรือกรรมการซึ่งได้รับเลือกต้ังแทนน้ันอยู่ใน



 
๘๑ 

 
ตําแหน่งตามวาระของนายกหรือกรรมการซึ่งตนแทน การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นายกหรือผู้รักษาการ
แทนเป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีที่นายกพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้     
อุปนายกเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอุปนายกพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรืออุปนายกไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาการแทน 
 สภานายกพิเศษหรือผู้แทนจะเข้าฟังการประชุมและช้ีแจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะ 
กรรมการ หรือจะส่งความเห็นเป็นหนังสือไปยังสภาทนายความในเรื่องใดๆ ก็ได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (๑) บริหารกิจการของสภาทนายความตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
 (๒) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือทํากิจการหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ เว้นแต่กิจการซึ่งมีลักษณะหรือสภาพที่ไม่อาจมอบหมายให้กระทํา
การแทนกันได้ 
 (๓) ออกข้อบังคับสภาทนายความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
และข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิกและการขาดจากสมาชิกของสภาทนายความ การเรียกเก็บและ
ชําระค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ การแจ้งย้ายสํานักงานของทนายความ การประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เรื่องอ่ืนๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสภา
ทนายความ หรืออยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาทนายความตามกฎหมายอ่ืนรวมทั้งการแต่งต้ัง การบังคับ
บัญชาการรักษาวินัย และการออกจากตําแหน่งของพนักงานสภาทนายความ 
 การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ  ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและ
รับใบอนุญาตหรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทําการเป็นทนายความว่าความในศาล 
หรือแต่งฟ้อง คําให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คําร้อง หรือคําแถลงอันเก่ียวแก่
การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอ่ืน ทั้งน้ีเว้นแต่จะได้กระทําในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตาม
หน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
หรือมีอํานาจหน้าที่กระทําได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอ่ืน 
 การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต และการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 



 
๘๒ 

 
 (๒) อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ในวันย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต 
 (๓) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรใน
วิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภา
ทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษาน้ันมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทํา
การใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 (๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๖) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ 
 (๗) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 
 (๘) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (๙) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบ
อาชีพทนายความ 
 (๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตําแหน่งประจําเว้นแต่
ข้าราชการการเมือง 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๑ 
 เมื่อคณะกรรมการได้รับคําขอจดทะเบียนและรับใบ อนุญาตแล้ว เห็นว่าผู้ย่ืนคําขอมี
คุณสมบัติ ให้คณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ผู้ย่ืนคําขอโดยเร็ว ในกรณีที่
คณะ กรรมการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผล
ของการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีเช่นน้ีผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตของสภาทนายความต่อสภานายกพิเศษได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ คําวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด 
  ให้ผู้ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความหรือผู้ได้รับการต่ออายุใบ อนุญาตแล้ว
เป็นสมาชิกสภาทนายความ ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความเป็นผู้ที่
ไม่เคยเป็นทนายความ หรือไม่เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษา ตุลาการศาลทหาร พนักงานอัยการ 
อัยการทหารหรือทนายความตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารมาก่อน คณะกรรมการจะรับจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาตให้ก็ต่อเมื่อผู้ย่ืนคําขอได้ผ่านการฝึกอบรมมรรยาททนายความ หลักปฏิบัติ
เบ้ืองต้นในการว่าความ และการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนคําขอจะได้ผ่านการ
ฝึกหัดงานในสํานักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 



 
๘๓ 

 
 คณะกรรมการจะสั่งยกเว้นให้ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดในข้อบังคับไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมก็ได้ การฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับ ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาต เว้น
แต่ใบอนุญาตประเภทที่เสียค่าธรรมเนียมในอัตราตลอดชีพให้มีอายุตลอดชีพของผู้ได้รับใบอนุญาต 
ทนายความผู้ใดที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้เป็นเวลาสองปี หากประสงค์จะทําการเป็นทนายความต่อไป ให้
ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ การต่ออายุใบอนุญาตคราว
หน่ึงให้ใช้ได้สองปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 ทนายความที่ขาดต่ออายุใบอนุญาต มีสิทธิได้รับการต่ออายุใบอนุญาต หากได้ย่ืนคําขอต่อ
อายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุและยอมชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละย่ีสิบของค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบท่ี
กําหนดในข้อบังคับโดยอย่างน้อยต้องมีช่ือวัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่ต้ังสํานักงาน รูป
ถ่ายของผู้ถือใบอนุญาต เลขหมายใบอนุญาต วันออกใบอนุญาต และวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในกรณีที่
ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการสูญหายหรือชํารุดเสียหาย 
 ทนายความต้องมีสํานักงานท่ีจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวตามที่ระบุไว้ในคําขอจดทะเบียนและ
รับใบอนุญาต หรือตามที่ได้แจ้งย้ายสํานักงานต่อนายทะเบียนทนายความในภายหลัง ให้นายทะเบียน
ทนายความจดแจ้งสํานักงานทนายความไว้ในทะเบียนทนายความ เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า 
ทนายความผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่ว่าจะขาดคุณสมบัติก่อนหรือหลังจากจดทะเบียนและรับ
ใบอนุญาต หรือทนายความผู้ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด ให้ทนายความผู้น้ันพ้นสภาพการ
เป็นทนายความ และให้คณะกรรมการจําหน่ายช่ือทนายความผู้น้ันออกจากทะเบียนทนายความ คํา
วินิจฉัยอุทธรณ์ของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สุด 
  ทนายความขาดจากการเป็นทนายความเมื่อตาย ขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ขาดต่อ
ใบอนุญาต ถูกจําหน่ายช่ือออกจากทะเบียนทนายความหรือถูกลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ
 การประชุมใหญ่ของสภาทนายความ ได้แก่การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุม
ใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน
เมษายนของทุกปี เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อ
สมาชิกมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนเข้าช่ือร้องขอเป็นหนังสือให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ เว้นแต่
คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องที่ขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณานั้นเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวกับสภา
ทนายความหรือไม่มีเหตุอันสมควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ของสภาทนายความ 



 
๘๔ 

 
 ในการประชุมใหญ่ของสภาทนายความ ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่า
สามร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าการประชุมคราวใดนายกไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้อุปนายกเป็นประธานในที่ประชุม ถ้านายกและอุปนายกไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวน้ัน มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  มรรยาททนายความ  ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ 
การกําหนดมรรยาททนายความให้สภาทนายความตราเป็นข้อบังคับ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความตราขึ้น ให้ถือว่าทนายความผู้น้ันประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ 
  โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ห้ามทําการเป็นทนายความมี
กําหนดไม่เกินสามปี หรือ (๓) ลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 
 ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้มีอํานาจสั่ง
ลงโทษแล้ว แต่กรณีเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทําทัณฑ์บน
เป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 
  ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ ต้องประกอบด้วยข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 (๑) มรรยาทของทนายความต่อศาลและในศาล 
 (๒) มรรยาทของทนายความต่อตัวความ 
 (๓) มรรยาทของทนายความต่อทนายความด้วยกัน 
 (๔) มรรยาทของทนายความต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี 
 (๕) มรรยาทเกี่ยวกับความประพฤติของทนายความ 
 (๖) การแต่งกายของทนายความ และ 
 (๗) การปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความคณะกรรมการ หรือ
สภานายกพิเศษ แล้วแต่กรณี 
 คณะกรรมการมรรยาท ให้มีคณะกรรมการมรรยาททนายความประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมรรยาททนายความอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าเจ็ดคนตาม
จํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการมรรยาททนายความจากทนายความ
ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (๒) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือถูกจําหน่ายช่ือออกจาก
ทะเบียนทนายความ 



 
๘๕ 

 
 ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีอํานาจหน้าที่ควบคุมการพิจารณาคดีมรรยาท
ทนายความให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม และมีอํานาจหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติน้ีหรือในข้อบังคับ เมื่อประธานกรรมการมรรยาททนายความไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการมารยาททนายความปฏิบัติหน้าที่แทน กรรมการมรรยาท
ทนายความมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปีและอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินกว่า
สองวาระติดต่อกันมิได้  
 บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือทนายความมีสิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ โดยทําคํากล่าวหาเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ สิทธิกล่าวหา
ทนายความตามวรรคหน่ึงเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกําหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิกล่าวหารู้เรื่องการ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ และเมื่อรู้ตัวผู้ประพฤติผิดแต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประพฤติผิด
มรรยาททนายความ การถอนคํากล่าวหาที่ได้ย่ืน จะเป็นเหตุให้คดีมรรยาททนายความระงับก็ต่อเมื่อ
คณะกรรมการมรรยาททนายความมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ 
มรรยาททนายความที่มาประชุม อนุญาตให้ผู้กล่าวหาถอนคํากล่าวหาได้ 
 เมื่อได้รับคํากล่าวหาหรือเมื่อได้รับแจ้งจากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือ
เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวน
ทนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งต้ังทนายความไม่น้อยกว่าสามคนเป็น
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคํา และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งหรือ
จัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนได้ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
  ในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอํานาจสั่ง
จําหน่ายคดี สั่งยกคํากล่าวหา หรือสั่งลงโทษหรือดําเนินการกับทนายความท่ีถูกกล่าวหาอย่างใดอย่าง
หน่ึง ในกรณีที่คณะกรรมการมรรยาททนายความมีคําสั่ง ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความส่ง
สํานวนคดีมรรยาททนายความน้ันไปยังนายกภายในสามสิบวันนับแต่วันมีคําสั่ง ในกรณีเช่นน้ีให้
คณะกรรมการทําการพิจารณาและจะสั่งยืน แก้ หรือกลับคําสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
รวมท้ังสั่งลงโทษหรือดําเนินการกับทนายความที่ถูกกล่าวหาอย่างใดอย่างหน่ึง ตามท่ีเห็นสมควรได้ 
และก่อนที่จะมีคําสั่งดังกล่าวคณะกรรมการอาจสั่งให้คณะกรรมการมรรยาททนายความทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ 
 ทนายความซึ่งถูกสั่งลงโทษหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
สภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
คําสั่ง ในกรณีเช่นน้ีให้สภานายกพิเศษทําการพิจารณาและมีคําสั่ง คําสั่งของสภานายกพิเศษให้เป็น
ที่สุด 



 
๘๖ 

 
 มาตรา ๖๙. เมื่อทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษให้ศาลช้ันต้นที่อ่านคําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน มีหนังสือแจ้ง
การต้องโทษจําคุกของทนายความผู้น้ันให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความทราบ เพ่ือเสนอเร่ือง
ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความสั่งลบช่ือทนายความผู้นั้นออกจากทะเบียนทนายความ แต่คณะ 
กรรมการมรรยาททนายความจะไม่สั่งลบช่ือทนายความผู้น้ันออกจากทะเบียนทนายความก็ได้ หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําความผิดของทนายความผู้น้ันไม่เป็นการกระทําที่ช่ัวร้ายไม่เป็นการ
กระทําที่แสดงให้เห็นว่าทนายความผู้น้ันไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต และไม่เป็นการกระทําที่
เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห่งวิชาชีพ คําสั่งไม่ลบช่ือทนายความผู้กระทําผิดออกจากทะเบียนทนายความ
ตามวรรคสองต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ คําสั่งลบช่ือหรือไม่ลบช่ือทนายความออกจากทะเบียนทนายความ
ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความแจ้งต่อนายกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง และให้
คณะกรรมการทําการพิจารณาและจะสั่งยืนหรือกลับคําสั่งของคณะกรรมการมรรยาททนายความก็ได้ 
 เมื่อมีคําสั่งอันถึงที่สุดลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความ หรือมีคําสั่งลบช่ือ
ทนายความออกจากทะเบียนทนายความ ให้นายทะเบียนทนายความจดแจ้งคําสั่งน้ันไว้ในทะเบียน
ทนายความและแจ้งคําสั่งน้ันให้ทนายความผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาทราบ ในกรณีที่เป็นคําสั่งห้าม
ทําการเป็นทนายความหรือคําสั่งลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ ให้นายทะเบียนทนายความแจ้ง
คําสั่งน้ันให้ศาลทั่วราชอาณาจักรและเนติบัณฑิตยสภาทราบด้วย บุคคลที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียน
ทนายความจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตอีกมิได้ เว้นแต่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นับแต่วันถูกลบช่ือ 
 กองทุนสวัสดิการทนายความ ให้มีกองทุนสวัสดิการทนายความ ประกอบด้วย 
 (๑) เงินที่สภาทนายความจัดสรรให้เป็นประจําปี 
 (๒) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และ 
 (๓) ดอกผลของ (๑) และ (๒) 
 ทนายความที่ได้รับความเดือดร้อนหรือทายาทของทนายความท่ีถึงแก่ความตายซึ่งได้รับความ
เดือดร้อน มีสิทธิขอรับการสงเคราะห์จากเงินกองทุนสวัสดิการทนายความโดยย่ืนคําขอต่อสวัสดิการ
สภาทนายความ การสงเคราะห์ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินสวัสดิการทนายความให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ 
 การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ประกอบด้วยนายก อุปนายก เลขาธิการ และบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินแปดคนที่คณะกรรมการแต่งต้ังจากผู้
ที่เป็นทนายความมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี ให้นายกเป็นประธานกรรมการ อุปนายกเป็นรอง
ประธานกรรมการและเลขาธิการเป็นเลขานุการ 



 
๘๗ 

 
  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 (๒) เก็บรักษาและจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
 (๓) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับ 
 ให้มีกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายประกอบด้วย 
 (๑) เงินที่สภาทนายความจัดสรรให้เป็นประจําปีเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเงิน
รายได้ของสภาทนายความของปีที่ล่วงมา 
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และ 
 (๔) ดอกผลของ (๑) (๒) และ (๓) 
  ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็น
ธรรม การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้แก่ การให้คําปรึกษาหรือแนะนําเก่ียวกับกฎหมาย การ 
ร่างนิติกรรมสัญญาการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่าง  
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยทนายความได้ใช้
บังคับมานานแล้วและมีบทบัญญัติบางประการที่สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือควบคุมและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพทนายความ เช่น ให้มีสภาทนายความเพ่ือควบคุมมรรยาทของทนายความ 
ให้มีกองทุนสงเคราะห์ทนายความเพ่ือช่วยเหลือทนายความ เป็นต้น และสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วย
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายโดยตรง เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้สามารถกระทําได้
อย่างกว้างขวางและทันกับความต้องการ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 ๒.๓.๓  การควบคุมโดยข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
          ด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ
ออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๕ ฉบับ
พิเศษหน้า ๑-๑๖, วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ไว้ดังต่อไปน้ี  
 หมวด ๑ บททั่วไป 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๙”  
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความและการแต่งกายของทนายความตาม
ข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภา และตามบทกฎหมายอ่ืนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  
 ข้อ ๔ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหน่ึงดังจะกล่าวต่อไปน้ี ให้ถือ
ว่าทนายความผู้น้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ  



 
๘๘ 

 
 หมวด ๒ มรรยาทต่อศาลและในศาล 
 ข้อ ๕ ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้นแต่จะมี
ข้อแก้ตัวโดยสมควร  
 ข้อ ๖ ไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรือกระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาใน
ศาลหรือนอกศาล อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียอํานาจศาลหรือผู้พิพากษา  
 ข้อ ๗ กล่าวความ หรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือ
กระทําการใดเพ่ือทราบคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย  
 ข้อ ๘ สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือทําพยานหลักฐานเท็จ หรือเสี้ยมสอนพยานให้
เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนงําอําพรางพยานหลักฐานใด ๆ ซึ่งควรนํามายื่นต่อศาล หรือสัญญา
จะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน  
 หมวด ๓ มรรยาทต่อตัวความ 
 ข้อ ๙ กระทําการอันใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้  
 ข้อ ๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ีพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง  
  (๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้  
  (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน  
  (๓) อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่า
ตนสามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้
น้ันช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีน้ันแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้
คดีของเขาเป็นแพ้  
 ข้อ ๑๑ เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากลูกความน้ันแล้ว หรือโดยอํานาจศาล  
 ข้อ ๑๒ กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ
ลูกความ  
  (๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี  
  (๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตน 
หรือปิดบังข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ  
 ข้อ ๑๓ ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องกับคู่ความฝ่าย
หน่ึง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความ หรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเป็น
ปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน  
 ข้อ ๑๔ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร เพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้  



 
๘๙ 

 
 ข้อ ๑๕ กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง 
หรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ
โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร  
                                               
 หมวด ๔ มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ 
 ข้อ ๑๖ แย่ง หรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอ่ืนว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้ว มาว่า
หรือรับ หรือสัญญา ว่าจะรับว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอ่ืนว่าอยู่แล้วเว้นแต่  
  (๑) ได้รับความยินยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องน้ันแล้ว  
  (๒) มีเหตุผลอันควรเช่ือว่าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็น
ทนายความของเขาแล้ว หรือ  
  (๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องน้ันปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความ
ในคดีน้ันต่อไปแล้ว  
 ข้อ ๑๗ ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
  (๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศ
โฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภา
ทนายความเอง หรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่เก่ียวข้อง หรือ  
  (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวด เป็นเชิง
ชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดง ช่ือ คุณวุฒิ 
หรืออ่ืนๆดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ  
 ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือ
เป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ  
 ข้อ ๑๙ ยินยอมตกลงหรือให้คํามั่นสัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบําเหน็จรางวัลใดๆ ด้วย
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรือนําคดีความมาให้ หรือมีคนประจําสํานักงาน
ดําเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้น้ันคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน
หรือเงินจํานวนหน่ึงจํานวนใด หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความมาให้น้ัน แม้
บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจําสํานักงานของ
ทนายความผู้น้ันก็ตาม  
 หมวด ๕ มรรยาทในการแต่งกาย 
 ข้อ ๒๐ ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  
  (๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอ่ืนที่ไม่ฉูดฉาด เช้ิต
ขาว ผ้าผูกคอสีดําหรือสีอ่ืนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเง่ือนกลาสี หรือแต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาว 



 
๙๐ 

 
สีสุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้าหุ้มส้นสีขาว นํ้าตาลหรือดํา ถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับ
รองเท้า  
  (๒) ทนายความหญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาด 
รองเท้าหุ้มส้น  
  (๓) ทนายความที่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบราชการ จะแต่งเคร่ืองแบบราชการก็ได้  
    (๔) ในขณะว่าความ ทนายความที่มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตต้องสวมเสื้อครุยน้ัน
ด้วย  
 หมวด ๖ มรรยาทในการปฏิบัติตามคําสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ 
 ข้อ ๒๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของสภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความคณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
ตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณี
ตามอํานาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
 ทนายความจึงถูกกํากับดูแลโดยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ น้ี ทนายความใดฝ่าฝืนจะ
ถูกลงโทษโดยคณะกรรมการมรรยาททนายความตามข้อบังคับน้ี 
 ๒.๓.๔  การควบคุมโดยกฎหมาย 
 การบัญญัติพระวินัยในครั้งพุทธกาลของพระพุทธเจ้า เป็นการบัญญัติเพ่ือมิให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในทางปฏิบัติ เพ่ือนําไปใช้กับคนหมู่มาก ได้แก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมาจากต่างสํานักต่างเหล่าที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย รวมถึงปัญหาของภิกษุณีทั้งหลายที่มักเกิดปัญหาข้ึนบ่อย ๆ วัตถุประสงค์ในการ
บัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้เป็นหลักปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้คนหมู่มากสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสงบสุข โดยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจําวันการเลี้ยงชีพที่เก้ือกูลกันในทิศทาง
เดียวกันและให้สาวกถอืปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 พระวินัย พระบัญญัติ ที่ปรากฏเป็นหลักสําคัญในพุทธศาสนาเป็นภูมิปัญญาที่แสดงถึงอารยะ
ธรรมช้ันสูงของมนุษยชาติ เป็นสิ่งสําคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ มิฉะน้ันแล้วจะวางตัวอยู่ในสังคมอยู่
ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามไม่ได้ เป็นกฎข้อบังคับที่มีลักษณะเป็นกฎหมายของสังคมสงฆ์ พระวินัยจึง
หมาย ถึงการจัดต้ังวางระบบจัดระเบียบและวางกฎสมมติขึ้นมาจากความสามารถพิเศษอันเลิศของ
มนุษย์ ที่จะทําให้ชีวิตและสังคมของพวกเขาได้ประโยชน์มากที่สุดจากธรรม คือความจริงของธรรมชาติ 
และการวางกฎสมมติของมนุษย์ขึ้นมาก็เพ่ือช่วยหนุนให้เกิดความมั่นใจที่จะได้ผลที่ต้องการตามกฎ
ธรรมชาติ ฉะน้ันมนุษย์จะต้องตระหนักรู้อยู่เสมอว่าสิ่งต้องการท่ีแท้คือความเป็นจริงตามธรรม๑๒๐ 

                                           

 ๑๒๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหา 
นคร: บริษัท พิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 



 
๙๑ 

 
หลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยกลายเป็นต้นแบบภูมิปัญญาในการจัดระเบียบสังคม
มนุษย์ เป็นรากฐานในการบัญญัติกฎหมายทางด้านนิติธรรมทั้งหลายทั้งปวงในเวลาต่อมา  
 ส่วนกฎหมาย หมายถึงกฎข้อกําหนดข้อสมมุติที่มนุษย์มาตกลงยอมรับและใช้ร่วมกัน จึง
เรียกว่ากฎมนุษย์ กฎหมายจึงเป็นกฎสมมุติที่โยงสัมพันธ์เข้ากับกฎธรรมชาติที่ซ้อนรองรับกันอยู่๑๒๑ 
 กฎหมายเป็นเคร่ืองแสดงการยอมรับสิทธิหรือเป็นเคร่ืองกําหนดให้เกิดมีสิทธิน้ันขึ้น และ
กฎหมายก็เป็นเคร่ืองมือคุ้มครองสิทธิของบุคคล เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาอารยะธรรมมากข้ึน มนุษย์ก็
ลืมความ สัมพันธ์อันจริงแท้ของกฎธรรมชาติไปเลย ที่ว่ากฎหมายเป็นเร่ืองของมนุษย์ที่ตกลงกันไม่ใช่
ความเป็นจริงในธรรมชาติ ปัจจุบันมนุษย์ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการอ้างสิทธิเพ่ือครอบครอง
ธรรมชาติ  
  อย่างไรก็ตามหลักทางกฎหมายต้องใช้ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติทางศีลธรรมอย่างสอดคล้อง
ต้องกันเสมอ จะแตกแยกไปคนละทิศละทางไม่ได้ การกระทําที่ผิดศีลธรรมแต่อ้างว่าไม่ผิดกฎหมาย
เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับไม่ได้ การกระทําที่ผิดกฎหมายแต่อ้างว่าไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดพระวินัยไม่ผิดพระ
บัญญัติเป็นข้ออ้างที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน  
 กฎหมายทั่วไป 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (๒๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๑๗ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓) พระราชโอรสองค์ที่ ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นราชสกุลรพีพัฒน์ เป็นผู้วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย จนได้รับพระ
สมัญญานามว่า“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”๑๒๒   
 ในกฎหมายทั่วไป ได้แก่ ประมวลกฎหมาย มีบทบัญญัติกําหนดความผิดที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไว้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น อาจเป็นความผิดฐานเปิดเผยความลับ 
(มาตรา ๓๒๓) ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา ๓๔๑) ความผิดฐานยักยอก (มาตรา ๓๕๒) เป็นต้น 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาจ้างว่าความเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง ถือเป็น
สัญญาจ้างทําของตามมาตรา ๕๘๗ ซึ่งไม่จําเป็นต้องทําเป็นหนังสือก็มีผลใช้บังคับได้ การผิดสัญญาจ้าง
ว่าความจึงสามารถถูกดําเนินคดีได้ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๑๒๓  

                                           

 ๑๒๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙. 
 ๑๒๒นิกร ทัสสโร, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพฒันศกัด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระบิดาแห่งกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๕๔. 
 ๑๒๓ดิเรก ควรสมาคม, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, อ้างแล้ว, หน้า ๙๙.  



 
๙๒ 

 
 สรุปว่า สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่
สําคัญอย่างย่ิงสถาบันหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย มีสถานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนายกและกรรมการสภา
ทนายความที่ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกทนายความท่ัวประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่ในวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน สภาทนายความเป็นองค์กรทําหน้าที่กํากับ
ควบคุมมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไทยตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งบัญญัติในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากน้ีทนายความ
ยังถูกกํากับควบคุมโดยกฎหมายทั่วไปและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย 
 
๒.๔ ปัญหาจากการปฏบิัติหน้าท่ีของทนายความไทย 
 แม้จะมีสภาทนายความทําหน้าที่เป็นองค์กรกํากับควบคุมมรรยาทของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความไทยตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งบัญญัติใน
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากน้ีทนายความยังถูกกํากับควบคุมโดยกฎหมายทั่วไป
และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วยก็ตาม แต่ปัญหาเก่ียวกับเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมของทนายความก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้จนทุกวันน้ี 
 
 ๒.๔.๑ วัฒนธรรมไทยกับการใช้กฎหมาย 
 ในสังคมไทย ค่านิยมหลายเร่ืองบางครั้งก็ถูกนํามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง เช่นความเกรงใจต่อผู้
หลักผู้ใหญ่กลายเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของนักการเมืองทําให้ญาติ
พ่ีน้องพลอยเป็นห่วงเป็นใยและห้ามไม่ให้รับคดี  ความเกรงว่าจะถูกโกรธเกลียดแล้วโดนกลั่นแกล้งบ้าง 
ทนายความกลัวว่าคดีจะแพ้แล้วต่อไปจะไม่ได้งาน ผู้มีอรรถคดีทั้งหลายก็ไม่ค่อยนึกถึงความเป็นจริงว่า
ข้อเท็จจริงใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูก นึกเอาอย่างเดียวว่าฝ่ายเราต้องถูก และจะทําทุกวิถีทาง
เพ่ือให้ชนะคดีเท่าน้ัน เมื่อคดีแพ้ทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ไม่ยอมรับพาลไปโกรธทนายความหาว่าเพราะ
ทนายความไม่ดีไม่เก่งคดีเลยแพ้ เหล่าน้ีล้วนไปสร้างความกดดันและทําให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทยและทําให้ความเป็นธรรมขาดหายไปด้วย  
 นักกฎหมายบางคนมักจะพลิกแพลงหาช่องหลบเลี่ยงเพ่ือหาประโยชน์จากช่องโหว่ของตัวบท
กฎหมาย ถ้าคนไหนทําได้มักจะได้รับการยกย่องว่าเก่งสุดยอด ทั้งที่การกระทําเช่นน้ีเป็นการกระทําที่
ไม่ดีถือว่าเป็นการกระทําที่เลว คอยหาช่องทุจริต แต่วัฒนธรรมไทยเรากลับมองตรงกันข้าม 
 ทนายความในต่างประเทศมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่สูงมาก เป็นสาขาอาชีพที่มีรายได้สูง
เป็นอันดับหน่ึง ได้รับเกียรติและการยกย่องในสังคม แต่ทนายความไทยเป็นอาชีพที่ถูกเลือกเป็นลําดับ
ท้าย ๆ อุปสรรคเบ้ืองลึกในวิชาชีพทนายความไทยต้องได้รับการทบทวนใหม่ ดังน้ันทนายความไทยจึง



 
๙๓ 

 
ควรนําเอาหลักธรรมะแห่งพระพุทธศาสนามาเป็นกําลังส่งให้ทํางานได้ด้วยความองอาจ มั่นใจและมุ
มานะ อีกทั้งต้องฝึกให้มีความเคารพเช่ือมั่นในสัจธรรมตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง ไม่หว่ันไหวด้วย
โลกธรรม เพ่ือเป็นเกราะป้องกันมิให้เกิดความอยุติธรรมและความทุจริตขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย 
 ผู้วิจัยใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่
ทรงพระราชทานให้พสกนิกรไทยเน่ืองในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับวิชาชีพของทนายความ
ไทยดังน้ี 
 ตัวอย่างพระบรมราโชวาททีแ่สดงถึงอุปสรรคของวัฒนธรรมไทยกับการใช้กฎหมาย 
 ๑) พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในพิธีพระราชทานกระบ่ีและ
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ๑๔ เมษายน 
๒๕๒๓ มีความตอนหน่ึงว่า 
  "...การรักษาความศักด์ิสิทธ์ิถูกต้องของกฎหมาย รวมทั้งการป้องกัน
 ปราบปรามอาชญากรรมและผู้กระทําผิดเป็นภาระหนักและยากย่ิง ผู้ที่จะทําหน้าที่
 น้ีให้สําเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ได้จึงจักต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงและ
 ต้องต้ังใจทําความเข้มแข็ง เสียสละ มีความสุจริตยุติธรรมตลอดจนระเบียบวินัยอัน
 เคร่งครัด..."๑๒๔ 
 จากพระบรมราโชวาทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ทําหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องมีความจริงใจ 
ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงจังเพ่ือทําให้กฎหมายศักด์ิสิทธ์ิคือบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไป 
ตรงมา ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ อุทิศเวลา เสียสละ อดทนมีความสุจริตยุติธรรมตลอดจน
รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 
 ๒) พระบรมราโชวาทเน่ืองในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตร
ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่สวนอัมพรวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๒๓ มีความตอนหน่ึงว่า 
  “...กฎหมายน้ันโดยหลักการแล้วจะต้องบัญญัติขึ้นใช้เป็นอย่างเดียวกันและ
 เสมอกันหมดสําหรับคนท้ังประเทศ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ใช้กฎหมายจะต้อง
 ตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลา ในอันที่จะใช้กฎหมายเพ่ือ
  

                                           

 ๑๒๔สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารสัและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๔, หน้า ๗๗. 



 
๙๔ 

 
 ธํารงรักษาและผดุงความยุติธรรม...”๑๒๕  
       จากพระบรมราโชวาทข้างต้นสรุปได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายน้ันสําคัญอยู่ที่ต้องให้ใช้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและเสมอกันหมดสําหรับคนทั้งประเทศ ผู้ใช้กฎหมายจะต้องตระหนักในความ
รับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะใช้กฎหมายเพ่ือรักษาและผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้ได้ 
 ๓) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
แก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ช้ันเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๒๔ มีความตอนหน่ึงว่า 
  “กฎหมายน้ัน ไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหน่ึง
 สําหรับใช้ในการรักษาและอํานวยความยุติธรรมเท่าน้ัน การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่ง
 หมายใช้เพ่ือรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพ่ือรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการ
 รักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หาก
 ต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริง  
 ด้วย”๑๒๖ 
 จากพระบรมราโชวาทข้างต้นสรุปได้ว่า บทบัญญัติในกฎหมายน้ันเป็นเพียงเครื่องมืออย่าง
หน่ึงในการอํานวยความยุติธรรม แต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้
กฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพ่ือรักษาความยุติธรรมไม่ใช่ใช้เพ่ือมุ่งแต่ประโยชน์ของ
ตัวเอง นอกจากน้ียังต้องใช้กฎหมายโดยคํานึงถึงหลักศีลธรรมจริยธรรมตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็น
จริงอีกด้วย 
 ๔) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนนักกฎหมาย ในพระราชดํารัสที่กล่าวถึงอคติ โดย
ให้ความหมายที่เข้าใจง่ายๆ เน่ืองในโอกาสท่ีประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์
ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน 
๒๕๓๖  ความว่า   
  “คําว่าอคติ พูดมาหลายครั้งแล้วและก็ยังคงต้องพูดต่อไป อคติน้ันตามราก
 ศัพท์คือสิ่งที่ไม่ควรทําหรือสิ่งที่ไม่ควรจะไป ไปในสิ่งที่ไม่ควรไป สิ่งที่ไม่ควรไป 
 หมายความว่าสิ่งที่ไม่ควรทํา หรือไม่ควรตัดสินไม่ควรคิด เพราะอคติมีฐานมีรากจาก
 ความไม่ดี ความไม่ดีน้ีมีอยู่ว่าถ้าเราทําอะไรจะเกิดอคติได้ เพราะเราจะตัดสินไป

                                           

 ๑๒๕สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารสัและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๔, อ้างแล้ว, หน้า๒๗๘. 
 ๑๒๖สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารสัและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๕, หน้า ๓๖๙. 



 
๙๕ 

 
 ในทางที่เราชอบใจอย่างน้ันไม่ใช่ตามหลักวิชา อาจเป็นอคติอาจเห็นเป็นไปในทางที่
 เราไม่ชอบความเกลียดชัง หรือความโกรธ ทําให้เราตัดสินไปในทางที่ไม่ถูก บางที
 อาจเป็นอคติแบบความกลัวเพราะว่าเรากลัวว่าอย่างโน้น กลัวว่าอย่างน้ี เลยตัดสิน
 ไม่ตรงไม่เป็นกลาง บางทีอคติไปในทางที่เห็นผลประโยชน์ อคติทั้งหลายน้ีเป็นสิ่งที่
 เราต้องพยายามเห็นและเรียน หาก ปราศจากอคติแล้ว ก็จะถูกต้องตามหลักวิชา
 หมายความว่าถูกต้องตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎของความ
 ยุติธรรมคือความดีความถูกต้อง”๑๒๗ 
 จากพระราชดํารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่า อคติเป็นสิ่งที่ไม่ดี ผู้ใดมีอคติผู้น้ันจึงมักจะกระทําไม่ดี 
อคติเพราะกลัวเลยทําให้ตัดสินไม่เป็นกลาง กลัวว่าเขาจะโกรธ กลัวว่าเขาจะเกลียดชัง หรือตัดสินไป
ในทางที่เราชอบใจไม่ใช่ตามหลักวิชาหรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เขาให้ อคติจึงเป็นเหตุให้เสีย
ความยุติธรรม 
  
 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เช้าร่วมสัมมนาในการวาง 
แผนการใช้ที่ดิน ณ โรงแรมรินคํา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓ มีความตอนหน่ึงว่า 
   “...กฎหมายน้ีมีช่องโหว่เสมอ ถ้าเราถือโอกาสในการมีช่องโหว่ของ
 กฎหมายเพ่ือการทุจริตน้ันเป็นสิ่งที่เลวทรามและทําให้นําไปสู่ความหายนะ แต่ถ้าใช้
 ช่องโหว่ในกฎหมายเพ่ือสร้างสรรค์ก็เป็นการป้องกันมิให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
 ในทางทุจริต”๑๒๘ 
 จากพระราชดํารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่า นักกฎหมายมักจะพลิกแพลงหาช่องหลบเลี่ยงเพ่ือหา
ประโยชน์จากช่องโหว่ของตัวบทกฎหมาย เช่นน้ีเป็นการกระทําที่ไม่ดีถือว่าเป็นการกระทําที่เลว คอย
หาช่องทุจริต ถ้าช่วยหาช่องทางอุดช่องโหว่ของกฎหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอย่างน้ีจึงจะถือ
ว่าช่วยทํางานแบบสร้างสรรค์ 
 ๕) พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเน่ืองในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาดุสิตา
ลัย วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘  มีความตอนหน่ึงว่า  

                                           

 ๑๒๗สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, ปี พุทธศักราช ๒๕๓๗, หน้า ๑๙๙. 
 ๑๒๘สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, ปี พุทธศักราช ๒๕๒๔, อ้างแล้ว, หน้า ๑. 



 
๙๖ 

 
  “เราจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ เมื่อเรารู้กฎหมายและเข้าใจ
 วิธีการใช้กฎหมายที่ดีดังกล่าวแล้ว แต่ในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ของ
 เรา หากเราไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมแล้ว ก็อาจทําให้เรานํากฎหมายไปใช้ในทาง
 ที่ผิด อัน จะทําให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือ
 เก่ียวข้องได้ ฉะน้ัน นอกจากจะต้องรู้กฎหมายและวิธีการใช้อย่างดีแล้ว ผู้ประกอบ
 วิชาชีพกฎหมายยังจะต้องประกอบวิชาชีพของตนในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม
 ของวิชาชีพของตนที่ดีด้วย”๑๒๙ 
 จากพระบรมราโชวาทข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง
กับนักกฎหมายมีความสําคัญมาก หากผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมแล้ว ก็อาจทําให้มี
การนํากฎหมายไปใช้ในทางที่ผิด อันจะทําให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
คู่ความหรือผู้เก่ียวข้องได้ ฉะน้ันนอกจากจะต้องรู้กฎหมายและวิธีการใช้อย่างดีแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพ
กฎหมายยังจะต้องประกอบวิชาชีพของตนในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
 สรุปว่า จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ัน 
พระองค์ทรงแสดงถึงความห่วงใยในการประกอบวิชาชีพของนักกฎหมายไทย และทรงให้โอวาทเพ่ือ
เป็นการเตือนสติให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายให้มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความกล้าในการทําสิ่งที่
ถูกต้อง ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างมั่นคงจริงใจ และต้องประกอบ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้กฎหมายโดยผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมเที่ยงธรรม ยึดหลักความถูกต้อง
ชอบธรรมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพอีกด้วย 
 ๒.๔.๒ สถิติของทนายความที่ถูกย่ืนคํากล่าวหา 
 เมื่อทนายความถูกร้องต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมดูแล
ทนายความไทยทั่วประเทศ เราจะเรียกว่าทนายความผู้น้ันถูกย่ืนคํากล่าวหา ประธานกรรมการ
มรรยาททนายความจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องน้ันในกรณีที่ผู้ร้องเป็นบุคคลธรรมดา 
แต่หากศาลหรือผู้พิพากษาหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร้อง ประธานกรรมการมรรยาทททนายความจะ
รับคําร้องน้ันทันทีโดยไม่ต้องพิจารณาและนําเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงได้ทันที ทนายความที่
ถูกย่ืนคํากล่าวหาต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรากฏตามสําเนารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ของสํานักงาน คณะกรรมการมรรยาททนายความ ระหว่างปี ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๕๘ แสดง
รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๑ ดังน้ี 
 

                                           

 ๑๒๙สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ, พุทธศักราช ๒๕๑๙, หน้า ๒๗๖. 



 
๙๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงสถิตขิองทนายความท่ีถูกยื่นคํากล่าวหาต่อสภาทนายความ 

พิจารณาโดยคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
พ.ศ. ย่ืนคํากล่าวหา/คดี รับคํากล่าวหา/คดี ไม่รับคํากล่าวหา/คดี รอคําสั่ง/คดี 

ปี ๒๕๔๑ ๓๖๔ ๑๖๑ ๒๐๓ - 
ปี ๒๕๔๒ ๔๒๘ ๒๓๐ ๑๙๘ - 
ปี ๒๕๔๓ ๔๓๒ ๒๓๙ ๑๙๓ - 
ปี ๒๕๔๔ ๔๓๑ ๒๓๕ ๑๙๖ - 
ปี ๒๕๔๕ ๕๘๐ ๓๑๒ ๒๖๘ - 
ปี ๒๕๔๖ ๔๓๔ ๒๙๑ ๑๔๓ - 
ปี ๒๕๔๗ ๖๖๕ ๓๙๖ ๒๖๙ - 
ปี ๒๕๔๘ ๕๐๑ ๓๔๗ ๑๕๔ - 
ปี ๒๕๔๙ ๔๗๐ ๓๒๕ ๑๔๕ - 
ปี ๒๕๕๐ ๔๖๙ ๓๐๔ ๑๖๕ - 
ปี ๒๕๕๑ ๔๒๑ ๓๑๖ ๑๐๕ - 
ปี ๒๕๕๒ ๔๐๒ ๓๑๓ ๘๙ - 
ปี ๒๕๕๓ ๔๐๐ ๓๑๑ ๘๙ - 
ปี ๒๕๕๔ ๓๙๔ ๒๙๕ ๙๙ - 
ปี ๒๕๕๕ ๔๓๒ ๓๔๗ ๘๕ - 
ปี ๒๕๕๖ ๓๓๓ ๒๓๘ ๙๕ - 
ปี ๒๕๕๗ ๓๓๖ ๒๖๕ ๗๑ - 
ปี ๒๕๕๘ ๔๑๘ ๒๘๐ ๑๐๓ ๓๕ 

  
 ผู้ถูกย่ืนคํากล่าวหาเรียงตามลําดับดังน้ี จํานวน ๓๖๔, ๔๒๘, ๔๓๒, ๔๓๑, ๕๘๐, ๔๓๔, ๖๖๕, 
๕๐๑, ๔๗๐, ๔๖๙, ๔๒๑, ๔๐๒, ๔๐๐, ๓๙๔, ๔๓๒, ๓๓๓, ๓๓๖ และ ๔๑๘ คดี ตามลําดับ๑๓๐ 
 ๒.๔.๓ ลักษณะความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา 
 ส่วนลักษณะความผิดที่ทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหาในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๒.๒ ดังน้ี 

                                           

 ๑๓๐สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ, รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรม 
การมรรยาททนายความ, ระหว่างปี ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๕๘  หน้า ๒-๓. 



 
๙๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงลักษณะความผิดท่ีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา 

            รายงานผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ 
สรุปจํานวนคดีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความ 

ข้อ ลักษณะความผิด ปี
๒๕๕๑ 

ปี
๒๕๕๒ 

ปี
๒๕๕๓ 

ปี
๒๕๕๔ 

ปี
๒๕๕๕ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม 
๑๒ กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าว

ต่อไปน้ีอันอาจทําให้เสื่อมเสีย
ประโยชน์ของลูกความ 
(๑) จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี 
(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทํา  
อันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูก 
ความของตนหรือปิดบังข้อความที่
ควรแจ้งให้ลูกความทราบ 

๒๑๔ ๒๔๕ ๒๑๕ ๒๐๕ ๒๑๔ ๑๗๕ ๑๙๐ ๒๐๘ ๑,๖๖๖ 

๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือ
ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย
ต่ อ ศั ก ด์ิ ศ รี แ ล ะ เ กี ย ร ติ คุ ณขอ ง
ทนายความ  

๑๐๕ ๙๐ ๑๐๖ ๑๐๐ ๑๒๖ ๙๗ ๗๐ ๑๑๙ ๘๑๓ 

๑๕ กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง 
ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ 
หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียว
เงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตน
ได้รับมาโดยหน้าที่ อันเก่ียวข้องไว้
นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุ
อันสมควร 

๖๙ ๔๓ ๔๐ ๔๓ ๕๖ ๒๒ ๓๘ ๔๒ ๓๕๓ 

๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว
ต่อไปน้ี เพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่า
ต่างหรือแก้ต่าง  
(๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะ
ชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ 

๒๐ ๖ ๒๔ ๒๓ ๒๑ ๒๗ ๒๘ ๓๕ ๑๘๔ 



 
๙๙ 

 
สรุปจํานวนคดีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความ 

ข้อ ลักษณะความผิด ปี
๒๕๕๑ 

ปี
๒๕๕๒

ปี
๒๕๕๓

ปี
๒๕๕๔

ปี
๒๕๕๕ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗

ปี
๒๕๕๘

รวม 
  (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่า

ทนายความอ่ืน  
(๓) อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรค
พวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้
เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขา
ได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่า
ความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูง
ใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ 
หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีน้ัน
แล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้
คดีของเขาเป็นแพ้ 

         

๑๓ ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณี
แห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องกับ
คู่ความฝ่ายหน่ึง แล้วภายหลังไปรับ
เป็นทนายความ หรือใช้ความรู้ที่
ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง 
ซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน 

๒ ๖ ๘ ๑๑ ๑๐ ๗ ๓ ๘ ๕๕ 

๑๖ แย่ง หรือทําการใดในลักษณะประมูล
คดีที่มีทนายความอื่นว่าต่างแก้ต่างอยู่
แล้ว มาว่าหรือรับหรือสัญญาว่าจะรับ
ว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความ
อื่นว่าอยู่แล้วเว้นแต่  
(๑) ได้รับความยินยอมจากทนาย ความ
ที่ว่าความอยู่ในเรื่องนั้นแล้ว  
(๒) มีเหตุผลอันควรเช่ือว่าตัวความได้
ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็น
ทนายความของเขาแล้ว หรือ 
(๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องนั้น
ปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะ
ว่าความในคดีน้ันต่อไปแล้ว 

๗ ๑ ๓ ๖ ๓ ๒ ๕ ๔ ๓๒ 



 
๑๐๐ 

 
สรุปจํานวนคดีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความ 

ข้อ ลักษณะความผิด ปี
๒๕๕๑ 

ปี
๒๕๕๒ 

ปี
๒๕๕๓ 

ปี
๒๕๕๔ 

ปี
๒๕๕๕ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี
๒๕๕๘ 

รวม 
 ๖ ไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรือ

กระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาล
หรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอกศาล 
อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียอํานาจ
ศาลหรือผู้พิพากษา 

- ๔ ๓ ๒ - - ๑ ๑ ๑๑ 

 ๕ ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรง
ให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา 
เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควร  

๑ ๓ - ๓ - - - - ๗ 

๑๑ เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้
ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากลูกความน้ันแล้ว 
หรือโดยอํานาจศาล 

๒ ๑ - - ๑ - - ๑ ๕ 

 ๗ กล่าวความ หรอืทําเอกสารหรือหลัก 
ฐานเท็จหรือใช้กลอุบายลวงให้ศาล
หลงหรือกระทาํการใดเพ่ือทราบคํา
พิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย 

- - ๑ ๑ ๑ - - - ๓ 

๑๔ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลัง
ใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดยปราศ 
จากเหตุผลอันสมควร เพ่ือจะให้ตน
ได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่
ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ 

- ๒ - - - - - - ๒ 

๒๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ 
คณะกรรมการสภาทนายความ และ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ 
ตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือ
ข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ตามกฎหมาย 

- - - - - ๒ - - ๒ 



 
๑๐๑ 

 
สรุปจํานวนคดีทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความ 

ข้อ ลักษณะความผิด ปี
๒๕๕๑ 

ปี
๒๕๕๒ 

ปี
๒๕๕๓ 

ปี
๒๕๕๔ 

ปี
๒๕๕๕ 

ปี
๒๕๕๖ 

ปี
๒๕๕๗ 

ปี
๒๕๕๘ 

รวม 
 ๙ กระทําการอันใดอันเป็นการยุยง

ส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันใน
กรณีอันหามูลมิได้ 

๑ - - - - - - - ๑ 

๑๗ ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืน
ประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
 (๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่า
ไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่
การประกาศโฆษณาของทนายความ
เก่ียวกับการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภา
ทนายความเอง หรือโดยสถาบัน 
สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใด
ที่เก่ียวข้อง หรือ  
 (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ 
หรือสํานักงาน อันเป็นไปในทางโอ้
อวด เป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดี
มาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่างหรือ 
แก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงช่ือคุณวุฒิ 
หรืออ่ืน ๆ ดังกล่าวตามสมควรโดย
สุภาพ  

- ๑ - - - - - - ๑ 

ม.๖๙ เมื่อทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุก
เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ศาล
ช้ันต้นที่อ่านคําพิพากษาถึงที่สุดน้ันมี
หนังสือแจ้งการต้องโทษจําคุกของ
ทนายความผู้น้ันให้ประธานกรรมการ
มรรยาททนายความทราบฯ 

- - - - - - ๑ - ๑ 

รวม  ๔๒๑ ๔๐๒ ๔๐๐ ๓๙๔ ๔๓๒ ๓๓๓ ๓๓๖ ๔๑๘ ๓,๑๓๖ 



 
๑๐๒ 

 
การแสดงลักษณะความผิดทีท่นายความถูกร้องเรียนกลา่วหา๑๓๑ 
อันดับหนึ่ง ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากท่ีสุดคือมรรยาทต่อตัวความ ข้อ 

๑๒ รวมจํานวน ๑,๖๖๖ คดี  
 ทนายความจงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การ
ดําเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ หากทนายความไม่
ดําเนินการตามสิทธิและหน้าที่ซึ่งบุคคลน้ันมีอยู่ แต่เพราะมูลเหตุจูงใจหรือที่มีผลประโยชน์เก่ียวข้อง
หรือมูลเหตุจูงใจที่ช่ัวร้าย โดยกระทําหรืองดเว้นไม่กระทําการที่ต้องกระทําไม่ว่าจะเป็นเจตนาโดยตรง
หรือโดยปริยายอันประกอบ ด้วยมูลเหตุจูงใจหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นการแสดงออกถึงการ
ไม่รักษาสัจจะต่อลูกความ 
 ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างคดีที่ทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหาผิดมรรยาททนายความข้อ ๑๒ น้ี แล้ว
ยังต้องมีความรับผิดทางแพ่งอีกด้วย ดังน้ี 
 จําเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นทนายความแก้ต่างให้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๔๘/๒๕๓๑ ของ
ศาลช้ันต้น  
 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า “เห็นควรวินิจฉัยฎีกาของจําเลยทั้งสองในข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ เสียก่อน”    
 ฎีกาข้อ ๓ ของจําเลยทั้งสองที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยว่า จําเลยทั้งสองประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความทําให้โจทก์เสียหายเป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็นข้อวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพราะผู้ที่จะวินิจฉัยว่าจําเลยทั้งสองประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่เป็นอํานาจหน้าที่
โดยตรงของคณะกรรมการมรรยาททนายความของสภาทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ.๒๕๒๘ ไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ น้ัน เห็นว่าแม้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๘ จะได้บัญญัติถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมรรยาททนายความไว้โดยเฉพาะแล้วในหมวด 
๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็มิได้บัญญัติห้าม
ศาลท่ีจะวินิจฉัยว่าทนายความผู้มีพฤติกรรมที่ขัดต่อมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาพ
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพ่ือ
วินิจฉัยความรับผิดทางแพ่งในกรณีละเมิด เมื่อเป็นเช่นน้ีการที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ เห็นว่าจําเลยทั้งสอง
ประพฤติผิดข้อ บังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๒ (๑) 
คือ จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี ทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของโจทก์ผู้เป็นลูกความของจําเลยทั้งสอง
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ก็มีอํานาจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทํา

                                           

 ๑๓๑สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ, รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ, ระหว่างปี ๒๕๕๑ ถงึปี ๒๕๕๘  หน้า ๔-๗. 
  



 
๑๐๓ 

 
ของจําเลยทั้งสองเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทําให้โจทก์
เสียหายได้ ข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มิได้เป็นการก้าวล่วงอํานาจของคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความของสภาทนายความดังที่จําเลยทั้งสองฎีกา ฎีกา 
ข้อน้ีของจําเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น 
         ฎีกาข้อ ๔ ของจําเลยทั้งสองที่ว่า โจทก์ไม่มีอํานาจฟ้องจําเลยทั้งสอง เพราะจําเลยทั้งสองไม่มี
นิติสัมพันธ์กับโจทก์ การที่จําเลยทั้งสองรับเป็นทนายความแก้ต่างให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 
๑๓๔๘/๒๕๓๑ ของศาลช้ันต้น ที่โจทก์ถูกโจทก์ในคดีน้ันฟ้องเป็นจําเลยที่ ๒ ก็เน่ืองมาจากจําเลยทั้ง
สองต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จํากัด ผู้เป็นนายจ้างของจําเลยทั้ง
สองเพียงอย่างเดียว โดยที่จําเลยทั้งสองมิได้รับจ้างว่าความให้แก่โจทก์น้ัน เห็นว่า แม้จําเลยทั้งสองจะ
เป็นลูกจ้างของบริษัท บัวหลวงประกันภัยจํากัด และรับเข้าเป็นทนายความแก้ต่างให้โจทก์ในคดีแพ่ง
หมาย เลขแดงที่ ๑๓๔๘/๒๕๓๑ ของศาลช้ันต้น ในฐานะลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวก็ตาม แต่การท่ี
โจทก์ได้ลงลายมือช่ือในใบแต่งทนายความเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ และวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๓๑ แต่งต้ังให้จําเลยที่ ๑  และที่ ๒ เป็นทนายความแก้ต่างให้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๔๘/
๒๕๓๑ ของศาลช้ันต้น โดยนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๐ วรรคหน่ึง ถือ
ว่าโจทก์ได้แต่งต้ังจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ เป็นทนายความว่าความให้แล้วตามลําดับ จําเลยทั้งสองมี
อํานาจว่าความและดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๔๘/๒๕๓๑ ของศาลช้ันต้น
แทนโจทก์ได้ตามความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๒ ดังน้ันเมื่อ
จําเลยทั้งสองทอดทิ้งคดีของโจทก์ ทําให้โจทก์ตกเป็นผู้แพ้คดีโดยความผิดของจําเลยทั้งสอง โจทก์ก็มี
อํานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากจําเลยทั้งสองได้ ฎีกาข้อน้ีของจําเลยทั้งสองก็ฟังไม่ขึ้น 
 ฎีกาข้อ ๕ ของจําเลยทั้งสองในเรื่องค่าเสียหายที่ว่าเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ไม่มีอํานาจวินิจฉัย
ว่าจําเลยทั้งสองประพฤติผิดมรรยาททนายความข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จึงเป็นเรื่องนอก
ฟ้องนอกประเด็น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาให้จําเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ย่อมเป็น
การไม่ชอบด้วยน้ันเห็นว่า เมื่อฟังว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีอํานาจวินิจฉัยว่าจําเลยทั้งสองประพฤติผิด
มรรยาททนายความฐานทอดทิ้งคดีทําให้โจทก์เสียหายดังที่ได้วินิจฉัยแล้วก็นับได้ว่าการกระทําของ
จําเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ก็ชอบที่จะ
พิพากษาให้จําเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้ ฎีกาของจําเลยทั้งสองข้อน้ีก็ฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน 
 “สําหรับฎีกาข้อ ๑ ของจําเลยทั้งสองที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยว่า การทอดทิ้งคดี
ของจําเลยทั้งสองทําให้โจทก์ไม่สามารถฟ้องไล่เบ้ียเอาจากบริษัท บัวหลวงประกันภัย จํากัด ผู้รับ
ประกันภัยได้ เพราะบริษัทดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้ว 
โจทก์จึงได้รับความเสียหายจากการกระทําของจําเลยทั้งสองโดยตรง เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ เพราะผู้



 
๑๐๔ 

 
เอาประกันภัยรถยนต์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๓๔๘/๒๕๓๑ ของศาลช้ันต้น คือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
วณิชย์ก่อสร้าง ไม่ใช่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท บัวหลวงประกันภัย จํากัด น้ัน เห็นว่า 
จําเลยทั้งสองตกลงรับเป็นทนายความของโจทก์ตามคํารับเป็นทนายความเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 
๒และ ๓ ดังน้ัน จําเลยทั้งสองต้องปฏิบัติหน้าที่ของทนายความให้สมบูรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า 
จําเลยทั้งสองจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี ทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของโจทก์ผู้เป็นลูกความของจําเลย
ทั้งสองตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น จําเลยทั้งสองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์อยู่แล้ว ฎีกา
ของจําเลยทั้งสองในข้อน้ีจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรจะได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหน่ึง๑๓๒  เพราะไม่อาจทําให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย” 
 พิพากษายืน 
 คดีน้ีศาลตัดสินให้ทนายความทั้งสองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ เพราะเมื่อจําเลยทั้ง
สองทอดทิ้งคดีของโจทก์  ทําให้โจทก์ตกเป็นผู้แพ้คดี โจทก์ต้องเส่ือมเสียประโยชน์จากความผิดของ
จําเลยทั้งสองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่  เพราะโจทก์ได้แต่งจําเลยทั้งสองเป็นทนายความแล้วตามมาตรา 
๖๐๑๓๓ และได้ลงลายมือช่ือในใบแต่งทนายแล้วตามมาตรา ๖๑๑๓๔ ประกอบมาตรา ๖๒๑๓๕       
 จากตัวอย่างคดีดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความถูกควบคุม
โดยสภาทนายความโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ถูกควบคุมโดยข้อบังคับมรรยาท

                                           

 ๑๓๒มาตรา ๒๔๙ (๒) ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ต้ังแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน 
 ๑๓๓มาตรา ๖๐ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้
ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคลจะว่าด้วยตนเองและดําเนินกระบวนพิจารณา
ทั้งปวงตาม ที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ของตน หรือจะต้ังแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่า
ความ และดําเนินกระบวนพิจารณา แทนตนก็ได้   
 ๑๓๔มาตรา ๖๑ การต้ังทนายความน้ันต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือตัวความและทนายความ
แล้วย่ืนต่อศาลเพ่ือรวมไว้ในสํานวน ใบแต่งทนายน้ีให้ใช้ได้เฉพาะคดีเรื่องหน่ึง ๆ ตามที่ได้ย่ืนไว้เท่าน้ัน 
เมื่อ ทนายความผู้ใดได้รับมอบอํานาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอ่ืนไม่ว่าในคดีใด ๆ ให้ทนายความผู้น้ัน
แสดงใบมอบอํานาจทั่วไปแล้วคัดสําเนา ย่ืนต่อศาลแทนใบแต่งทนายเพ่ือดําเนินคดีเป็นเรื่อง ๆ ไปตาม
ความในมาตรานี้ 
 ๑๓๕มาตรา ๖๒ ทนายความซึ่งคู่ความได้ต้ังแต่งน้ันมีอํานาจว่าความและดําเนินกระบวน
พิจารณาใด ๆ แทนคู่ความได้ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคู่ความน้ัน    



 
๑๐๕ 

 
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และยังต้องรับผิดชอบโดยหลักกฎหมายทั่วไปและตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์อีกด้วย ทนายความจึงต้องไม่กระทําการอันอาจทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ เช่น
จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของ
ตน หรือปิดบังข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ เพราะการกระทําการใดที่มีเจตนาโดยตรงหรือโดย
ปริยายอันประกอบด้วยมูลเหตุจูงใจหรือไม่ก็ตามเช่นน้ี แสดงถึงปัญหาการไม่รักษาสัจจะของ
ทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสอง ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สองคือมรรยาทต่อ
ทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ ข้อ ๑๘ รวมจํานวน ๘๑๓ คดี 
 ทนายความประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี 
หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ 
 ตัวอย่างทนายความถูกกล่าวหาเป็นเป็นคดีมรรยาททนายความข้อ ๑๘. น้ี ที่โด่งดังที่สุด คือ
คดีถุงขนม ๒ ล้าน๑๓๖  กรณีนายพิชิต ช่ืนบาน นางสาวศุภศรี ศรีสวัสด์ิ และนายธนา ตันศิริ ผู้
ประสานงานคดี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ได้นําเงินสด ๒ ล้านบาท 
บรรจุใส่ซองสีนํ้าตาลเพ่ือจะมอบให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  ซึ่งพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เดินทางไป
รายงานตัวต่อศาล คดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษก๑๓๗   
 ต่อมาวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสิทธิโชค ศรีเจริญ ประธานกรรมการมรรยาท สภา
ทนายความ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมรรยาทจํานวน ๑๓ คนที่เข้าร่วมประชุมจากจํานวน
ทั้งหมด ๑๕ คน ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายพิชิต ช่ืนบาน น.ส.ศุภศรี ศรีสวัสด์ิ และนายธนา ตันศิริ 
กระทําผิดข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๖. ที่ไม่เคารพยํา
เกรง อํานาจศาล หรือกระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา และข้อ ๑๘. ที่ประกอบ
อาชีพดําเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรี
และเกียรติคุณของทนายความ จากการที่บุคคลทั้งสามได้ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จําคุกคนละ ๖ 
เดือน๑๓๘ ตามคําพิพากษาลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ แล้วน้ัน สําหรับการวินิจฉัยโทษกับ
ทนายความทั้ง ๓ น้ัน  คณะกรรมการมรรยาทลงมติเสียงข้างมาก ๙ ต่อ ๓ เสียง โดยตนในฐานะ

                                           

 ๑๓๖หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, “คดีถุงขนม ๒ ล้าน” ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒, หน้า 
๑. 
 ๑๓๗เลขแดงที่ ๑ อม.๑/๒๕๕๐. 
 ๑๓๘ที่ ๔๕๙๙/๒๕๕๑ ศาลฎีกา 



 
๑๐๖ 

 
ประธานกรรมการมรรยาทไม่ได้ออกเสียง ให้ลงโทษหนักสุด ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๘ ด้วยการการลบช่ือทนายความท้ังสามออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ๑๓๙                            
 คดีน้ีเป็นตัวอย่างของทนายความท่ีถูกกล่าวหาและถูกลงโทษในคดีมรรยาททนายความคือ 
ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย
ต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ แสดงถึงปัญหาความไม่มีมนุษยธรรมของทนายความในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสาม ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สาม คือมรรยาทต่อ
ตัวความ ข้อ ๑๕ รวมจํานวน ๓๕๓ คดี  

 ทนายความกระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ เอาทรัพย์สินเขา
มาแล้วไม่ฟ้องคดี รับเงินค่าธรรมเนียมมาจากศาลเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วไม่ส่งคืนลูกความ ไม่ชําระสะสาง 
หน่วงเหน่ียวครอบครองไว้ หรือได้รับเงินค่าเสียหายที่ฝ่ายตรงข้ามชําระให้กับลูกความแล้ว 
ทนายความรับแทนแต่ไม่บอกลูกความ ลักษณะน้ีทนายความผิดศีลข้อ ๒  
 ตัวอย่างคดีที่ทนายความถูกฟ้องตามมรรยาททนายความข้อ ๑๕ น้ีคือ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๑/๒๕๑๐ ผู้ถูกกล่าวหารับเป็นทนายให้ลูกความเพ่ือดําเนิน 
กระบวนพิจารณาตามหน้าที่ในกฎหมายแล้วการที่ศาลสั่งให้ลูกความซึ่งเป็นโจทก์ ชําระค่าธรรมเนียม
ขึ้นศาลเพ่ิมตามทุนทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้น ผู้ถูกกล่าวหารับเงิน ค่าธรรมเนียมจากโจทก์ เพ่ือนํามาชําระต่อศาล
แทนโจทก์ กลับนําเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว แล้วไปแถลงต่อศาลว่าโจทก์ขอผัดเป็นกิริยาตระบัด
สินแล้วแม้คิดจะหาเงินไปชําระให้ในภายหลังแต่หาไม่ได้เลยไม่ได้ชําระศาลจึงยกฟ้อง และแม้จะมี
ความต้ังใจจะหาเงินมาใช้คืนแต่การตระบัดสินได้เกิดขึ้นแล้วต้ังแต่เอาเงินลูกความไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัวและถือว่าลูกความได้รับความเสียหายแล้ว ส่วนการที่ลูกความฟ้องคดีใหม่เป็นเร่ืองลูกความ
หาทางแก้ของเขาเองคดีเก่าที่ถูกยกฟ้องก็คงเป็นเพราะความผิดของทนายความผู้ถูกกล่าวหาอยู่
ตามเดิม 
 คดีน้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความท่ีกระทําการอันเป็นการฉ้อโกง 
ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความท่ีตน
ได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ แสดงถึง
ปัญหาความไม่มีมนุษยธรรมของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสี่ ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สี่ คือมรรยาทต่อตัว
ความ ข้อ ๑๐ รวมจํานวน ๑๘๔ คดี  

                                           

 ๑๓๙หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, “มติที่ประชุมคณะกรรมการมรรยาท สภาทนายความ” 
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒, (ลบช่ือ ๓ ทนาย) ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒, หน้า ๑. 



 
๑๐๗ 

 
 ทนายความต้องไม่ไปรับรองว่าคดีของลูกความจะชนะแน่ ๆ เพราะการกล่าวคํารับรองเช่นน้ี
เป็นการกล่าวเท็จต่อลูกความ เน่ืองจากไม่มีใครรู้ว่าผู้พิพากษาจะตัดสินอย่างไร องค์คณะในกระบวน
ยุติธรรมจะเห็นด้วยตามความเห็นของทนายความหรือไม่ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายศาลสูงจะเห็น
ด้วยหรือไม่ การรับรองเกินจริงเพ่ือหวังว่าจะได้งาน จะได้ค่าว่าความ หรือทําโดยประการอ่ืน เช่น 
อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้มี
อํานาจทั้งหลาย อันกระทําให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่า
ความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่า
คดีน้ันแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของ
ทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับห้า ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่ห้าคือมรรยาทต่อตัว
ความ ข้อ ๑๓ รวมจํานวน ๕๕ คดี  
 กรณีทนายความไม่รักษาความลับของลูกความ เช่น ก่อนรับทําคดีทนายความจะทําการสอบ
ข้อเท็จจริงจากลูกความก่อน เพ่ือตัดสินใจว่าจะรับทําคดีให้ลูกความรายน้ีหรือไม่ แล้วต่อมาตกลงค่า
ทนายความไม่ได้ เมื่อลูกความไม่จ้าง ทนายความจะไปรับเป็นทนายความอีกฝ่ายที่เป็นคู่ความกันไม่ได้ 
เพราะรู้ความลับของลูกความผู้น้ันแล้วจะถือเอาไปใช้ประโยชน์เป็นทนายให้กับฝ่ายตรงข้ามอีกเช่นน้ี
แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับหก ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับหก คือมรรยาทต่อ
ทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ ข้อ ๑๖ รวมจํานวน ๓๒ คดี  
 ทนายความรู้อยู่แล้วว่าคดีน้ีมีทนายความอ่ืนรับงานอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่อยากได้งานจึงไป
พูดตัดราคาค่าว่าความในคดีและพูดโน้มน้าวให้ประโยชน์เพ่ือตนเอง ทั้งที่รู้ว่าตัวความยังไม่ได้ถอน
ทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความแต่อย่างใดและทนายความน้ันก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะว่าความ
ให้ การกระทําเช่นน้ีแสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับเจ็ด ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่เจ็ด คือมรรยาทต่อ
ศาลและในศาล ข้อ ๖ รวมจํานวน ๑๑ คดี  
 ทนายความไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรือกระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้
พิพากษาในศาลหรือนอกศาล และถูกศาลลงโทษในข้อน้ีมีจํานวนไม่น้อย ทนายความทุกคนต้อง
ปฏิญาณตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพแล้วว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับมรรยาททนายความ การฝ่าฝืนแสดงถึง
ปัญหาการไม่รักษาสัจจะของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
  อันดับแปด ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่แปด คือมรรยาทต่อ
ศาลและในศาล ข้อ ๕ รวมจํานวน ๗ คดี  



 
๑๐๘ 

 
 ทนายความไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เป็นการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับมรรยาททนายความ ผิดต่อคําปฏิญาณตน แสดงถึงปัญหาการไม่รักษาสัจจะของ
ทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควรเช่น ทนายความเองมีปัญหาสุขภาพ
ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
 อันดับเก้า ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่เก้า คือมรรยาทต่อตัว
ความ ข้อ ๑๑ รวมจํานวน ๕ คดี  
 ทนายความที่เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ แสดงถึงปัญหาการ
ไม่รักษาสัจจะของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบ ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบ คือมรรยาทต่อศาล
และในศาล ข้อ ๗ รวมจํานวน ๓ คดี  
 ทนายความกล่าวความ หรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือ
กระทําการใดเพ่ือทราบคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริต
ของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบเอ็ด ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบเอ็ด คือมรรยาท
ต่อตัวความ ข้อ ๑๔ รวมจํานวน ๒ คดี  
 ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
เพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริต
ของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบสอง ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบสอง คือ
มรรยาทในการปฏิบัติตามคําสั่งตามกฎหมายและข้อบังคับ ข้อ ๒๑ รวมจํานวน ๒ คดี  
 ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของสภานายกพิเศษแห่ง
สภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจน
บรรดาข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณีตามอํานาจ
หน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งทนายความได้ปฏิญาณไว้ว่าจะปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติ
ตามแสดงถึงปัญหาการไม่รักษาสัจจะของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบสาม ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบสาม คือ
มรรยาทต่อตัวความ ข้อ ๙ รวมจํานวน ๑ คดี  
 ทนายความกระทําการอันใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูล
มิได้แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบสี่ ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบสี่ คือมรรยาทต่อ
ทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ ข้อ ๑๗ รวมจํานวน ๑ คดี  



 
๑๐๙ 

 
 ทนายความประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาใด ๆ เช่น อัตราค่าจ้างว่าความ 
หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของทนายความเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภาทนายความเอง หรือโดยสถาบัน สมาคม 
องค์การ หรือส่วนราชการใดที่เก่ียวข้อง หรือช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงาน อันเป็นไป
ในทางโอ้อวด เป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้  ข้ อ น้ี
แสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของทนายความในการปฏิบัติหน้าที่ 
 อันดับสิบห้า ความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหามากเป็นอันดับที่สิบห้า ตามพระราช 
บัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๙ รวมจํานวน ๑ คดี  
 ม.๖๙. เมื่อทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ให้ศาลช้ันต้นที่อ่านคําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน มีหนังสือแจ้งการต้องโทษจําคุกของ
ทนายความผู้น้ันให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความทราบฯ เมื่อทนายความต้องโทษจําคุกต้อง
หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่แจ้งให้ทราบเจตนาปิดบัง ข้อน้ีแสดงถึงปัญหาความไม่สุจริตของทนายความ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 สรุปได้ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็น
คดีมรรยาททนายความรวมท้ังหมดมี ๑๕ ข้อ รวม ๓,๑๓๖ คดี เฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๓๙๒ คดี  
 สรุปตารางที่ ๒.๒ แสดงลักษณะความผิดที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหา เมื่อนํามา
วิเคราะห์พบว่าปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยที่ถูกย่ืนคํากล่าวหาทั้ง ๑๕ ข้อดังกล่าว
มาน้ี มีสาเหตุมาจาก ๓ ประเด็นคือ ๑. ปัญหาจากทนายความไม่รักษาสัจจะ ๒. ปัญหาจาก
ทนายความไม่มีมนุษยธรรมและ ๓. ปัญหาจากทนายความไม่สุจริต ตามรายละเอียดตารางที่ ๒.๓ 
ดังน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๐ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงลักษณะของปัญหาจากการปฏบิัติหน้าท่ีของทนายความไทย 

สรุปลักษณะของปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเรียงจากมากไปน้อย  
(ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

ลําดับ
ที่ 

ข้อ ลักษณะความผิด ไม่รักษา
สัจจะ 

ไม่มี
มนุษยธรรม 

ไม่สุจริต 

๑ ๑๒ กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ีอันอาจ
ทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ 
(๑) จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี 
(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การ
ดําเนินคดีแห่งลูกความของตนหรือปิดบังข้อความท่ี
ควรแจ้งให้ลูกความทราบ 

๑,๖๖๖   

๒ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอัน
เป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย
ต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ 

 ๘๑๓  

๓ ๑๕ กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัด
สินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงิน
หรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่
อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความ
ยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร 

 ๓๕๓  

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ี เพ่ือจูงใจ
ให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง  
(๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะเมื่อตนรู้สึก
แก่ใจว่าจะแพ้ 
(๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน  
(๓) อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้น เคย
กับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้
เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ หรือ
หลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีใน 
ทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีน้ันแล้ว 
จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ 

  ๑๘๔ 
 
 
 
 
 

๕ 
 

๑๓ 
 

ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดย
หน้าที่อันเก่ียวข้องกับคู่ความฝ่ายหน่ึง แล้วภายหลัง 

 
 

 
 

๕๕ 
 



 
๑๑๑ 

 
ลําดับ
ที่ 

ข้อ ลักษณะความผิด                     ไม่รักษา
สัจจะ 

ไม่มี
มนุษยธรรม 

 

ไม่สุจริต 

  ไปรับเป็นทนายความ หรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วย  
เหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณี
เดียวกัน 

   

๖ ๑๖ แย่ง หรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มี
ทนายความอ่ืนว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้ว มาว่าหรือรับ 
หรือสัญญาว่าจะรับว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามี
ทนายความอ่ืนว่าอยู่แล้วเว้นแต่  
(๑) ได้รับความยินยอมจากทนาย ความที่ว่าความอยู่
ในเรื่องน้ันแล้ว  
(๒) มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าตัวความได้ถอนทนาย 
ความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขาแล้ว 
หรือ (๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องน้ันปฏิเสธ 
หรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีน้ัน
ต่อไปแล้ว 

  ๓๒ 

๗  ๖ ไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรือกระทําการใดอัน
เป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในศาลหรือนอก
ศาล อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียอํานาจศาลหรือผู้
พิพากษา 

๑๑   

๘  ๕ ไม่ รั บห น้าที่ เ มื่ อผู้ พิ พากษา ไ ด้ขอแรง ใ ห้ เ ป็น
ทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัว
โดยสมควร  

๗   

๙ ๑๑ เปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้ในหน้าที่ของ
ทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกความน้ัน
แล้ว หรือโดยอํานาจศาล 

๕   

๑๐  ๗ กล่าวความ หรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้
กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือกระทําการใดเพ่ือทราบ
คําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย 

  ๓ 

๑๑ ๑๔ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วย โดย
ปราศ จากเหตุผลอันสมควร เพ่ือจะให้ตนได้รับ

  ๒ 



 
๑๑๒ 

 
ประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ 

ลําดับ
ที่ 

ข้อ ลักษณะความผิด ไม่รักษา
สัจจะ 

ไม่มี
มนุษยธรรม 

ไม่สุจริต

๑๒ ๒๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้
เป็นไปตามคําสั่ งของสภานายกพิเศษแห่งสภา
ทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตลอดจนบรรดา
ข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคล
ดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณีตามอํานาจหน้าที่
ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

๒   

๑๓  ๙ กระทําการอันใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการ
ฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ 

  ๑ 

๑๔ ๑๗ ประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผูอ่ื้นประกาศโฆษณาใดๆ 
ดังต่อไปน้ี  
 (๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้อง
ค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของ
ทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภาทนายความเอง หรือ
โดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่
เก่ียวข้อง หรือ  
 (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงาน 
อันเป็นไปในทางโอ้อวด เป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถ
คดีมาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ 
เว้นแต่การแสดง ช่ือ คุณวุฒิ หรืออ่ืนๆดังกล่าวตาม
สมควรโดยสุภาพ 

  ๑ 

๑๕ ม.๖๙ เมื่อทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกเว้นแต่ความผิด
อันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้
ศาลช้ันต้นที่อ่านคําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน มีหนังสือ
แจ้งการต้องโทษจําคุกของทนายความผู้น้ันให้
ประธานกรรมการมรรยาททนายความทราบฯ 

  ๑ 

รวมจํานวนคดีของแต่ละประเด็น ๑,๖๙๑ ๑,๑๖๖ ๒๗๙ 
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๓๖ คดี 



 
๑๑๓ 

 
 
 สรุปปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ซึ่งพิจารณาจากคดีที่ทนายความถูก
ร้องเรียนกล่าวหาได้ ๓ ประเด็นคือ 
 ๑. ปัญหาในเรื่องทนายความจงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังเร่ืองที่ควร
แจ้งให้ลูกความทราบ ไม่เคารพศาล ไม่รับเป็นทนายขอแรง เปิดเผยความลับลูกความ ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ืองทนายความไม่รักษาสัจจะ รวมจํานวน ๑,๖๙๑ คดี 
           ๒. ปัญหาในเรื่องทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี กระทําการใดอัน
เป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องทนายความไม่มีมนุษยธรรม รวม
จํานวน ๑,๑๖๖ คดี              
 ๓. ปัญหาในเร่ืองทนายความหลอกลวง อวดอ้าง ได้รับปรึกษาแล้วแต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรง
ข้ามแย่งงานผู้อ่ืน ทําเอกสารเท็จ เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง ยุยงให้เป็นคดี โฆษณาชักชวน 
ต้องโทษจําคุกแล้วปิดบัง ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ืองทนายความไม่สุจริต รวมจํานวน ๒๗๙ คดี  
 รวมจํานวนคดีที่ทนายความถูกร้องเรียนกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความต่อคณะกรรมการ
มรรยาททนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ จํานวน ๓,๑๓๖ คดี เฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๓๙๒ คดี  
 ๒.๔.๔ การลงโทษทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
 ทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความและถูกลงโทษระหว่างปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ 
ปรากฏตามสําเนารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๔ มีดังน้ี ๑๘๙, ๑๕๔, ๒๔๙, ๒๑๕, ๓๖๑, ๑๗๐, ๑๗๓ และ ๒๑๑ คน 
ตามลําดับ๑๔๐ รวม ๑,๗๒๒ คน เฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๒๑๕ คน  
 การลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความขั้นสูงสุดคือการลบช่ือออกจาก
ทะเบียนทนายความ มีทนายความถูกลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความระหว่างปี ๒๕๕๑ ถึงปี 
๒๕๕๘ ตามตารางที่ ๒.๔ มีดังน้ี ๖๓, ๖๕, ๑๔๐, ๑๑๓, ๒๑๖, ๘๑, ๖๗ และ ๗๖ คน ตามลําดับ รวม 
๘๒๑ คน เฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๑๐๒ คน 
 จากสถิติการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความพบว่า ทนายความที่ถูก
ลงโทษด้วยการลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความมีจํานวนมากที่สุด ถูกลงโทษด้วยการห้ามทําการ

                                           

 ๑๔๐สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ, รายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการมรรยาททนายความ, ระหว่างปี ๒๕๕๑ ถงึปี ๒๕๕๘,  หน้า ๘. 
 



 
๑๑๔ 

 
เป็นทนายความ ๓ ปี มากเป็นอันดับสอง และถูกลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนรองลงมาเป็นอันดับ
สาม และอันดับสี่เป็นการลงโทษด้วยการห้ามทําการเป็นทนายความเป็นเวลา ๑ ปี 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงสถิตกิารลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
 

สถิติการลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความ 
โทษ ปี 

๒๕๕๑ 
ปี 
๒๕๕๒ 

ปี 
๒๕๕๓ 

ปี 
๒๕๕๔ 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม/
คน 

ว่ากล่าวตักเตือน ๒๘ ๒๐ ๒๔ ๒๗ ๔๙ ๑๖ ๒๔ ๒๓ ๒๑๑ 
ภาคทัณฑ์ ๖ ๑๔ ๓ ๕ ๖ ๑๐ ๕ ๓๔ ๘๓ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๓ เดือน ๑๑ ๙ ๙ ๒ ๑ ๑ ๕ ๑ ๓๙ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๖ เดือน ๘ ๕ ๕ ๒๐ ๗ ๖ ๑๒ ๙ ๗๒ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๑ ปี ๒๔ ๑๔ ๒๙ ๒๐ ๒๗ ๑๑ ๑๙ ๒๓ ๑๖๗ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๑ ปีคร่ึง ๒ ๑ - - ๔ - ๘ - ๗ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๒ ปี ๑๖ ๑๓ ๑๖ ๑๔ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๖ ๑๐๙ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๓ ปี ๓๑ ๑๓ ๒๓ ๑๔ ๔๐ ๓๓ ๓๐ ๒๙ ๒๑๓ 
ลบช่ือออกจากทะเบียน
ทนายความ 

๖๓ ๖๕ ๑๔๐ ๑๑๓ ๒๑๖ ๘๑ ๖๗ ๗๖ ๘๒๑ 

รวมจํานวนที่ถูกลงโทษ/คน ๑๘๙ ๑๕๔ ๒๔๙ ๒๑๕ ๓๖๑ ๑๗๐ ๑๗๓ ๒๑๑ ๑,๗๒๒ 

  
 จากสถิติข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข 
เน่ืองจากการลงโทษถึงขั้นถูกลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความน้ันเป็นโทษขั้นสูงสุดสําหรับความผิด
ร้ายแรงต่อวิชาชีพ อีกทั้งสถิติการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความในปี พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทนายความที่ถูกลงโทษเฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๒๑๕ คน และถูกลบช่ือออกจาก
ทะเบียนทนายความเฉล่ียปีละไม่ตํ่ากว่า ๑๐๒ คน 
 
๒.๕ สรุปประเด็นเก่ียวกับบทบาทและการปฏบิัตหิน้าท่ีของทนายความไทย 
 การประกอบวิชาชีพทนายความแม้จะมีประวัติอันยาวนาน แต่การก่อกําเนินของวิชาชีพน้ีไม่
ปรากฏหลักฐานชัดเจน เพียงแต่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องที่พัฒนามาจากศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมชน ซึ่ง
แต่เดิมเป็นการพูดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และต่อมาก็พัฒนามาเป็นการพูดเพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืน เมื่อ
มีการพัฒนามาจนสามารถเรียกค่าตอบแทนได้จึงกลายมาเป็นวิชาชีพ 



 
๑๑๕ 

 
 สําหรับประเทศไทยหลักนิติธรรมเป็นเสาหลักในการค้ํายันกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เพราะประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรี ตุลาการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐทั้งหลายต่างก็ต้อง
ใช้อํานาจภายใต้กรอบที่กฎหมายกําหนด ทําให้สิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีของบุคคลได้รับการคุ้มครอง 
เมื่อนํามาพิจารณาในบทบาทของทนายความซึ่งเป็นกลไกอิสระหน่ึงในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่
นอกเหนือ จากอํานาจรัฐ จึงพบว่าทนายความมีส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าสู่วิชาชีพทนายความน้ันเป็นหน้าที่ของสภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่กํากับดูแลความประพฤติของทนายความให้อยู่ภายในกรอบข้อบังคับของ
สภาทนายความ  พ .ศ .  ๒๕๒๙  ผู้ที่ จะขอรับใบอนุญาตว่าความได้ น้ันต้องมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามเง่ือนไขของสภา
ทนายความ 
 สาระสําคัญที่เป็นกลไกในการควบคุมทนายความของไทย คือการกําหนดให้มีประธาน
กรรมการมรรยาททนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน และมีอํานาจในการพิจารณาคดีมรรยาททนายความที่ถูกย่ืนคําร้องเรียนกล่าวหา และ
พิจารณาลงโทษต้ังแต่ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงขั้นลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 
 สําหรับการให้ความช่วยเหลือของผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยในคดีอาญาที่ยากจนและไม่มีความรู้
กฎหมาย ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านกฎหมายคอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือในการจัดหา
ทนายความ เช่นสภาทนายความและสํานักงานศาลท่ีจัดให้มีทนายความอาสา หรือทนายความขอแรง
บริการแก่ประชาชนทั่วไป๑๔๑ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 วิชาชีพทนายความมีความสําคัญและความจําเป็นในยุคปัจจุบันสําหรับผู้มีอรรคคดีทั้งหลายท่ี
ต้องดําเนินกระบวนการยุติธรรมในศาล หรือแม้แต่งานนอกศาลนักธุรกิจทั้งหลายก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
เขาใช้บริการของวิชาชีพน้ีแทบทุกองค์กร เน่ืองจากกระบวนการทางด้านกฎหมายมีขั้นตอนที่ละเอียด
ซับซ้อนยุ่งยากเกินไปกว่าที่คนไม่รู้กฎหมายจะจัดการเองได้ วิชาชีพทนายความจึงมีบทบาทมากใน
สังคมทุกวันน้ี  
 จากรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความระหว่างปี 
๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความจํานวนสูงถึง ๓,๑๓๖ คดี 
และถูกลงโทษจํานวน ๑,๗๒๒ คน โดยมีทนายความที่ทําผิดร้ายแรงและถูกลบชื่อออกจากทะเบียน

                                           

 ๑๔๑มาตรา ๗๘ ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายต้องเป็นผู้ยากไร้และไมไ่ด้
รับความเป็นธรรม 



 
๑๑๖ 

 
ทนายความจํานวนสูงถึง ๘๒๑ คน แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการประกอบวิชาชีพของทนายความไทย
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยได้ ๓ ประเด็น คือ 
  
 ๒.๕.๑ ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ปัญหาในเร่ืองทนายความจงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังข้อความท่ีควร
แจ้งให้ลูกความทราบ ไม่เคารพศาล ไม่รับเป็นทนายขอแรง เปิดเผยความลับลูกความ ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ รวมจํานวน ๑,๖๙๑ คดี การกระทําอันเป็นเหตุให้ลูกความแพ้คดีได้ ทั้ง ๆ ที่โดยข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายลูกความเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่การขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีทําให้ศาลสั่งจําหน่ายคดีทิ้ง
เสียหรือเป็นฝ่ายแพ้คดีไป ทนายความจึงถูกมองว่าต้องมีเรื่องผลประโยชน์อ่ืนมาเก่ียวข้อง ซึ่งเป็น
ปัญหาในเร่ืองทนายความไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่           
           ๒.๕.๒ ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
 ปัญหาในเร่ืองทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี กระทําการใดอันเป็น
การฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ รวมจํานวน ๑,๑๖๖ คดี  ทนายความรับเงินชดใช้
ค่าเสียหายจากฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่บอกลูกความเก็บไว้เสียเอง พอลูกความถามก็ตอบหลบเลี่ยง เบ่ียง
บ่ายหรือบอกว่ายังไม่ได้รับ รับเงินค่าว่าความมาแล้วไม่ย่ืนฟ้องให้ลูกความ ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ือง
ทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่                    
  ๒.๕.๓ ปัญหาทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ปัญหาในเร่ืองทนายความหลอกลวง อวดอ้าง ได้รับปรึกษาแล้ว แต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม
แย่งงานผู้อ่ืน ทําเอกสารเท็จ เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง ยุยงให้เป็นคดี โฆษณาชักชวน ต้องโทษ
จําคุกแล้วปิดบัง รวมจํานวน ๒๗๙ คดี การพูดหลอกลวงแอบอ้างเพียงเพ่ือให้ได้งานเมื่อตนรู้สึกแก่ใจ
ว่าจะแพ้ อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคย
กับผู้ใหญ่ ให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวง
ว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ และท้ายที่สุดทําให้ลูกความเสียประโยชน์หรือแพ้
คดีไป ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ืองทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 สรุปได้ว่าแม้จะมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยโดยสภาทนายความซึ่งเป็น
องค์กรวิชาชีพ มีการควบคุมโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ควบคุมโดยข้อบังคับว่าด้วย
มรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  และการควบคุมโดยกฎหมายอ่ืน แต่ก็ยังมีทนายความถูกย่ืนคํา
กล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยมาอย่าง
ต่อเน่ืองใน ๓ ประเด็นคือ ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังแผนภูมิที่ ๒.๒ 
 



 
๑๑๗ 

 
 
 
 
      แผนภูมิที่ ๒.๒ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ดังน้ัน จากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยที่กล่าวมา แนวทางกฎหมายเป็น
ข้อบังคับให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ันๆ 
กฎหมายจึงเป็นบทลงโทษปลายทางเมื่อการกระทําความผิดได้กระทําสําเร็จลงเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าหากทนายความไทยได้นําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหาใน
แต่ละด้านโดยใช้ควบคู่ไปกับหลักกฎหมายแล้ว ก็สามารถแก้ปัญหาและสร้างความสุขให้กับ
ทนายความไทยได้ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของ
หลักพุทธธรรมในบทที่ ๓ เป็นลําดับต่อไป 

๑. ไม่รักษาสัจจะ ถูกร้องเรียนกล่าวหา ๑,๖๙๑ คดี 
 ได้แก่ ทนายความจงใจขาดนัด ทอดท้ิงคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังเร่ืองที่ควรแจ้งให้
ลูกความทราบ, ไม่เคารพศาล, ไม่รับเป็นทนายขอแรง, เปิดเผยความลับลูกความ, ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ 

๒. ไม่มีมนุษยธรรม ถูกร้องเรียนกล่าวหา ๑,๑๖๖ คดี 
ได้แก่ ทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี, กระทําการใดอันเป็นการ
ฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ 

๓. ไม่สุจริต ถกูร้องเรียนกล่าวหา ๒๗๙ คดี 
ได้แก่ ทนายความหลอกลวง อวดอ้าง, ได้รับปรึกษาแล้วแต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม, แย่งงาน
ผู้อ่ืน, ทําเอกสารเท็จ, เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง, ยุยงให้เป็นคดี, โฆษณาชักชวน, 
ต้องโทษจําคุกแล้วยังรับว่าความ (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 

ปัญหาจากการปฏิบัติหนา้ทีข่องทนายความไทยระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘ 



        
บทที่ ๓ 

 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 

  การวิจัยเรื่อง “บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย” ผู้วิจัย
กล่าวถึงปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๓ ด้านคือ ด้านการไม่รักษาสัจจะ ด้านการไม่มี
มนุษยธรรม และด้านไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับหลักพุทธธรรม
จากคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่เก่ียวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งได้ทําการเสวนากลุ่ม
ทนายความที่ได้นําหลักพุทธธรรมน้ันมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสรุปแนวคิดและความเห็น
ท้ายบทโดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ๓.๒ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมท่ีทนายความไทยควรนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
 ๓.๓ หลักพุทธธรรมที่วิเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group)  
 ๓.๔ สรุปหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  
 
๓.๑ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีของทนายความไทย 
 ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยที่ทําให้ลูกความเกิดความไม่พอใจ และย่ืนคํา
กล่าวหาต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความไทย
ที่ถูกย่ืนคํากล่าวหารวม ๓,๑๓๖ คดี แยกออกเป็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ๓ ประเด็นดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑.๑ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะ 
 ทนายความจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีจะเป็นเหตุให้ลูกความแพ้คดีได้ ทั้ง ๆ ที่โดยข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายลูกความเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่การขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีทําให้ศาลสั่งจําหน่ายคดีทิ้ง
เสียหรือเป็นฝ่ายแพ้คดีไป ทนายความจึงถูกมองว่ารับงานมาแล้วไม่รับผิดชอบไม่มีสัจจะทั้ง ๆ ที่
รับปากแล้วว่าจะเป็นผู้ดูแลคดีของลูกความ การที่ทนายความจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียว
แก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตนหรือปิดบังข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ เช่น ทนายความ
ไม่ย่ืนคําให้การภายในกําหนดเวลาที่ศาลสั่ง และไม่แจ้งให้ลูกความไปศาลทั้ง ๆ ที่เป็นกระบวนการทาง
ศาลที่ต้องทํา เป็นเหตุให้ศาลสั่งคดีโดยยังไม่ทันได้ย่ืนข้อต่อสู้ถือเป็นความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การที่
ลูกความได้ว่าจ้างทนายความน่ันย่อมหมายความว่าทนายความจะเป็นตัวแทนในการรักษา
ผลประโยชน์อันพึงได้ของเขา เมื่อรับงานมา แล้วไม่ทําจึงไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รักษาสัจจะ  



 
๑๑๙ 

 

 ทนายความไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาลหรือกระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้
พิพากษาในศาลหรือนอกศาล ในข้อน้ีเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เข้ามาในวิชาชีพทนายความจะต้องอุทิศตน
และปฏิญาณตนว่า จะเป็นผู้ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพเพ่ือ
รับใช้ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ดังน้ันเมื่อปฏิญาณตนแล้วไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการไม่รักษา
สัจจะ ทนายความต้องรู้จักข่มความรู้สึกแม้จะไม่พอใจเมื่ออยู่ในศาล และเมื่อศาลได้ขอแรงให้เป็น
ทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เพราะในคดีอาญาจําเลยได้รับสิทธิในการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่
จําเลยไม่สามารถจัดหาทนายความได้ด้วยตนเอง ทนายความได้ปฏิญาณตนแล้วว่า จะเป็นผู้ประพฤติ
ตนให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามจึงถือว่าไม่รักษาสัจจะ 
เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควร เช่น ตัวทนายความเองป่วยหนักต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยผู้อ่ืนได้ เป็นต้น นอกจากน้ีการที่ทนายความเปิดเผยความลับของลูกความที่ได้รู้
ในหน้าที่ ข้อน้ีเป็นความผิดต่อตัวความอย่างร้ายแรง การเอาเร่ืองที่เป็นความลับของคนอ่ืนไปพูดเป็น
เรื่องที่ไม่สมควร การเอาความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ไปพูดย่ิงเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากเพราะ
อาจทําให้เสียรูปคดีได้  
 ทนายความต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดว่าด้วยมรรยาทในการปฏิบัติตามคําสั่งตามกฎหมาย
และข้อบังคับ ซึ่งทนายความทุกคนได้ปฏิญาณตนแล้วหากไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการไม่รักษาสัจจะ  

แม้จะมีข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งทนายความทุกคนต้องปฏิบัติตาม 
แต่ที่ผ่านมาสถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกกล่าวหาในประเด็นน้ีมากถึง ๑,๖๙๑ คดี 
แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียวยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
 แนวทางแก้ปญัหาทนายความไม่รักษาสัจจะในการปฏิบติัหน้าที ่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เพ่ือตอบปัญหาที่อาฬวกยักษ์ทูล
ถามมีใจความว่า บุคคลผู้ทําการเหมาะเจาะไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้ บุคคลย่อมได้
เกียรติยศเพราะความสัตย์ บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา มีธรรม ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ 
ทมะ ขันติ จาคะ ละโลกน้ีไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ในโลกนี้มีอะไรที่จะย่ิงไปกว่าสัจจะ ทมะ ขันติ 
จาคะ๑                                                                                   
 พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของฆราวาสธรรม เป็น ๒ ประการคือ ประการแรก เป็นธรรม
ธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ ประการที่ ๒ เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ
ธรรมข้ออ่ืนๆ ให้สําเร็จ 
 ๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติ สัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพ่ือนฝูง ซื่อตรงต่อ
ลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิดโทสะ อย่าให้เกิดความรัก

                                                            
๑สํ.ส. ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 



 
๑๒๐ 

 

หรือความเกลียด ขันติ หมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความเหน่ือย อดทนต่อคําด่า จาคะ 
หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มิตรสหาย  
 ๒. เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้สําเร็จ สัจจะ 
หมายถึง ความจริงใจ ความต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งน้ัน เมื่อจะทําสิ่งใด หรือปฏิบัติธรรมข้อใดแล้ว ก็
ควรต้ังใจจริง ทําอย่างสุดความสามารถของตนทําให้ถึงที่สุด๒ 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการรักษา
สัจจะ ดังน้ัน การแก้ปัญหาทนายความที่ไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีพฤติกรรมที่
ส่งเสริมการรักษาสัจจะ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรมท้ัง ๔ ประการ คือสัจจะ ทมะ ขันติ
และจาคะ๓ 
 ๓.๑.๒ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรม 
 ทนายความที่ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี 
หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความนับเป็นปัญหาสําคัญ ทนายความเป็น
อาชีพที่มีเกียรติ เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องมีศรัทธาและมีความรู้ความชํานาญจากการอบรมศึกษาช้ันสูง 
โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและปัญญา และต้องมีหลักการเพ่ือกํากับให้ผู้ประกอบการงานอาชีพอยู่ใน
กรอบแนวทางที่ถูกต้องแห่งการทําหน้าที่ในการงานวิชาชีพน้ัน ๆ๔ หากทนายความมีอาชีพอ่ืนที่ไม่
เหมาะสม เช่น รับเป็นนายหน้าว่ิงเต้นประสานงานการท่ีไม่เหมาะสม ค้าขายสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ไม่
เป็นสัมมาอาชีวะ เหล่าน้ีล้วนเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือทนายความเมาจนไม่ไปศาลเพราะ
ฤทธ์ิสุรายังไม่สร่าง จึงขาดนัดโดยไม่ได้จงใจ เป็นเหตุให้ต้องโกหกลูกความต่อไปเพราะไม่กล้าพูดความ
จริง คดีของลูกความถ้าเป็นโจทก์ศาลส่ังให้ยก ถ้าเป็นจําเลยก็แพ้คดีไปเลยทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายลูกความเป็นฝ่ายได้เปรียบ ลูกความถูกเบียดเบียนจากความไม่มีศีลธรรมของทนายความแบบ
น้ีแสดงว่าทนายความไม่มีมนุษยธรรม 
 ปัญหาทนายความกระทําการอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือ
ครอบครองหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าที่ไว้นานเกินกว่าเหตุ เช่น 
ทนายความรับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่บอกลูกความเก็บไว้เสียเอง พอลูกความถาม
ก็ตอบหลบเลี่ยงเบ่ียงบ่ายหรือบอกว่ายังไม่ได้รับ เช่นน้ีทนายความ ผิดศีลข้อมุสาวาท (พูดเท็จ) 

                                                            

 ๒พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 
 

๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 
กรุงเทพ  มหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๓. 
 ๔ดิเรก ควรสมาคม, รองศาสตราจารย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒. 



 
๑๒๑ 

 

ทนายความไปรับเงินค่าธรรมเนียมวางศาลคืนมาแล้วไม่ส่งคืนลูกความ ผิดศีลข้ออทินฺนาทานา (ลัก
ทรัพย์) ไม่เป็นสัมมาอาชีวะ ขาดความเมตตากรุณาเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อ่ืน อยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืน
โดยมิชอบ เช่นน้ีแสดงว่าทนายความไม่มีมนุษยธรรม  
 แม้จะมีข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งทนายความทุกคนต้องปฏิบัติตาม 
แต่ที่ผ่านมาสถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกกล่าวหาในประเด็นน้ีมากถึง ๑,๑๖๖ คดี 
แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียวยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
 แนวทางแก้ปญัหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่
 พระพุทธเจ้าตรัสในจักกวัตติสูตร๕ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มีใจความว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ 
ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จ ไม่พึงด่ืมนํ้าเมา 
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) กล่าวว่า ศีลเป็น
ธรรมที่งามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด๖ 
 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้กล่าวในคัมภีร์วิสุทธิมรรคถึงศีลว่า ศีล คือ
ความปกติ ความทรงอยู่อย่างเรียบร้อย เป็นฐานรองรับกุศลธรรมทั้งหลาย๗  
 ไสว มาลาทอง กล่าวว่า เมื่อสังคมประพฤติตามหลักมนุษยธรรม ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น 
เพราะสังคมมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ เห็นประโยชน์หรือสุขทุกข์ของคนอ่ืนเสมือนหน่ึงว่าของ
ตนเอง๘  
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเบญจศีลเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยธรรม             
สังคมท่ียึดมั่นในหลักมนุษยธรรม สังคมน้ันก็จะเป็นสังคมท่ีมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เหมาะแก่การดํารงชีวิต ประกอบกิจการงาน และจะเป็นสังคมที่มีความสงบสุข ส่วนเบญจธรรมน้ันเป็น
ธรรมเกื้อหนุน ดังน้ัน การแก้ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องมีพฤติกรรม
ที่ส่งเสริมการมีมนุษยธรรม ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาได้แก่ เบญจศีลและเบญจธรรม ศีล ๕  
 

                                                            

 ๕ที.ปา. ๑๑/๘๗/๖๔. 
 

๖สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ช่ืน นพวงศ์), ธรรมานุกรม, (พระ
นคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗), หน้า ๑๖๗. 
 

๗สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีร์วิสทุธมิรรค, (กรุงเทพมหานคร  : บริษัท 
ธนาเพรส จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 
 ๘ไสว มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพฯ  
: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒๐.  



 
๑๒๒ 

 

อยู่ที่เจตนาไม่เบียดเบียน๙ หนุนด้วยศีลเก้ือกูล๑๐ 
 ๓.๑.๓ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่สุจริต 
 ทนายความใช้อุบายเพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง  เช่น หลอกลวงให้เขาหลงว่า
คดีน้ันจะชนะเมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน อวดอ้างว่าเก่ียว
เป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่สามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษในทางคดี หรือแอบอ้างขู่
ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีน้ันแล้วจะทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ ในข้อน้ีคําว่า ใช้อุบาย หลอกลวง อวดอ้าง แอบ
อ้าง ล้วนส่อไปในทางทุจริตทั้งสิ้น  ทนายความได้รับปรึกษาหารือหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีน้ันแล้ว 
ต้องไม่ไปรับเป็นทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ใน
กรณีเดียวกัน ในภาษาพูดเรียกว่าโดนทนายหักหลัง ทุจริตทั้งกาย วาจา และใจ มีทนายความถูก
กล่าวหาเร่ืองไปแย่งหรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอ่ืนว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้ว เป็น
เรื่องผิดจริยธรรม ผิดข้อบังคับมรรยาทนายความต่อทนายความผู้มีวิชาชีพเดียวกันและไม่สุจริตใน
วิชาชีพ  
 ทนายความกล่าวความหรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือ
กระทําการใดเพ่ือทราบคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย กล่าวความเท็จเป็นวจีทุจริต ทํา
เอกสารเท็จเป็นกายทุจริต คิดกลอุบายลวงให้ศาลเช่ือเป็นมโนทุจริต กระทําการเพ่ือให้รู้คําสั่งศาล
ล่วงหน้า 
เพ่ือผลประโยชน์ตนเป็นทุจริตทั้งกายวาจาและใจ หรือการใช้อุบายเพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์
นอกเหนือ จากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้ เช่นน้ีผิดมรรยาททนายความ มีเจตนาไม่สุจริต 
 ทนายความกระทําการอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ ยุ
ให้เป็นความกันแล้วตนเองจะได้ค่าทนาย การประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาในเรื่อง
อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ หรือประกาศช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่
หรือสํานักงานอันเป็นไปในทางโอ้อวด ข้อน้ีเข้าข่ายทนายขี้โม้ โอ้อวดเกินจริง มีเจตนาไม่สุจริต 
 อีกเรื่องหน่ึงคือทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เมื่อศาลช้ันต้นอ่านคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ทนายความผู้น้ันต้องยุติการประกอบ
วิชาชีพทนายความทันที หากปกปิดและยังคงรับว่าความอีกจึงเป็นกระทําที่ไม่สุจริต 
 แม้จะมีข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งทนายความทุกคนต้องปฏิบัติตาม  
แต่ที่ผ่านมาสถิติปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกกล่าวหาในประเด็นน้ีมากถึง ๒๗๙ คดี  

                                                            

 ๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), หลักชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย 
จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๒๖. 
 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 



 
๑๒๓ 

 

แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียวยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 
 แนวทางแก้ปัญหาทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 พระพุทธเจ้าตรัสในสุจริตสูตร  มีใจความว่าสุจริต ๓ ประการน้ี  คือ ๑. กายสุจริต  (ความ 
ประพฤติชอบด้วยกาย) ๒. วจีสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยวาจา) ๓. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบ 
ด้วยใจ)  บุคคลผู้มีปัญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตและอกุศลกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
โทษได้แล้ว ไม่ทําอกุศลกรรมไว้ทําแต่กุศลกรรมไว้มากมาย หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์๑๑ 
 แนวทางในการแก้ปัญหาทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีพฤติกรรมที่ส่งเสริม
ความสุจริต ซึ่งได้แก่การประพฤติตามสุจริต ๓ คือสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ ย่อมทําให้ชีวิต
เจริญก้าวหน้า เพราะสุจริตเป็นพ้ืนฐานของความดีทุกอย่าง  จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดในตัวเอง เพ่ือ
จักได้เป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่งคงเป็นที่รักของทุกคน   
 กล่าวโดยสรุป ทนายความทุกคนต้องยึดหลักกฎหมายคือต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ภายใต้ข้อบังคับของสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักกฎหมายทั่วไป มิเช่นน้ัน
ทนายความจะถูกย่ืนคํากล่าวหาเป็นคดีต่อสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่จากสถิติที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวโน้มของทนายความที่ถูกกล่าวหามิได้ลดลง๑๒ แสดงให้เห็น
ว่าการบังคับใช้กฎหมายเพียงด้านเดียวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ
ไทยได้ แนวทางแก้ปัญหาคือทนายความไทยควรต้องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือทําความ
เข้าใจและสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันด้วยก็จะบังเกิดผลดีอย่างย่ิง 
  
๓.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมท่ีทนายความไทยควรนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
 หลักพุทธธรรมน้ันนอกจากจะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้ว ยังเป็นวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ของชีวิตอีกด้วย หรือเป็นเคร่ืองมือในการสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่เป็นเป้าหมายของชีวิต 
และเป็นอุดมคติของชีวิตครอบคลุมถึงเกณฑ์การตัดสินว่า การกระทําใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควร 
พุทธธรรมว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธ์ิตามกระบวนการของธรรมชาติ นํามาแสดงเพ่ือ
ประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเท่าน้ัน เป็นหลักการครองชีวิตของผู้อบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลง 

                                                            

 
๑๑ขุ.ธ. ๒๕/๖๕/๔๒๑. 

 ๑๒สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ, รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรม 
การมรรยาททนายความ, ระหว่างปี ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๕๘ หน้า ๒-๓. 



 
๑๒๔ 

 

งมงาย มุ่งผลสําเร็จคือความสุข สะอาด สว่าง สงบ๑๓ 
 พุทธธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมากว่าสองพันหกร้อยปี  ยังคงเป็นหลักธรรมท่ีสามารถ
ปฏิบัติและคงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันน้ี ย่อมเป็นสิ่งแสดงว่า พระพุทธเจ้าจะต้องมีหลักธรรมคําสอนที่
สามารถแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตได้อย่างแท้จริงย่ังยืนมั่นคง ดังน้ันในการวิจัยเรื่อง “บูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย” น้ี ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมต่าง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมสามารถนํามาแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย มีรายละเอียด
ดังน้ีคือ 
 หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมด้านการรักษาสัจจะ 
 จากการศึกษาปัญหาในบทที่ ๒ น้ัน ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย
คือ ปัญหาในเร่ืองทนายความจงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังเร่ืองที่ควรแจ้งให้
ลูกความทราบ ไม่เคารพศาล ไม่รับเป็นทนายขอแรง เปิดเผยความลับของลูกความและไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ืองทนายความไม่รักษาสัจจะ มีทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหามากเป็นอันดับ 
๑ รวมจํานวน ๑,๖๙๑ คดี  
 ก. ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
 ในที่น้ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมการรักษาสัจจะของทนายความไทยดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 ๓.๒.๑ ฆราวาสธรรม ๔ 
 ฆราวาสธรรม เป็นหลักธรรมสําหรับฆราวาส ธรรมสําหรับการครองเรือน เป็นหลักการครอง
ชีวิตของคฤหัสถ์๑๔  พระพุทธเจ้าตรัสในอาฬวกสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เพ่ือตอบปัญหาที่อาฬ
วกยักษ์ทูลถามว่า 
  “...บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ ประการน้ี คือ สัจจะ
 ธรรม ธิติ จาคะ ละโลกน้ีไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณะพราหมณ์เป็น
 อันมากเหล่าอ่ืนดูชิว่าในโลกน้ีมีอะไรท่ีจะย่ิงไปกว่าสัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
 เล่า”๑๕ 

                                                            
๑๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานัก พิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๖. 
๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพ มหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๓. 
๑๕สํ.ส. ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 



 
๑๒๕ 

 

           จากพุทธพจน์น้ีสรุปได้ว่า บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ ประการน้ี คือ 
สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เมื่อละโลกน้ีไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก เพราะไม่มีธรรมใดจะยิ่งไปกว่าน้ี                                
 ฆราวาสธรรมน้ี เป็นคําสอนที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงาม เพ่ือให้ฆราวาสทั้งหลายดํารงอยู่และ
ดําเนินชีวิตไปอย่างเป็นสุข ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม ๔ ประการดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วน้ีคือ 

๑) สัจจะ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง 
๒) ทมะ การฝึกตน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไข

ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
๓) ขันติ ความอดทน  ต้ังหน้าทําหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน 

ไม่หว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
๔) จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง

พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว๑๖ 

 ในพระไตรปิฎกบันทึกว่า พระพุทธองค์ทรงให้เหล่าสาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้ท่านอ่ืนๆ ว่า 
มีสิ่งใดในโลกน้ีที่สร้างเกียรติยศให้คนเราได้เท่ากับการมี “สัจจะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกน้ีที่สร้างปัญญา
ให้คนเราได้เท่ากับการมี “ทมะ” หรือไม่ มีสิ่งใดในโลกน้ีที่สร้างทรัพย์สมบัติให้คนเราได้เท่ากับการมี 
“ขันติ” หรือไม่ และมีสิ่งใดในโลกน้ีที่สร้างหมู่มิตรให้คนเราได้เท่ากับการมี “จาคะ” หรือไม่ ซึ่งการที่
พระพุทธองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ไปถามผู้รู้อ่ืนๆ อย่างน้ี ก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างย่ิงยวดว่า ไม่มี
ธรรมะใดๆ ที่จะใช้สร้างตัวให้ประสบความสําเร็จได้ย่ิงกว่าธรรมะอันประเสริฐ ๔ ประการน้ี ดังน้ันแล้ว 
หากบุคคลต้องการท่ีจะประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตการงาน ตําแหน่ง ฐานะ และความรัก เขาผู้น้ัน
ต้องสร้าง สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะให้เกิดขึ้นกับตนตามฆราวาสธรรม ๔ ย่ิงถ้าสร้างและพัฒนา
ตัวเองจนเป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานประจําตนได้น้ัน ก็จะทําให้สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา 
สร้างทรัพย์สมบัติ และสร้างหมู่ญาติมิตรให้ 
เกิดขึ้นได้สําเร็จด้วยกําลังความเพียรของตน               
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในโลกสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า     
  “...เพราะตถาคตกล่าวอย่างใด ก็ทําอย่างน้ัน ทําอย่างใด ก็กล่าวอย่างน้ัน...”๑๗                            
 จากพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้น หมายความว่า สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทําน้ันตรงกัน คือพูดความจริงว่า
ทําอะไรไปไม่ปิดบังไม่พูดหลอกลวงให้เช่ือ  

                                                            
๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้าง

แล้ว, หน้า ๑๑๔. 
๑๗องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๗.  



 
๑๒๖ 

 

 เรื่องของสัจจะน้ียังมีความหมายถึงเรื่องที่ควรพูดและไม่ควรพูด และการพูดที่ถูกกาลถูกเวลา 
การพูดที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์น้ัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในอภัยราชกุมารสูตร มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์ กับอภัยราชกุมารความว่า 
 สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวันกลันทกนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ ครั้ง
น้ัน พระราชกุมารพระนามว่าอภัยเสด็จเข้าไปหานิครนถ์นาฏบุตรถึงที่อยู่ นิครนถ์นาฏบุตรได้ทูลอภัย
ราชกุมารให้ไปยกวาทะแก่พระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าจะพึงตรัสพระวาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคน
อ่ืนบ้างหรือหนอ เพราะพระองค์ทรงพยากรณ์ว่าพระเทวทัตต์จักเกิดในอบาย จักเกิดในนรกต้ังอยู่สิ้น
กัปหน่ึง เป็นผู้อันใครๆ เยียวยาไม่ได้ ทําให้พระเทวทัตต์โกรธเสียใจ ดังน้ี ก็จะทําให้พระพุทธเจ้าไม่อาจ
กลืนเข้า ไม่อาจคายออกได้เลย เปรียบเหมือนกระจับเหล็กติดอยู่ในคอ เมื่ออภัยราชกุมารไปทูลถาม 
พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถามว่า ถ้ามีเด็กไม่รู้เดียงสาแล้วพ่ีเลี้ยงเผลอเด็กน้ันเอาไม้หรือก้อนกรวดใส่
ปากจะทําอย่างไร อภัยราชกุมารตอบว่าตนจะรีบควักเอาไม้และก้อนกรวดน้ันออกจากปากของเด็กแม้
พร้อมด้วยเลือดออกเสีย  
 พระพุทธเจ้าตรัสตอบราชกุมารว่า ตถาคตก็ฉันน้ันเหมือนกัน และตรัสสอนว่า 
   “(๑) ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และ
 วาจาน้ัน ไม่เป็นที่ รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืน ตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน (๒) ตถาคต
 ย่อมรู้วาจาที่จริงที่แท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็น
 ที่ชอบใจของผู้อ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน (๓) ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริงวาจาที่แท้ 
 และประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืนในข้อ
 น้ัน ตถาคตย่อมรู้กาลท่ีจะพยากรณ์วาจาน้ัน (๔) ตถาคตย่อมรู้วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ 
 ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืน ตถาคตไม่
 กล่าววาจาน้ัน (๕) ตถาคตย่อมรู้วาจาที่จริง ที่แท้ ไม่ประกอบ ด้วยประโยชน์ แต่
 วาจาน้ันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของผู้อ่ืนตถาคตไม่กล่าววาจาน้ัน  (๖) ตถาคตย่อมรู้
 วาจาที่จริง ที่แท้ และประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ
 ของผู้อ่ืน ในข้อน้ันตถาคตย่อมรู้กาลท่ีจะพยากรณ์วาจาน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร 
 เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย”๑๘  
 เมื่ออภัยราชกุมารได้ฟังคําอธิบายจากพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าใจโดยตลอด และเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาอย่างเป็นที่สุด แสดงตนเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตในเวลานั้น 
 ในอภัยราชกุมารสูตรน้ีนิครนถ์นาฏบุตรจงใจยุยงให้อภัยราชกุมารไปถามพระพุทธเจ้า เพ่ือ
เจตนากลั่นแกล้งให้พระพุทธเจ้าจนด้วยคําถาม แต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธวิธีในการพูดทั้ง ๖ ประเด็น

                                                            

 
๑๘ม.ม. ๑๓/๘๖/๘๘ 



 
๑๒๗ 

 

ให้อภัยราชกุมารฟัง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า วาจาใดไม่จริง ไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าคนจะชอบฟังหรือไม่
ชอบฟังก็ไม่ควรตรัส, วาจาใดจริงแต่ไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าคนจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ไม่ควรตรัส, 
วาจาใดจริง มีประโยชน์ 
ไม่ว่าคนจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ทรงรู้กาลควรตรัส 
 การสอนของพระพุทธเจ้า มิได้ทรงถือเอาความชอบใจของคนเป็นหลัก แต่ทรงถือเอาความ
จริง ความมีประโยชน์และกาลเทศะ คือพูดสิ่งที่เป็นความจริงที่มีประโยชน์ และถูกกาลเทศะจึงจะเกิด
ประโยชน์  พระพุทธเจ้าทรงใช้ ๓ สิ่งน้ีเป็นหลักในการสอน ทั้งสอนพระและสอนประชาชนทั่วไป 
 หลักคําสอนน้ีเป็นเร่ืองละเอียดลึกซึ้งมาก ไม่ว่าคําพูดจะพูดดีขนาดไหนแต่ถ้าพูดไม่ถูกกาลไม่
ถูกจังหวะ ก็อาจกลายเป็นคําพูดที่ไม่ดีไปในทันที การที่เราเอาเร่ืองจริงของคนอ่ืนมาพูดโดยไม่คํานึงถึง
ว่า พูดแล้วจะไปทําร้ายใครอีกคนหรือไม่ ก็อาจกลายเป็นเรื่องเศร้าของอีกคนไปก็ได้ ตัวอย่างของหมอ
ที่รักษาคนไข้ ก็ต้องคิดพิจารณาไตร่ตรองคําพูดให้ดีก่อนจะพูด หากคนไข้รับฟังไม่ได้อาจทําให้เสียชีวิต
เน่ืองเพราะคําพูดของหมอไม่ใช่เสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเป็นได้ ความละเอียดลึกซึ้งในหลักคํา
สอนนี้จะได้แยกกล่าวเป็นแต่ละประเด็นเพ่ือให้เห็นแง่คิดและความละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าซึ่ง
บุคคลธรรมดาสามัญย่อมไม่อาจคิดได้ถึงเช่นด่ังน้ีได้เลย  
 พุทธวิธีในการตรัสของพระพุทธเจ้า 
 ๑. วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นที่รักไม่เป็นทีช่อบใจของคนอ่ืน เราไม่ตรัส 
  ๒. วาจาที่ไม่จริงไม่แท้ ไม่มีประโยชน์ แต่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน เราไม่ตรัส   
 ๓. วาจาที่จริงที่แท ้ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน เราไม่ตรัส   
 ๔. วาจาที่จริงที่แท ้ไม่มีประโยชน์ แต่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน เราไม่ตรัส 
 ๕. วาจาที่จริงที่แท ้มีประโยชน์ ไม่เป็นที่รกัไม่เป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน เรารู้กาลควรตรัส 
 ๖. วาจาที่จริงที่แท ้มีประโยชน์ และเป็นทีร่ักเป็นที่ชอบใจของคนอ่ืน เรารู้กาลควรตรัส  
 ดังแผนภูมิสรุปพุทธวิธีในการตรัสของพระพุทธเจ้าทั้ง ๖ ประการดังน้ี 
 
                  แผนภูมิท่ี ๓.๑ แสดงพุทธวิธีในการตรสัของพระพุทธเจ้า 

ข้อ    / =จริง 
X =ไม่จริง 

 / =มีประโยชน์ 
X =ไม่มีประโยชน์

   / =เป็นท่ีรัก 
 X =ไม่เป็นท่ีรัก 

  / = รู้กาลควรตรัส 
 X = ไม่ตรัส 

๑ X X X X 
๒ X X / X 
๓ / X X X 
๔ / X / X 
๕ / / X /  
๖ / / / /  



 
๑๒๘ 

 

 สรุปว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสคําที่เป็นจริง มีประโยชน์ ถึงแม้จะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ ก็ตรัส
เพียงแต่ต้องมีกาลอันเหมาะสมและความอนุเคราะห์เป็นหลักยึดเท่าน้ัน ส่วนความเป็นที่รักเป็นที่พอใจ 
มิใช่สาระสําคัญแต่ประการใด จากเง่ือนไขในการตรัสและไม่ตรัสคําใดดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่ายึดเอา
ความมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ของคนอ่ืนเป็นหลัก จึงเป็นคําสอนที่ทันสมัยตลอดกาลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกวงการ และน่าจะมากที่สุดในวงการของทนายความ เพราะต้องใช้วาจาเป็น
เครื่องโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เห็นตามในขณะว่าความในศาล ทนายความจึงควรอย่างย่ิงที่จะได้ปวารณาตัวยึด
แนวทางการพูดตามพุทธวิธีดังกล่าวแล้วข้างต้นทั้ง ๖ ประการเป็นแม่แบบในการว่าความและในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์อันเป็นปัจเจกของตัวเองและของผู้อ่ืนด้วย     
 หลักธรรมที่เก่ียวกับ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ น้ี นอกจากจะปรากฏในฆราวาสธรรม ๔ แล้วยัง
มีปรากฏอยู่ตามหลักธรรมต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก คือ 

๑) สัจจะ เป็นหลกัธรรมปรากฏในอธิษฐานธรรม ๔ เบญจธรรม ๕ และบารมี ๑๐ 
๒) ทมะ เป็นหลักธรรมปรากฏในสัปปุริสบัญญติั ๓ 
๓) ขันติ เป็นหลักธรรมปรากฏในบารมี ๑๐ ทศพิธราชธรรม ๑๐ และมงคล ๓๘ 
๔) จาคะ เป็นหลักธรรมปรากฏในอธิษฐานธรรม ๔ สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔ สมชีวิธรรม๔ 

อริยวัฑฒิ ๕  และอริยทรัพย์ ๗  
 ฆราวาสธรรมน้ีจึงเป็นหลักธรรมสําหรับการดําเนินชีวิตของฆราวาสให้ประสบความสําเร็จทั้ง
ในชีวิตครอบครัวหน้าที่การงาน ทําให้ผู้ปฏิบัติเป็นสุขทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน 
 ๑) ความหมายของฆราวาสธรรม ๔ 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมาย คําว่า ฆราวาสธรรม มา
จากคํา ๒ คําคือ “ฆราวาส” หมายถึงคนผู้อยู่ครองเรือนคนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช๑๙ 
“ธรรม”หมายถึงคุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง รวมกันเป็น 
“ฆราวาสธรรม” หมายถึง คําสอนหรือหลักธรรมสําหรับผู้อยู่ครองเรือน๒๐ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ให้ความหมายของฆราวาสธรรมว่า ฆราวาสธรรมคือ 
หลักธรรมสําหรับการครองเรือน ธรรมของผู้ครองเรือนมี ๔ อย่างคือ  ๑. สัจจะ ความจริง เช่นซื่อสัตย์
ต่อกัน  ๒. ทมะ ความฝึกฝนปรับปรุงตน เช่น รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ์ บังคับตนเอง ปรับตัวเข้ากับ
การงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้ดี  ๓. ขันติ ความอดทน  ๔. จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน มี 

                                                            
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ันส์ จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘๔.  
 ๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๓. 



 
๑๒๙ 

 

นํ้าใจ๒๑ 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) กล่าวถึงฆราวาสธรรม ๔ ประการน้ีว่า 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านอาฬวกยักษ์ ทรงรับสั่งในลักษณะท้าทายด้วยว่า เธอจงเที่ยวไปในโลก
กว้างน้ี ไปดูซิ สังคมใดถ้าขาดธรรมะ ๔ ประการน้ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวแล้วจะอยู่ได้ไหมน้ัน คือธรรมะ
ของผู้ครองเรือน ๔ ประการคือ  
 ๑. สัจจะ มีความซื่อตรงต่อกัน เริ่มจากสามีภรรยา ต้องมีความซื่อตรงต่อกัน สามีก็มีความ
ซื่อตรงต่อภรรยา ภรรยาก็มีความซื่อตรงต่อสามี เพ่ือนต่อเพ่ือนก็มีความซื่อตรงต่อกัน มีความเห็นใจ
กัน ความซื่อตรงน้ีไม่ได้ซื่อตรงต่อคนอ่ืนเท่าน้ัน แต่ยังต้องซื่อตรงต่อตนเองด้วย มีความซื่อตรงต่อ
ตัวเอง ต้ังสัจจะมั่นว่าจะทําอะไรก็ทําจริงๆ ในขณะเดียวกันก็ซื่อตรงต่อการงาน ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความซื่อตรงในที่น้ีบางทีกระจายออกไปเป็นสัจจะปฏิญาณ ตามความแห่งภาษิตว่า 
พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต แต่เมื่ออนุสรณ์ถึงธรรมพึงสละทั้งทรัพย์ 
ทั้งอวัยวะ แม้กระทั่งชีวิตเพ่ือรักษาธรรมเอาไว้ 
 คําว่าธรรมในที่น้ีหมายถึง สัจจะปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อบุคคล สถาบัน๒๒  ความสําคัญของหลัก
สัจจะกับการประกอบอาชีพในสังคมน้ัน มุ่งเน้นสนองความต้องการของมนุษย์ หรือวิธีการดับทุกข์ อัน
เกิดมาจากความต้องการของมนุษย์ เพราะชีวิตของเราดํารงไว้ด้วยปัจจัย ๔ ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิต ในวิชาชีพหลายสาขาต้องมีการให้สัจจะปฏิญาณเมื่อเข้าสู่องค์กร เช่น วิชาแพทย์ 
พยาบาล วิชาในสาขากฎหมาย เช่นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ซึ่งต้องดูแลสังคม เป็นต้น ในหลัก
พระพุทธศาสนาได้สอนวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ จึงได้สอนหลักสัจจะธรรม คือให้
บุคคลรู้จักความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน โดยเน้นให้ประกอบสัมมาอาชีพด้วยสัจจะ การมีสัจจะต่อ
กันในการประกอบสัมมาอาชีพ ย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจมั่งคงและเจริญก้าวหน้า และเกิดความสุขใน
สังคมได้ บุคคลในสังคมจะต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน เช่น การซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้แก่เคารพในศักด์ิศรีของตนเองให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน ทําอะไรก็ทําด้วยความจริงใจ พูด
โดยความสัตย์จริง รู้จักรักษาคําพูด จะคิดอะไรก็ให้เป็นประโยชน์อย่างจริงใจต่อผู้อ่ืน ไม่หลอกลวง ไม่
เป็นคนเหลวไหล พยายามรักษาความสัตย์จริงไว้ให้ได้แม้จะเสียทรัพย์สิน เสียชีวิตแต่ไม่ยอมให้เสีย
คําพูด เข้าในลักษณะที่ว่า ยอมสละทรัพย์เพ่ือรักษาอวัยวะ ยอมสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต ยอมสละ 

                                                            
๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า 
๕๔.  
 ๒๒พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : สภา
การศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๒๘๕.  



 
๑๓๐ 

 

ชีวิตเพ่ือรักษาสัจจะ เมื่อบุคคลในสังคมมีสัจจะแล้วตัวผู้ปฏิบัติเองและสังคมย่อมเกิดความสงบสุข
ร่มเย็น๒๓ 
 ๒. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน มีความหมาย ๒ อย่างคือ  
      ๑. การฝึกปรืออบรม การพัฒนาตัวเอง พัฒนาฝีมือ พัฒนาอาชีพ พัฒนาแนวความคิด 
การฝึกจิตของตนให้เป็นคนดี การข่มใจไม่ให้หลงไปในกิเลส 
      ๒. การควบคุมความคิดตัวเอง ข่มใจตัวเอง ทมะกับขันติไม่เหมือนกัน ทมะข่มความคิด 
ความคิดผิดอันเกิดขึ้นภายในใจเราเองไม่มีใครรู้ แต่เราก็ข่มใจเราเอง น่ีคือ ทมะ ข่มใจคือข่มเฉพาะ
อารมณ์ที่ไม่ดีไว้ เช่นเรียนหนังสือเกิดง่วงขึ้นมา บางคนก็ข่มได้ ข่มไม่ได้ก็หลับ คิดอยากได้ทรัพย์ของ
คนอ่ืน เช่น ไปรับเงินค่าวางศาลของลูกความมาแล้วคิดเก็บไว้เป็นของตน ถ้าข่มได้ก็แจ้งคืนลูกความ 
ถ้าข่มไม่ได้ก็ผิดศีลข้อ ๔ กลายเป็นยักยอกทรัพย์ลูกความ เป็นต้น 
      ๓. ขันติ ความอดทน คือ อดทนต่อสิ่งที่ต้องอดทนมาจากภายนอก เช่น อดทนต่อความ
วิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ หนาวจัด ร้อนจัด ฝนตก นํ้าท่วม หิมะละลาย อดทนต่อความเหนื่อย
ยากลําบากในกิจการงานต่าง ๆ ที่เราจะต้องจัดจะต้องทําตามภาระหน้าที่ อดทนต่อทุกขเวทนาที่
เกิดขึ้น ทางกาย ความเจ็บปวด ความปวดเมื่อย ความเสียดแทงของโรคภัยไข้เจ็บ ทุกข์ทรมานต่าง ๆ 
อดทนต่อความเจ็บใจที่ถูกด่าว่า ถูกสบประมาท ถูกดูหมิ่นดูแคลนอะไรต่าง ๆ 
 วิชาชีพทนายความต้องพากเพียรศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อกฎหมายบ้านเมืองที่มี
การแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันยุคสมัยตลอดเวลา 
 ๔. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน คือ การสงเคราะห์อนุเคราะห์ดังที่กล่าว
มาแล้ว อีกประการหน่ึงท่านบอกว่า 
 ให้แก่คนที่ให้ ในกรณีของการหยิบยืมใคร หยิบยืมแล้วเอามาคืน วันหลังยืมอีกก็ให้ แต่ไม่แน่
มันอ่อยเหย่ือให้วางใจ ตอนหลังล่อทีเดียวเป็นแสนเลยกวาดเรียบ ต้องระมัดระวังโดยการพินิจ
พิจารณาในเรื่องน้ีด้วย 
 ไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้ กรณีของการหยิบยืม ใครหยิบยืมอะไรๆ ไปแล้ว ไม่เคยคืนเลยวันหลังอย่า
ให้๒๔ 
 จงให้ทั้งให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ ญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงก็ยากจน เดือดร้อนจริง ๆ ก็สงเคราะห์
อนุเคราะห์ อย่าไปคิดว่าเขาจะคืนหรือไม่คืน คืนก็ดีไม่คืนก็แล้วไป ถ้าเราไปปักใจว่าเขาต้องคืน พอไม่มี
ปัญญาจะคืน อาจจะไปโกรธเขา เราก็เดือดร้อน 
                                                            

 
๒๓พระวันเพ็ญ กนโก (พงชะเกาะ), วิเคราะห์หลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรบัณฑิตชาดก, พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา, พ.ศ. ๒๕๕๖, ๑๖๓ หน้า.  
 ๒๔พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๖. 



 
๑๓๑ 

 

 จาคะจึงเป็นการให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน ไม่ใช่ให้กันเรื่อย ถ้าเป็นเช่นน้ันจะ
สร้างกลุ่มคนข้ึนมากลุ่มหน่ึง คือรอคอยการเลี้ยงดูจากบุคคลอ่ืน พวกคนรอคอยของแจก การปฏิบัติ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุผล ไม่ใช่แจก ๆ กันเรื่อย คนเรามีโลภะอยากได้ทั้งน้ัน และในที่สุดจะ
สร้างภาระให้เกิดขึ้นแก่สังคม จะต้องเล้ียงดูคนกลุ่มหน่ึงที่มีพ้ืนอัธยาศัยขี้เกียจเห็นแก่ตัวคอยอาศัยการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่น การสงเคราะห์คือการให้แก่คนที่ควรให้ในกรณีที่จําเป็นจะต้องสละเพ่ือบําบัด
ทุกข์และให้เขาช่วยตัวเองได้๒๕ ทนายความอาสาถือว่าเป็นการทํางานเพ่ือสละให้กับสังคมเช่นกัน 
 จากความหมายดังกล่าวน้ีสามารถสรุปได้ว่า ฆราวาสธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ฆราวาสผู้
ครองเรือนใช้เป็นพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตและต้องปฏิบัติตาม เพ่ือประโยชน์ของผู้ปฏิบัติเอง ฆราวาสผู้
ครองเรือนต้องมีสัจจะ คือความซื่อตรงต่อกัน มีความฝึกฝนปรับปรุงตน รู้จักข่มใจ ควบคุมอารมณ์ 
บังคับตนเองปรับตัวเข้ากับการงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้โดยใช้ปัญญา  มีความความอดทน เพียรวิริยะ 
และเป็นผู้รู้จักเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน มีนํ้าใจต่อผู้อ่ืน ฆราวาสผู้ปฏิบัติได้ครบหลักธรรมทั้ง ๔ 
ประการน้ีจักได้ช่ือว่าเป็นผู้มีฆราวาสธรรมในการดําเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้ตนเองมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีญาติมิตรรักใคร่มีคนเคารพนับถือ 
 ๒) องค์ประกอบของฆราวาสธรรม ๔ 
 องค์ประกอบของฆราวาสธรรม ๔ แต่ละข้อมีดังน้ีคือ 
 ๑. สัจจะ คือการเป็นคนจริง ในที่น้ีจะนําเสนอสองนัยยะ นัยยะแรกคือ เมื่อต้ังใจอะไรไว้แล้ว 
ก็จริงต่อเป้าหมายน้ันไม่ท้อถ่อยต่อเป้าหมายน้ัน เพราะงานทุกอย่างในโลกน้ีทั้งงานใหญ่ งานเล็ก ล้วน
ต้องเจออุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งอุปสรรคภายในคือใจของเราเอง หรืออุปสรรคภายนอก เง่ือนไข
สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัวก็ตาม ดังน้ันจะประสบความสําเร็จได้ “เราต้องจริง” เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่
หยุดแต่จงเดินหน้าต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นัยที่สองคือเป็นคนที่รักษาคําพูด พูดคําไหนคําน้ัน 
เช่ือถือได้ สัจจะในนิยามของความซื่อตรง ความแท้ ความจริงน้ีมี ๕ ลักษณะ ได้แก่ 
      ๑.๑ ความจริงต่อหน้าที่ คือการปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และ
หน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยการมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อตรง ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้องด้วยการใช้อํานาจหน้าที่โดยมอชอบหรือผิดจากทํานองคลองธรรม ความจริงใจ
เหล่าน้ีแสดงออกด้วยการต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สําเร็จลุล่วงและเกิดผลดี 

     ๑.๒  ความจริงต่อการงาน คือมีความซื่อตรงต่อการทํางานของตน มีศีลธรรมประจําใจ มี
ความละอายใจเกรงกลัวต่อการทําความช่ัว และมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตนเป็นคนดี  บุคคลใดที่
ขาดสัจจะต่อตนเองหรือต่อการทํางานของตนเองแล้ว ย่อมจะโกหก คดโกง หรือหลอกลวงผู้อ่ืนได้
โดยง่าย 

                                                            

 
๒๕พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๒๘๗. 



 
๑๓๒ 

 

     ๑.๓  ความจริงต่อวาจา คือการรักษาคําพูด คํามั่นสัญญา  เมื่อรับปากว่าจะทําอะไรแล้ว 
ก็จะต้องพยายามกระทําตามที่ได้รับปากไว้ให้ได้ ปากกับใจตรงกัน ไม่พูดปด หรือกล่าวร้ายผู้อ่ืน 

     ๑.๔ ความจริงต่อบุคคล คือมีความซื่อตรง จริงใจประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาต่อ
บุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ผู้ร่วมงานทั้งระดับสูงกว่าและ
ตํ่ากว่า ความจริงใจน้ีแสดงออกด้วยการไม่ทรยศ ไม่คดโกง ไม่เบียดบังผลประโยชน์เข้าตนเอง 
      ๑.๕  ความจริงต่อความดี คือการตัดสินใจไปในทางที่ดีเสมอ ไม่หลบเลี่ยง ไม่เบ่ียงบ่าย 
บิดเบือนไปจากความดี มีความมั่นคงในความดี เช่น การเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม
และประเทศชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญ คอยป้องกันภัยที่จะมีต่อประเทศและไม่กระทํา
การใด ๆ อันจะเป็นการบ่อนทําลายหรือทําให้ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียช่ือเสียง เป็นต้น๒๖ 
 สรุปได้ว่า สัจจะ คือการรักษาความสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้แก่ ซื่อตรง คือตรงไปตรงมา 
จริงใจ คือต้ังใจทํา และจริงจัง คือทําจนเสร็จ  
 ๒. ทมะ คือการฝึกตัวเอง เมื่อเราต้ังใจอะไรไว้แล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้เพ่ิมพูนตลอดเวลา เพ่ือ
จะได้สามารถทําไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จสมความตั้งใจ ตอนเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เก่ง แต่มุ่งตรงต่อ
เป้าหมายน้ัน แล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ ขอเพียงอย่าหยุดการฝึกตัวเอง ฝึกไปจนตลอดชีวิตของเรา
เลยสุดท้ายความสําเร็จจะเป็นของเรา การฝึก การข่มใจตนเอง เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการฝึกตนเองด้านคุณธรรมเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ  
      ๒.๑  การฝึกฝนตนเอง คือ เป็นความมุ่งหมายเพ่ือสะกดกลั้น ฝึกฝน อบรมจิตใจของ
ตนเองให้มีสภาพจิตใจดีขึ้น ให้เข้มแข็งมากขึ้น ฝึกข่มความรู้สึกเพ่ือให้พร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น ต้องข่มใจไม่ให้แสดงอาการท่ีหวาดหว่ัน เช่น ไม่พลั้งเผลอสติด่าว่าออกมาโดยไม่มีสติยับย้ัง 
หรือข่มความประหม่าเมื่อต้องพูดหรือแสดงออก 
      ๒.๒  การข่มใจตนเอง คือการยับย้ังจิตใจของตนเองไม่ให้หลงมัวเมาอยู่กับอบายมุข 
ฟุ้งซ่านทะยานอยากกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม  เช่น คิดยักยอกหรือตระบัดสินลูกความ 
หรือครอบครองหรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้
เป็นของตน ถึงแม้เมื่อมีความจําเป็นจะต้องใช้เงิน แต่เมื่อเห็นว่าการกระทําเช่นน้ีผิดทั้งทางโลกและทาง
ธรรมก็ต้องไม่กระทํา เป็นต้น 
 อีกนัยหน่ึง ทมะ ในความหมายที่ลึกซึ้ง หมายถึงการรู้จักฝกึอินทรีย์ (กายและใจ) ได้แก่ ตา หู  

                                                            
๒๖พระครูพุทธศาสน์โสภณ (แคล้ว สุสํวุโต) และคณะ, คุณธรรม ๔ ประการ, (กรุงเทพมหา 

นคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๒๖-๓๐. 



 
๑๓๓ 

 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยอํานาจของคุณธรรมไม่ให้เป็นไปตามกําลังของกิเลสหรือความช่ัว๒๗ 
 สรุปได้ว่า ทมะ คือการรู้จักใช้สติให้มากเพ่ือข่มความรู้สึกที่ไม่ดีไว้และหาทางพัฒนาใจตนเอง
ให้มั่นคงขึ้นด้วยปัญญา ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความถูกต้องหรืออยู่ในระเบียบที่ดีงามตามที่ตน
ต้องการได้แก่ข่มความกลัว (โมหะ) ข่มความโกรธ (โทสะ) และข่มความอยาก (โลภะ)  
  ๓. ขันติ คือความอดทน การมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น หนักเอาเบาสู้อาจหาญเริงร่าไม่
หว่ันไหวต่อการทําความดี ความอดทนในที่น้ีมี ๔ ระดับคือ  
  ๓.๑  อดทนต่อความลําบากตรากตรํา ได้แก่อดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ความ
ร้อน ความหนาวเย็น ภูมิประเทศที่แห้งแล้งทุรกันดาร เป็นต้น 
  ๓.๒  อดทนต่อทุกขเวทนา ได้แก่ทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น 
  ๓.๓  อดทนต่อความเจ็บใจ ได้แก่ อดทนต่อการกระทบกระทั่งเปรียบเปรย การทํา
ให้เจ็บใจ เป็นต้น 
  ๓.๔  อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจหรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก ได้แก่ การไม่เอาแต่ใจตนเอง 
ไม่ยอมเห็นแก่ผลประโยชน์เพ่ือบํารุงความฟุ้งฟ้อต่าง ๆ เอาชนะความอยากของตนเองได้๒๘ 
 สรุปได้ว่า ขันติ คือ การอดทนต่อความทุกข์ยากทางกาย อดกลั้นต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด 
การประครองตนเองให้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความวิริยะ การมีจิตใจที่เข้มแข็งหนัก
แน่น หนักเอาเบาสู้อาจหาญเริงร่าไม่หว่ันไหว ได้แก่ ทนต่อความยาก ทนต่อความอยาก และทนต่อ
ความย่ัวยุ  
 ๔. จาคะ คือความเสียสละ ทั้งสละวัตถุสิ่งของ มีนํ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืนและสละอารมณ์ไม่เก็บ
อารมณ์ขุ่นมัวไว้ในใจ ทําให้ใจเราผ่องแผ้วอยู่เรื่อยๆ คนเราจะประสบความสําเร็จได้ต้องรู้จักจาคะ ให้
ความช่วยเหลือเก้ือกูลคนอ่ืนด้วย คนไหนที่เริ่มเติบโตในหน้าที่การงานแล้วมีนํ้าใจต่อผู้ร่วมงานรอบข้าง
ไม่โตเด่ียว ดึงคนอ่ืนขึ้นมาด้วยเป็นกลุ่มก็จะสามารถรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคง 
 จาคะยังหมายถึงการการเสียสละได้แก่การตัดใจ ตัดกรรมสิทธ์ิของตน ตัดความยึดถือของตน 
มี  ๒ ลักษณะ คือ 
    ๔.๑  สละวัตถุ คือการแบ่งปันเสียสละวัตถุสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ให้แก่คนที่ไม่มีเพ่ือสลัด
ความตระหน่ีออกจากตน 

                                                            
๒๗ไสว มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นัก

ปกครองและประชาชนผู้สนใจทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๖), หน้า ๑๒๕-
๑๒๖. 

๒๘สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมวิภาคประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร : สภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๔๒. 



 
๑๓๔ 

 

    ๔.๒  สละอารมณ์  คือรู้จักระงับจิตใจไม่ผูกโกรธถือโทษไม่พยาบาทมาดร้ายคนอ่ืน๒๙ 
      สรุปได้ว่า จาคะคือการรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริตและรู้จักเสียสละทั้งด้านวัตถุสิ่งของ
และด้านจิตใจ ได้แก่ ละความเห็นแก่พวก ละความเห็นแก่ตัว และละความเห็นแก่ได้  
  ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ ประกอบด้วยความรักษา
สัตย์คือซื่อตรง จริงใจ จริงจัง ทมะ ประกอบด้วยการฝึกฝนและข่มใจตนเอง คือข่มความกลัว (โมหะ) 
ความโกรธ (โทสะ) และความอยาก (โลภะ) ขันติ ประกอบด้วยความอดทน คือทนต่อความอยาก 
ความยาก ความย่ัวยุ จาคะ ประกอบด้วยการละในวัตถุและอารมณ์ คือละความเห็นแก่พวก เห็นแก่ตัว 
เห็นแก่ได้ เมื่อฆราวาสหมั่นฝึกคุณธรรมทั้ง ๔ ประการน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส มี
คุณธรรมประจําใจ เป็นคนดีของครอบครัว เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน  
 ๓) กระบวนการของฆราวาสธรรม ๔ 
          ฆราวาสธรรมทั้ง ๔ ข้อน้ี เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีมาสองพันกว่าปีแล้ว แต่ก็
นับเป็นหลักธรรมที่ทันสมัย ผู้นําหลักฆราวาสธรรม ๔ ไปใช้ แม้อยู่ครองเรือนก็จะเป็นฆราวาสคฤหัสถ์
ที่มีความสุขความสําเร็จในชีวิต หากเป็นนักบวชก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรม 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ๔ ข้อ หมายความว่า คุณธรรม ๔ ข้อน้ีเป็นสิ่งจําเป็นขาดไม่ได้ ถ้าขาดข้อใด
ข้อหน่ึง การครองเรือนก็เสียเหมือนจะปลูกบ้านต้องมีเสาอย่างน้อย ๔ ต้นค้ําตัวบ้านเอาไว้ บ้านจึงจะ
มั่นคงต้ังอยู่ได้ ลดน้อยลงกว่าน้ันไม่ได้ คือลักษณะจิตใจของผู้ครองเรือนก็เช่นกันจะต้องมีคุณธรรม ๔ 
อย่างเรียกว่าฆราวาสธรรม ๔ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าคุณธรรม ๔ ประการ ดังที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราโชวาทประทานแก่พสกนิกรในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระ
บูรพกษัตริย์ธิราชเจ้า ณ ท้องสนามหลวง วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ ว่า 
  “...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนํามาปฏิบัติ มีอยู่ ๔ ประการ 
 ประการแรก คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่ง
 ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง
 ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีน้ัน ประการที่สาม คือการอดทน อดกล้ัน 
 และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยประการใด ประการที่สี่ 
 คือการรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
 ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรมสี่ประการน้ี ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง
 และบํารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข 

                                                            
๒๙พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท กราฟฟิค

อาร์ต พริ้นต้ิง จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๕-๓๖. 



 
๑๓๕ 

 

 ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
 ประสงค์”๓๐                                                                       
          จากพระบรมราโชวาทข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ฆราวาสธรรมมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิต 
ประจําวันของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่ควรจะมีพร้อมในสถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
สถาบันแห่งแรกของการปลูกฝังคุณธรรมเพ่ือความสงบสุขของสังคมต่อไป 
 ประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔ 
 ๑. อานิสงส์ของการมีสัจจะ คือปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว เป็นคนหนักแน่น
มั่นคงมีความซื่อตรงจริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ จริงใจต่อการงานมีความจริงต่อวาจา ต่อบุคคล ต่อ
ความดี เป็นที่รักนับถือของมิตรสหาย มีคนเชื่อถือและยําเกรง ครอบครัวมีความมั่นคงได้รับเกียรติยศ
ช่ือเสียง  

๒. อานิสงส์ของการมีทมะ  คือปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตนให้เกิดขึ้นในตัว  ทําให้เป็นคนมี
สติปัญญาความสามารถในการทํางาน ไม่มีเวรกับใครสามารถยับย้ังข่มใจตนเองไม่ให้หลงไปทําผิดได้ 
สามารถต้ังตัวได้มีปัญญาเป็นเลิศ 

๓. อานิสงส์ของการมีขันติ คือปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆทํางาน
ได้ผลดีสามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้ สามารถเป็นหลักให้กับบริวารได้ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย อยู่
เย็นเป็นสุขทําให้กุศลธรรมต่าง ๆ เจริญขึ้น ทําให้มีศีลและสมาธิต้ังมั่น ช่ือว่าได้เครื่องประดับอัน
ประเสริฐของนักปราชญ์๓๑ 

๔. อานิสงส์ของการมีจาคะ คือปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว 
สามารถสละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของบุคคลอ่ืน 
เช่น การเป็นทนายความต้องรับฟังปัญหาของลูกความและร่วมมือช่วยเหลือ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
พร้อมที่จะทําคดีให้โดยไม่เห็นแก่ค่าตอบแทน เมื่อปฏิบัติเช่นน้ีได้ก็จะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป 
ครอบครัวและสังคมเป็นสุข มีกัลยาณมิตรรอบตัว 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการมีฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือเมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศช่ือเสียง 
เมื่อมีทมะย่อมได้รับปัญญา เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์ในบ้านและเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีไว้เป็น
สมัครพรรคพวกในสังคม 
  

                                                            
๓๐สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน

โอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖, หน้า ๖๐-๖๑. 
 ๓๑พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘๗.  



 
๑๓๖ 

 

 โทษของการไม่มีฆราวาสธรรม ๔ 
 ๑. โทษของการขาดสัจจะ คือกลายเป็นคนไม่มีความจริงใจต่อบุคคลอ่ืน เป็นคนพูดอะไรแล้ว
ไม่รักษาคําพูด เป็นคนไม่จริง มีคําพูดที่เช่ือถือไม่ได้ ทํางานอะไรก็ขาดความรับผิดชอบ เป็นคนไม่
ซื่อตรง ชอบหลบเล่ียงเบ่ียงบ่ายและเบียดบังผลประโยชน์เข้าตนเอง เช่น ทนายความได้รับเงิน
ค่าชดเชยจากคู่ความมาแล้วแต่กลับหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์ของลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าที่อัน
เก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกความเมื่อลูกความถามก็คอยบ่ายเบ่ียง 
เป็นต้น 
 ๒. โทษของการขาดทมะ คือขาดนิสัยรักการฝึกฝนตนเอง ทําให้ขาดความสามารถในการ
ทํางาน ขาดการฝึกหัดดัดนิสัยและไม่สามารถยับย้ังตัวเองไม่ให้หลงมัวเมาอยู่กับอบายมุข ขาดการข่ม
ใจในกิเลส ฟุ้งซ่านทะยานอยากกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เช่น ทนายความที่ไม่สามารถ
ข่มความโลภ จึงกระทําการยักยอกหรือตระบัดสินลูกความ เป็นต้น                                           
 ๓. โทษของการขาดขันติ คือไม่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นคนจับจด
ทํางานคั่งค้าง ไม่สามารถเป็นหลักให้ครอบครัวได้ไม่สามารถอดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจหรือกิเลสซึ่งทนได้
ยาก เช่น เมื่อเห็นเงินมากก็คิดฉ้อโกงเพราะไม่สามารถอดทนต่อความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ ไม่สามารถเอาชนะ
ความทะยานอยากของตนเองได้                                                                
 ๔. โทษของการขาดจาคะ คือเป็นคนไม่รู้จักความเสียสละทั้งสละวัตถุสิ่งของและสละอารมณ์ 
การไม่รู้จักให้อภัยบุคคลอ่ืนทําให้มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์ใจชีวิตไม่มีความสุขเพราะมัวแต่ไป
โกรธบุคคลอ่ืน 
  สรุปได้ว่า โทษของการขาดฆราวาสธรรมโดยรวมก็คือเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูก
หวาดระแวง เมื่อขาดทมะย่อมเกิดปัญหาความโง่เขลา เมื่อขาดขันติย่อมเกิดปัญหาความยากจนและ
เมื่อขาดจาคะย่อมเกิดปัญหาความเห็นแก่ตัว เมื่อเจริญจาคะ ขันติ และทมะแล้วสัจจะจึงเจริญพร้อม
ตามมา 
 ดังน้ัน เมื่อปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ๔ ประการน้ีแล้ว ย่อมจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ทมะ ความข่มอารมณ์ ข่มความต้องการ ขันติ ทนต่อการย่ัวยุ จาคะ คือ
สละได้ตัดใจได้ เมื่อปฏิบัติทมะ ขันติ และจาคะได้แล้วสัจจะคือรักษาสัตย์ ความจริงใจจึงเจริญพร้อม
ตามมา หลักธรรมน้ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานในหน้าที่การงาน จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมสําหรับ
แก้ปัญหาและส่งเสริมให้ทนายความไทยรักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข. ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม  
 ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา ให้ความเห็นว่า “จุดเด่นของฆราวาสธรรมอยู่ที่ความ
รับผิดชอบ คนที่มีความรับผิดชอบก็จะขยันอดทนและทํางานด้วยความต้ังใจ ผลงานจะปรากฏออกมา 



 
๑๓๗ 

 

เรียบร้อยดี รับปากใครไว้ก็ทําได้ตามน้ันเป็นคนน่าเช่ือถือได้รับการยกย่องว่ามีสัจจะ”๓๒   
 ทนายเดชา ตันวิเศษ ให้ความเห็นว่า “ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรพิจารณาจัดเป็นหลักสูตร
อบรมพิเศษให้กับสมาชิก”๓๓ 
 ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจุดเด่นใน
วิชาชีพน้ีคือการมีสัจจะ”๓๔ 
 ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล ให้ความเห็นว่า “สามารถนําฆราวาสธรรม ๔ มาพัฒนาให้
ทนายความทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ทนายความจะได้มีความอดทน ขยัน รู้จักการให้ เรื่องที่สําคัญ
คือเรื่องการรักษาสัจจะต่อลูกความ”๓๕  
 ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์  ให้ความเห็นว่า “ทนายความเป็นวิชาชีพที่ต้องสร้างความมั่นใจ
และน่าเช่ือถือให้กับลูกความ ดังน้ันการรักษาสัจจะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะน่ันคือภาพพจน์ของ
ตัวเราที่สะท้อนออกมาปรากฏแก่ผู้อ่ืน ในฐานะที่ลูกความฝากความหวังไว้กับเรา ทนายความจึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อคดีที่ได้รับมอบหมายและทําหน้าที่ภายใต้
กรอบของศีลธรรมจริยธรรมและข้อบังคับของมรรยาททนายความด้วย ทนายความที่จงใจขาดนัด 
ทอดทิ้งคดี อย่างน้ีไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคนไม่รักษาสัจจะ”๓๖ 
 ทนายพณัฐภัณ สุขสิริพันธ์ ให้ความเห็นว่า “หากนําฆราวาสธรรม ๔ มาปฏิบัติได้จะเป็นคุณ
แก่ทนายความทั้งหมด แต่จะได้ผลขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของแต่ละคน”๓๗ 
 ทนายปิลันธน์ คลี่สกุล ให้ความเห็นว่า “ทนายความที่นําฆราวาสธรรม ๔ มาใช้จะทําให้
เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้รับความไว้วางใจจากลูกความเป็นผลให้สร้างช่ือเสียงอีกด้วย”๓๘ 
 ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ ให้ความเห็นว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความควรยึดหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เพราะเป็นหลักธรรมที่สร้างความน่าเช่ือถือให้กับทนายความและช่วยให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานย่ิงขึ้น  เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอย่าง 
 

                                                            

 
๓๒เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๓เสวนากลุ่ม ทนายเดชา ตันวิเศษ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๔เสวนากลุ่ม ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๕เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๖เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๗เสวนากลุ่ม ทนายพณัฐภัณ สขุสิริพันธ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๓๘เสวนากลุ่ม ทนายปิลันธน์ คลีส่กุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๓๘ 

 

ย่ิง ทนายความต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีจริยธรรมด้วย”๓๙ 
 ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้คนเรา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร อดทนข่มใจต่อความย่ัวยุทั้งหลายและ
ยอมเสียสละให้กับส่วนรวมบ้างจะทําให้จิตใจของเราเป็นสุขการงานเจริญก้าวหน้า นอกจากน้ีต้องมี
จิตสํานึกที่ดีโดยยึดหลักหิริโอตตัปปะเป็นประจําใจ”๔๐ 
 ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ ให้ความเห็นว่า “ทนายความทุกคนต้องมีฆราวาสธรรม ๔ 
เพราะเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ทนายความมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน”๔๑ 
 ทนายจํารัส ประสบค้า ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
จากลูกความและต้องเอาใจใส่ทําอย่างต้ังใจ จริงจัง รอบคอบ”๔๒  
 หลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมด้านเป็นผู้มีมนุษยธรรม 
 จากการศึกษาในบทที่ ๒ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยคือ ปัญหา
ในเร่ืองทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง 
ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ ซึ่งเป็นปัญหาในเร่ืองทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ทนายความถูกยื่นคํากล่าวหามากเป็นอันดับ ๒ รวมจํานวน ๑,๑๖๖ คดี  
 ก. ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
 ในที่น้ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมด้านเป็นผู้มีมนุษยธรรมของทนายความไทย ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๓.๒.๒ เบญจศีลเบญจธรรม 
 หลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ตาม
หลักพระพุทธศาสนาได้แก่ เบญจศีลและเบญจธรรม ศีล ๕ อยู่ที่เจตนาไม่เบียดเบียน๔๓ หนุนด้วยศีล
เก้ือกูล๔๔ 

                                                            

 
๓๙เสวนากลุ่ม ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๔๐เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๔๑เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๔๒เสวนากลุ่ม ทนายจํารัส ประสบค้า, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 ๔๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), หลักชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย 
จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๒๖. 
 ๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔. 



 
๑๓๙ 

 

 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเบญจศีลสําหรับคฤหัสถ์หรือประชาชนทั่วไปก็เพ่ืออนุเคราะห์จะได้
นําไปปฏิบัติ เบญจศีลน้ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกระดับช้ัน ถ้าสังคมใดขาดเบญจศีลสังคม
น้ันจะเสื่อมถอยมีแต่ปัญหานานาประการ เช่นปัญหาคดีความฟ้องร้องกัน เป็นต้น 
  เบญจศีล คือศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ ได้แก่ (๑) ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่า
สัตว์ (๒) อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ (๓) กาเมสุ
มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม (๔) มุสาวาทา เวรมณี  เจตนางดเว้นจาก
การพูดเท็จ (๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและ
เมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท๔๕  
 เจตนารมณ์ของสิกขาบทน้ีถือเอาธรรมชาติของสัตว์มีชีวิตทุกชนิดซึ่งรักชีวิต รักสุขเกลียดทุกข ์
ไม่ต้องการให้ใครมาทําลายชีวิตตน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสใน เวฬุทวาเรยยสูตร สังยุตตนิกาย มหาวาร
วรรค ซึ่งพระผูม้ีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ชาวเวฬุทวารคามไว้ว่า 
  “พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย... อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี พิจารณาเห็น
 ดังน้ีว่า เราอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์...อริยสาวกนั้นพิจารณา
 อย่างน้ีแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เองด้วย ชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากการฆ่า
 สัตว์ด้วย...”๔๖   
 จากพุทธพจน์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สิกขาบทข้อน้ีให้การยอมรับสิทธิทางด้านจิตใจของมนุษย์
และสัตว์เท่าเทียมกันคือ ประการแรก การที่ให้มนุษย์เทียบตนเองกับสัตว์เดรัจฉานในด้านจิตใจ แสดง
ว่ามองคุณค่ามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเท่าเทียมกัน ประการที่สอง มองมนุษย์และสัตว์มีจิตใจท่ี
เหมือนกันและเท่าเทียมกันในด้านความรักชีวิตต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์ 
 เบญจศีลท่านเรียกว่ามนุษยธรรม คือธรรมที่ทําคนให้เป็นมนุษย์๔๗ ได้แก่ศีล ๕ และคุณธรรม 
เช่น เมตตากรุณา เป็นต้น 
 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระราชาท้ังหลายในจักกวัตติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เรื่องพระเจ้า
จักรพรรดิองค์ที่ ๒ ความว่า 
  “พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ไม่พึง
 ประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จ ไม่พึงด่ืมนํ้าเมาและจงครองราชย์สมบัติไป  
 

                                                            

 
๔๕ที.ปา. ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓. 

 ๔๖สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒. 
๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง

แล้ว, หน้า ๒๙๘.  



 
๑๔๐ 

 

 ตามเดิมเถิด”๔๘ 
 จากพุทธพจน์น้ี พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนพระราชาทั้งหลายให้ปฏิบัติอยู่ในศีลทั้ง ๕ ข้อ คือ
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดคําเท็จ และไม่ด่ืมนํ้าเมา 
 เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรมน้ีไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่ปรากฏในคัมภีร์ช้ันหลังใน
อรรถกถาและฎีกา ได้แก่ (๑) เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ และความสงสารคู่กับศีลข้อที่ ๑ (๒) 
สัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตคู่กับศีลข้อ ๒  (๓) กามสังวร ความสังวรในกามารมณ์คู่กับศีล
ข้อที่ ๓  (๔) สัจจะ ความซื่อตรงคู่กับศีลข้อที่ ๔ และ (๕) สติสัมปชัญญะ ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่
เสมอคู่กับศีลข้อที่ ๕ ดังแผนภูมิที่ ๓.๒ 

 
แผนภูมิท่ี ๓.๒ แสดงความสัมพันธ์ของเบญจศีลและเบญจธรรม 

  
 
 
 
 
 
  
  
 ๑) ความหมายของเบญจศลีเบญจธรรม 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายของเบญจศีลว่าคือ ศีล ๕ 
ได้แก่ ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. 
งดเว้นจากการพูดเท็จ ๕. งดเว้นจากการเสพสุราเมรัย คู่กับ เบญจธรรม๔๙ เบญจธรรม คือธรรมะ ๕ 
ประการ ได้แก่ เมตตา ทาน ความสํารวมในกาม สัจจะ สติ คู่กับ เบญจศีล๕๐ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  ให้ความหมายไว้ว่า เบญจศีลหรือศีล ๕ (ความ
ประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อ

                                                            

 
๔๘ที.ปา. ๑๑/๘๗/๖๔. 

 
๔๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, อ้างแล้ว, หน้า 

๖๘๑. 
 

๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๘๒. 

เบญจศีล เบญจธรรม 
๑. ไม่เบียดเบียนชีวิต  ๑. เมตตาและกรุณา  
๒. ไม่ลักขโมย  ๒. สัมมาอาชีวะ  
๓. ไม่ผิดในกาม  ๓. กามสังวร  
๔. ไม่พูดเท็จ  ๔. สัจจะ  
๕. ไม่ด่ืมสุรานํ้าเมา ๕. สติสัมปชัญญะ 



 
๑๔๑ 

 

ปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว การควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความไม่เบียดเบียน (the Five Precepts; 
rules of morality) 
  ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการปลงชีวิต, เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน (to 
abstain from killing) 
 ๒. อทินฺนาทานา เวรมณี (เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้, เว้นจากการลักโกงละเมิด
กรรมสิทธ์ิ ทําลายทรัพย์สิน (to abstain from stealing) 
 ๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม, เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่
ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน (to abstain from sexual misconduct) 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง (to abstain from false 
speech) 
 ๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี (เว้นจากนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความ
ประมาท, เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ (to abstain from intoxicants causing heedlessness) 
 ศีล ๕ ข้อน้ี ในบาลีช้ันเดิมส่วนมากเรียกว่า สิกขาบท ๕ บ้าง (ข้อปฏิบัติในการฝึกตน 
(training rules) ธรรม ๕ บ้าง เมื่อปฏิบัติได้ตามน้ีก็ช่ือว่าเป็นผู้มีศีล คือเป็นเบ้ืองต้นที่จัดว่าเป็นผู้มีศีล 
(virtuous) คําว่าเบญจศีลที่มาในพระไตรปิฎกปรากฏในคัมภีร์ช้ันอปทานและพุทธวงศ์ ต่อมาในสมัย
หลังมีช่ือเรียกเพ่ิมขึ้นว่าเป็น นิจศีล ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจํา (virtues to be observed 
uninterruptedly) บ้างว่าเป็นมนุษยธรรม ธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่ทําให้เป็นมนุษย์ (virtues of 
man) บ้าง๕๑ 
 เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม (ธรรม ๕, ธรรมอันดีงามห้าอย่าง, คุณธรรมห้าประการ คู่
กับเบญจศีล เป็นธรรมเก้ือกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลควรมีไว้ประจําใจ (the five 
ennobling virtues; virtues enjoined by the five precepts) 
 ๑. เมตตาและกรุณา ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญ และความสงสารคิดช่วย
ให้พ้นทุกข์ (loving-kindness and compassion) คู่กับศีลข้อที่ ๑ 
   ๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต (right means of livelihood) คู่กับศีลข้อที่ ๒
 ๓. กามสังวร ความสังวรในกาม, ความสํารวมระวังรู้จักยับย้ังควบคุมตนในทางกามารมณ์  
ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส (sexual restraint) คู่กับศีลข้อที่ ๓ 
 ๔. สัจจะ ความสัตย์ ความซื่อตรง (truthfulness, sincerity) คู่กับศีลข้อที่ ๔ 

                                                            
๕๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพ มหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือบริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า 
๑๗๕. 



 
๑๔๒ 

 

 ๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือฝึกตนให้เป็นคนรู้จักย้ังคิดรู้สึกตัวเสมอว่าสิ่ง
ใดควรทําและไม่ควรทํา ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท (mindfulness and awareness; 
temperance)  คู่กับศีลข้อที่ ๕  
 ข้อ ๒ บางแห่งเป็นทาน การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (giving; generosity)  
 ข้อ ๓ บางแห่งเป็นสทารสันโดษ ความพอใจด้วยภรรยาตน (contentment with one's 
own wife) 
 ข้อ ๕ บางแห่งเป็นอัปปมาทะ ความไม่ประมาท (heedfulness) 
 เบญจธรรมน้ี ท่านผูกเป็นหมวดธรรมขึ้นภายหลัง จึงมีแปลกกันไปบ้างเม่ือว่าโดยที่มาหัวข้อ
เหล่าน้ีส่วนใหญ่ประมวลได้จากความท่อนท้ายของกุศลกรรมบถข้อต้น ๆ๕๒ 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) กล่าวถึง ศีล ๕ ว่าได้แก่ (๑) ปาณาติปาตา 
เวรมณี การงดเว้นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป (๒) อทินนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอา
สิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย (๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี งดเว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม (๔) มุสาวาทา เวรมณี งดเว้นจากการพูดเท็จ (๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว้น
จากการด่ืมนํ้าเมา อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท๕๓ 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าหลักเบญจศีลคือข้อปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว, การ
ควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความไม่เบียดเบียนทั้ง ๕ ประการได้แก่ ๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. งดเว้นจาก
การลักทรัพย์ ๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. งดเว้นจากการพูดเท็จ ๕. งดเว้นจากการเสพ
สุราเมรัย เบญจธรรมคือธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง ได้แก่ ๑. เมตตาและกรุณา ๒. สัมมาอาชีวะ ๓. กาม
สังวร ๔. สัจจะ ๕. สติสัมปชัญญะ การละเมิดศีลจะเป็นบาปมากหรือน้อยจะต้องพิจารณา
องค์ประกอบศีลเป็นสําคัญ 
 ๒) องค์ประกอบของเบญจศีลเบญจธรรม 
 องค์ประกอบของเบญจศีลจะเป็นเคร่ืองวัดว่า การกระทําน้ัน ๆ ผิดเบญจศีลหรือไม่ ถ้าครบ
องค์ประกอบศีลขาด ถ้าไม่ครบองค์ประกอบ ถือว่าศีลยังไม่ขาด แต่ศีลบกพร่องด่างพร้อยไม่บริสุทธ์ิ 
ดังน้ันจึงต้องพิจารณาองค์ประกอบดังน้ี 
 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี  ตามหลักเบญจศีลเรียกพฤติการณ์การฆ่าสัตว์ว่า “การทําชีวิตสัตว์
ให้ตกล่วงหรือให้ถึงแก่ความตาย” ซึ่งมิได้หมายเอาเฉพาะการฆ่าให้ตายเท่าน้ันแต่ยังมีความหมาย

                                                            

 ๕๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๕-๑๗๖. 
 ๕๓พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : สภา
การศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๒๙๑-๒๙๓.   



 
๑๔๓ 

 

ครอบคลุมถึงการทําร้ายร่างกายและการกระทําทรกรรม๕๔ ต้องพิจารณาองค์ประกอบดังน้ีคือ ๑. สัตว์
มีชีวิต ๒. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ๓. มีจิตคิดจะฆ่า ๔. มีความพยายามกระทําความผิด ๕. สัตว์น้ันตายด้วย
ความพยายาม๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประการแรก การฆ่า หมายถึงการทําลายชีวิตมนุษย์และสตัว์เดรัจฉานให้ถึงแก่ความตายไม่ว่า
จะเป็นการกระทําด้วยตนเองก็ดีใช้ให้คนอ่ืนกระทําก็ดี หรือใช้อาวุธก็ดีไม่ใช้อาวุธก็ดีซึ่งผลของการ
กระทําน้ันทําให้มนุษย์และสตัว์ต้องตาย ถอืว่าเป็นการฆ่าการฆ่าน้ีผิดทั้งศีลและผิดธรรม๕๖ 
 ประการที่สอง การทําร้ายร่างกาย การทําร้ายร่างกายน้ีหมายเอาเฉพาะการกระทําต่อมนุษย์
เท่าน้ัน หมายถึงการกระทําต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ถึงแก่ชีวิต แต่ทําให้ร่างกายบาดเจ็บ เจ็บปวดและทุกข์
ทรมาน ได้แก่การกระทําต่อไปน้ี (๑) การทําให้พิการ คือการทําให้อวัยวะบางส่วนเสียหรือใช้การไม่ได้
ตามปกติ เช่น ทําให้เสียนัยน์ตาเสียแขนเสียขา เป็นต้น (๒) ทําให้เสียโฉม คือการทําให้ร่างกายเสียรูป
เสียงามแต่ไม่ถึงพิการ เช่น มีดกรีดหน้าตา ทําให้ขาหักแขนหัก เป็นต้น ซึ่งแขนหรือขาท่ีหักแม้จะ
สามารถรักษาได้แต่ก็เสียรูปเดิมไป (๓) ทําให้เจ็บลําบาก คือการทําร้ายร่างกายที่ไม่ถึงกับเสียโฉม แต่
ทําให้เจ็บปวดเสียความสําราญ เช่น ตีให้เจ็บหัวแตก ถลอกและบวม เป็นต้น๕๗ 
 ประการสุดท้าย การทรกรรม การทรกรรมน้ีหมายเอาเฉพาะการกระทําต่อสัตว์เดรัจฉาน
เท่าน้ัน เพราะว่ามนุษย์ไม่เป็นวัตถุอันใครๆ จะพึงทรกรรมได้ทั่วไป การทรกรรมหมายถึงการประพฤติ
เห้ียมโหดแก่สัตว์โดยไม่มีความปราณี ได้แก่การกระทําดังน้ี (๑) การใช้การ ได้แก่การใช้สัตว์เป็น
พาหนะ เช่นเทียมยาน ไถนาลากเข็น เป็นต้น โดยที่ผู้ใช้ไม่มีเมตตาปราณีมีแต่จะปล่อยให้อดอยากซูบ
ผอม ไม่ให้กินไม่ให้นอนไม่ให้หยุดพักผ่อนตามกาล ทําความลําบากความทุกข์ทรมานให้แก่สัตว์ด้วย
การใช้ ขณะใช้ก็เฆี่ยนตีหรือทําร้ายร่างกายโดยไม่มีเมตตาจิต หรือใช้เกินกําลัง เช่นให้เข็นของหนักเกิน
กําลัง เป็นต้น ช่ือว่าประพฤติเห้ียมโหดแก่สัตว์จัดเป็นทรกรรมในการใช้การ แต่ถ้าผู้ใช้มีเมตตาปราณี
และเอาใจใส่ในการบํารุงเลี้ยงตามสมควรให้ได้กินได้พักผ่อนตามกําลังตามกาล ไม่ทําความลําบาก
ความทุกข์ทรมานแก่สัตว์จนเกินไป เพราะการรับใช้น้ันอย่างน้ีไม่จัดเป็นการทรกรรม (๒) การกักขัง 
ได้แก่การเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงหรือผูกไว้เพ่ือดูหรือชมเล่น โดยปล่อยให้สัตว์อดอยากหรืออิดโรย กักขัง

                                                            

 ๕๔สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม หลักสูตร
ธรรมศึกษาช้ันตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘.  
 

๕๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๗. 
 ๕๖สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม หลกัสูตร
ธรรมศึกษาช้ันตร,ี อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 
 ๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 



 
๑๔๔ 

 

หรือผูกไว้จนไม่สามารถผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ดังน้ีจัดเป็น    ทรกรรมในการกักขัง แต่ถ้าผู้เลี้ยงดูแลให้
สัตว์เป็นสุขไม่ทุกข์ทรมานไม่ถือว่าเป็นการทรกรรม (๓) การนําไป ได้แก่การผูกมัดเป็ดไก่สุกร หรือการ
หิ้วหามเอาศีรษะเอาเท้าขึ้น สัตว์ที่ต้องทรกรรมอย่างน้ีย่อมได้รับความทุกข์ยากเพราะเลือดลงศีรษะ
ต้องชูศีรษะไปตลอดทาง อีกอย่างหน่ึงการเอาปลาเป็นขังไว้ในข้องทับยัดเยียดกันปล่อยให้ด้ินกระเสือก
กระสนไปจนกว่าจะตาย เป็นต้น จัดเป็นการทรกรรมในการนําไป (๔) การเล่นสนุก ได้แก่การเอาสัตว์
มาเล่นเพ่ือความสนุกสนานแล้วทําให้สัตว์เหล่าน้ันต้องทุกข์ทรมาน เช่นการเอาประทัดผูกหางสุนัขแล้ว
เอาไฟจุดเพ่ือให้สุนัขตกใจแล้วว่ิงไป การเอาเทียนจุดไฟติดบนกระดองเต่าเมื่อเทียนไหม้ลงมาถึง
กระดองเต่าจะร้อนแล้วว่ิงไปด้วยความตกใจกลัว การเอาก้อนอิฐหรือก้อนหินเล่นขว้างสัตว์ต่างๆ มีนก
คางคกก้ิงก่า เป็นต้น จนทําให้ต้องบาดเจ็บหรือการทึ้งปีกทึ้งขาของสัตว์มีต๊ักแตนและจิ้งหรีดเป็นต้น 
เหล่าน้ีจัดเป็นทรกรรมในการเล่นสนุกและ (๕) การผจญสัตว์ ได้แก่ การชนโคชนกระบือชนแพะ ชน
แกะตีไก่กัดปลากัดจิ้งหรีด เป็นต้น ซึ่งคนเล่นหรือคนดูย่อมสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนสัตว์ที่ชนกันกัด
กันหรือตีกันย่อมได้รับความทุกข์ยากลําบาก ถึงแม้ว่าบางครั้งมันเองจะสมัครใจข้อน้ีเป็นเพราะคน
ประกอบอุบายให้มันบันดาลโทสะขึ้นมาในเวลาเห็นตัวอ่ืน การแสวงหาความสนุกโดยไม่เห็นแก่ความ
ทุกข์ของสัตว์อ่ืนอย่างน้ี จัดเป็นทรกรรมในการผจญสัตว์๕๘ 
 เบญจศีลถือว่าการกระทําใดๆ ที่มีเจตนาทําให้สัตว์และคนที่มีชีวิตต้องตายลงไปจัดเป็นการฆ่า
รวมถึงการทําร้ายร่างกายมนุษย์และการกระทําทรกรรมต่อสัตว์เดรัจฉานจนถึงแก่ความตายลงไป
จัดเป็นการฆ่าเช่นเดียวกัน เป็นการกระทําที่ผิดศีลข้อปาณาติบาต ส่วนการทําร้ายร่างกายมนุษย์และ
การกระทํา ทรกรรมสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดที่ไม่ถึงแก่ความตายแม้ไม่ผิดศีลแต่ก็จัดเป็นบาปหรือเป็นการ
กระทําที่ผิดธรรม เบญจศีลข้อ ๑ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคุ้มครองการดํารงชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์
ทั้งหลาย หากการกระทําเข้าองค์ประกอบก็ถือว่าศีลขาด 
 ๒. อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการลักทรัพย์ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ๕ ประการคอื 
  ๑. วัตถุสิ่งของที่มีผู้อ่ืนหรือเจ้าของหวงแหน ให้รู้จักข่มใจตนเองอย่าให้ความโลภเข้า
ครอบงําจิตใจ มีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้โดยสุจริต 
  ๒. รู้ว่าสิ่งของน้ันมีผู้อ่ืนหรือเจ้าของหวงแหน ให้รู้จักการใช้สติระลึกรู้ว่าทรัพย์นั้นมี
เจ้าของหวงแหน เป็นเคร่ืองวัดความเสื่อมทางกายวาจาใจ 
  ๓. มีจิตคิดจะลักของเขา การเอาเปรียบผู้อ่ืนโดยไม่ดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรม  
เป็นความละโมบเพ่งเล็งคิดเอาแต่ทางที่จะได้ในทรัพย์ของผู้อ่ืนไม่เป็นสัมมาอาชีวะ ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสสอนไว้ในเวฬุทวาเรยยสูตร มีใจความสําคัญว่า  

                                                            

 ๕๘สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม หลกัสูตร
ธรรมศึกษาช้ันตร,ี อ้างแล้ว, หน้า ๑๓-๑๕. 



 
๑๔๕ 

 

  “...เรามีความรักในทรัพย์สิน ไม่ต้องการให้ใครมาเอาไปโดยมิชอบ คนอ่ืนก็
 เช่นเดียวกันกับเรา เขาย่อมไม่พอใจถ้าใครไปลักทรัพย์เขาเช่นเดียวกัน”๕๙ 
  ๔. มีความพยายามที่จะลักของเขา พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อน้ีเพราะไม่ต้องการให้
เป็นผู้มีมิจฉาวายามะ คือความเพียรในการสร้างอกุศลและเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะ คือประกอบอาชีพ
ในทางไม่สุจริต คอยคิดแต่ว่าจะทําอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์ของคนอ่ืนและหาวิธีเอาทรัพย์ของเขามาเป็น
การสร้างอกุศลกรรม กรณีทนายความรับเงินค่าประกันศาลของลูกความคืนแล้วไม่ส่งคืน พอเขาถาม
กลับตอบบ่ายเบ่ียง เป็นต้น 
  ๕. ได้สิ่งของนั้นมาด้วยความพยายาม๖๐ ศีลข้อน้ีเมื่อกระทําสําเร็จถือเป็นการสร้าง
เวรกรรม ทําให้ชีวิตมัวหมองสังคมตําหนิติเตียนพลังนําที่เป็นตัวกระทําเรียกว่า กรรม๖๑  สิ่งที่ทําสําเร็จ
แล้วด้วยเพราะใจคิดไม่ดี มีใจช่ัว ดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่า  
  “...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จด้วยใจ ถ้ามีใจช่ัวก็จะพูด  
 ช่ัวหรือทําช่ัวไปด้วย”๖๒ 
 ของที่เขาทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้ว หยิบเอาไป ศีลไม่ขาด แม้จงใจก็ตาม 
 ๓. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม องค์ประกอบของศีลมี ๔ 
ประการคือ  
  ๑. หญิง(ชาย) ต้องห้าม การละเมิดสิทธ์ิในบุตรธิดาสามีหรือภรรยาของผู้อ่ืนเป็นการ
ทําลายเกียรติภูมิและจิตใจตลอดจนทําวงศ์ตระกูลให้เสื่อมเสีย 
  ๒. มีจิตคิดจะเสพ การไม่สํารวมหรือไม่ดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรม ไม่มีความ
ระมัดระวังในการรู้จักยับย้ังทําให้สังคมสับสนและสร้างความร้าวฉานในครอบครัวสังคมวุ่นวายไม่สงบ
สุข 
  ๓. ทําความพยายามเพ่ือเสพ ถือว่าเป็นการทําลายลบหลู่เกียรติวงศ์ตระกูลของกัน
และกัน 
  ๔. ยังมรรคให้ถึงมรรคแล้วหยุดอยู่ (มรรค คือ ทางดําเนิน เหตุทําให้ถึง) ปัญหาสังคม 
ทั้งหลายก็เพราะการกระทําที่บรรลุผลถือเป็นการสร้างกรรมเวรทําให้ชีวิตมัวหมองสังคมติเตียน 

                                                            

 
๕๙สํ.ม. ๑๙/๑๐๐๓/๕๐๒.  

 ๖๐มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๙.  

๖๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๒๓๘. 
 ๖๒ขุ.ธ. ๒๕/๑/๒๓. 



 
๑๔๖ 

 

 หญิงต้องห้ามได้แก่ ๑. หญิงมีสามี (หญิงมีสามีแล้วยังมิได้หย่าร้างกัน และสามีก็ยังอยู่) ๒. 
หญิงมีญาติปกครอง ๓. หญิงมีจารีตรักษา (ภิกษุณี อุบาสิกา สามเณรี มารดา แม่ (นาง) ชี ผู้ถือศีล๘) 
 ชายต้องห้ามได้แก่ ๑. ชายอ่ืนนอกจากสามีตน  ๒. ชายที่จารีตห้าม (ภิกษุสามเณร นักบวช 
บิดา บุตร) 
 ๔. มุสาวาทาเวรมณี งดเว้นจากการพูดเท็จ องค์ประกอบของความผิดในศีลข้อน้ีมี ๔ ประการ
คือ  
  ๑. เรื่องไม่จริง การพูดเรื่องไม่จริงเป็นการโกหกหลอกลวง พูดให้ผิดไปจากความจริง
เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ใด ๆ เป็นคําพูดที่เหลวไหลเพ้อเจ้อ ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระ การใช้วาจาเพ่ือหา
ประโยชน์ ขาดสัจจะและขาดความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒. จิตคิดจะกล่าวให้ผิด พูดส่อเสียดยุยงเป็นการสร้างความแตกแยก 
  ๓. พยายามกล่าวให้ผิดใน ๔ ลักษณะน้ีคือ (๑) พยายามมุสาด้วยตนเอง (๒) ใช้ให้คน
อ่ืนพูดเท็จ (๓) เขียนเร่ืองที่ไม่จริงแล้วทิ้งให้คนอ่ืนเข้าใจผิดเช่นโฆษณา (๔) เขียนเร่ืองที่ไม่จริงแล้วปิด
ประกาศหรือพิมพ์เป็นหนังสือหรือบันทึกไว้ 
  ๔. การให้ผู้อ่ืนรู้เรื่องน้ันๆ เช่นแสดงของปลอมให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็นของจริง ขาด
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานาเวรมณี เว้นจากการด่ืมนํ้าเมา อันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท 
องค์ประกอบของความผิดได้แก่  
  ๑. สิ่งที่ทําให้มนึเมา (สุรา เบียร์ วิสก้ี เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ฯลฯ) 
  ๒. มีจิตใคร่จะด่ืมกิน ดมหรือเสพ  
  ๓. มีความพยายามจะด่ืมกิน ดม เสพ  
  ๔. ของนั้นผ่านเข้าไปสู่ร่างกาย ด่ืมกิน ดม เสพ ใหล้่วงลําคอ จมูกเข้าไป หรือฉีดเข้า
ไปในร่างกาย เส้นเลือด 
 องค์ประกอบของหลักเบญจธรรม 
 ๑) ความเมตตา ความรัก กิริยาที่รัก ภาวะที่รัก ความเอ็นดู กิริยาที่เอ็นดู ภาวะที่เอ็นดู ความ 
ปรารถนาเก้ือกูลกัน ความอนุเคราะห์ ความไม่พยาบาท ความไม่ปองร้าย กุศลมูลคือ อโทสะในหมู่
สัตว์๖๓  หมายถึง ความรักใคร่ ความปรารถนาให้เขามีความสุข แผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุข

                                                            

 ๖๓ขุ.ม. ๒๙/๒๐๒/๕๙๐. 



 
๑๔๗ 

 

ทั่วหน้า๖๔ หรือเจตนาดี หวังความดีงาม หวังความสุข หวังความเจริญก้าวหน้าให้แก่กันและกัน๖๕ มีจิต
อันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า จึงเป็นความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์หรือต่อสังคมท้ังหมดทั่วทั้งโลก ดังมีพุทธ
พจน์ว่า 
  “ภิกษุผู้มีจิตสหรคตด้วยเมตตา แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวง เหมือนคนเห็น
 คนผู้หน่ึง ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจแล้ว พึงรักใคร่ ฉะน้ัน”๖๖  
 ความเมตตาน้ีเรียกว่า “เมตตาอัปปมัญญา” คือ มีความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีประมาณ 
ไม่จําเพาะจงเจาะสัตว์บุคคล น่ันคือ เป็นความรัก ความปรารถนาดีต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด ทุก
จําพวก และทุกภพ บุคคลผู้มีจิตใจที่ประกอบด้วยเมตตาจึงมักจะมีคุณลักษณะสําคัญ ๕ ประการ ตาม
คุณ ลักษณะของความเมตตา ที่สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดสิทธิสัตว์ ได้แก่ (๑) มีการคิด พูดและ
กระทําแต่สิ่งที่เป็นไปโดยอาการเกื้อกูลแก่คนสัตว์ทั้งหลาย (ลักษณะ) (๒) มีการน้อมนําแต่สิ่งที่
ประโยชน์เข้าไปให้แก่คนสัตว์ทั้งหลาย (หน้าที่หรือรส) (๓) หากมีความอาฆาตแค้นเคือง ก็สามารถ
กําจัดให้หมดไปจากใจได้  (ผลปรากฏ หรือปัจจุปัฏฐาน) (๔) อยากเห็นภาวะท่ีน่าพอใจเจริญใจของ
สัตว์ทั้งหลาย (ปทัสถาน) และ (๕) มีจิตใจที่ 
สงบจากความพยาบาทปองร้ายบุคคลและสัตว์เป็นสมบัติ 
           ความกรุณา คือความสงสาร กิริยาที่สงสาร ภาวะที่สงสารในสัตว์ทั้งหลาย กรุณาเจโตวิมุตติ 
(จิตหลุดพ้นด้วยความกรุณา)๖๗ หมายถึง ภาวะแห่งจิตใจที่หว่ันไหวเพราะเห็นความทุกข์ความ
เดือดร้อนของคนสัตว์อ่ืน และการบําบัดช่วยเหลือทําให้ความทุกข์เหล่าน้ันหมดไป ความคิดปลด
เปลื้องทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งปวง ดังมีพุทธพจน์ว่า 
  “ภิกษุผู้มีจิตสหรคตด้วยกรุณา แผ่ไปยังสตัว์โลกทั้งปวง เหมือนบุคคลเห็น
 คนผู้หน่ึง ซึ่งตกทุกข์ได้ยาก แล้วพึงสงสาร ฉะน้ัน”๖๘ 

                                                            
๖๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 

(กรุงเทพ มหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), 
หน้า ๓๒๔.  
 ๖๕สุเชาวน์ พลอยชุม (ผู้รวบรวม), สารานุกรมพระพุทธศาสนา : ประมวลจากพระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๓๙๖. 
 ๖๖อภิ.วิ. ๓๕/๖๔๓/๔๒๗. 
 ๖๗อภิ.วิ. ๓๕/๖๕๓/๔๒๘. 
 

๖๘อภิ.วิ. ๓๕/๖๕๓/๔๒๘. 



 
๑๔๘ 

 

 ความกรุณาน้ีเรียกว่า “กรุณาอัปปมัญญา” คือ ความกรุณาที่ไม่มีประมาณต่อสัตว์และมนุษย์
ทั้งหลาย บุคคลที่มีความกรุณาจะมีคุณลักษณะสําคัญ ๕ ประการตามคุณลักษณะ ได้แก่ (๑) มีการ
เป็นไปแห่งอาการช่วยบําบัดความทุกข์แก่คนสัตว์ทั้งหลาย (ลักษณะ) (๒) มีการช่วยกําจัดความทุกข์
ของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน (หน้าที่หรือรส) (๓) มีความไม่เบียดเบียน หรือวิหิงสา (ผลปรากฏ หรือปัจจุปัฏ
ฐาน)  (๔) มีการเห็นสัตว์บุคคลผู้ถูกทุกข์ครอบงําแล้วไม่มีที่พ่ึงพิง และ (๕) มีจิตใจที่ความสงบจาก
ความเบียดเบียนเป็นสมบัติ 
 หลักเมตตากรุณาน้ี เป็นหลักการที่สนับสนุนและส่งเสริมหลักปาณาติบาต คือ ไม่ให้เกิดการ
กระทําปาณาติบาตหรือฆ่าสัตว์  
 ๒) สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต 
      ๑. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย หลักการของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา สอนให้งดเว้น
การเลี้ยงชีพในทางที่ไม่สมควร เรียกว่า มิจฉาวณิชชา คือการเลี้ยงชีพในทางที่ผิด เพราะเป็นอาชีพที่
ส่งเสริมการเบียดเบียนและการทําลายชีวิต หลักการของสัมมาอาชีวะจะต้องเว้นจากการประกอบ
อาชีพทั้ง ๕ ประการ (๑) สัตถวณิชชา ค้าขายอาวุธ (๒) สัตตวณิชชา ค้าขายมนุษย์ (๓) มังสวณิชชา 
ค้าขายเน้ือสัตว์ (๔) มัชชวณิชชา ค้าขายนํ้าเมา (๕) วิสวณิชชา ค้าขายยาพิษ๖๙ การค้าขายดังกล่าวมา
น้ี ตามทัศนะของพระพุทธ ศาสนาถือเป็นการประกอบการงานที่มีโทษ คือ มีโทษต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย หากอาชีพเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจย่อมเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมกระทํา
ผิดทางจริยธรรมได้ง่ายขึ้นเป็นการทําลายพ้ืนฐานทางจริยธรรมที่ดีงามของสังคม และส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ดังน้ันหลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกาย จึงต้องงดเว้นจากการประกอบอาชีพที่
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้กระทําผิดศีลธรรมดังกล่าว การเลี้ยงชีพชอบทางกายยังครอบคลุมไปถึงการ
เว้นจากจากการเล้ียงชีวิตด้วยการลักขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญสํานึก
แม้ว่าจะมีโอกาสให้กระทําได้หรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน และ
ทําให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข คนในสังคมอยู่อย่างรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเลี้ยงชีพ
ด้วยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นการดําเนินชีวิตอยู่บนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อ่ืน และ
ของสังคม เป็นการทําลายศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น 
      ๒. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา  ตามหลักพระพุทธศาสนา การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา
จัดเป็นกุศลกรรมและเป็นการดําเนินชีวิตที่เป็นสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการคือ 
  ๑) การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยดําเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ รักษาความสัตย์ 
  ๒) การไม่พูดส่อเสียดเลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้คําพูดยุยงให้คนอ่ืนแตกแยกกัน
หรือเข้าใจผิดกัน เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง 
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  ๓) การไม่พูดคําหยาบเลี้ยงชีพ 
  ๔) การไม่พูดเพ้อเจ้อเลี้ยงชีพ คือให้เว้นจากการดําเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาท่ีไร้สาระ 
ไร้แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เน่ืองจากคําพูดที่เพ้อเจ้อน้ันทําให้ผู้ฟังหลงผิด 
เข้าใจผิดได้ 
  ๕) การไม่ประจบเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการใช้วาจาประจบสอพอผู้อ่ืนเพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง 
  ๖) การไม่บังคับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ วาจาน้ันย่อมไม่เป็นไปเพ่ือการข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญ
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนด้วยความไม่ชอบธรรม๗๐ 
      ๓. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ ตามหลักพระพุทธศาสนาการเลี้ยงชีพชอบทางใจเป็น
มโนกรรมฝ่ายกุศลซึ่งเป็นแนวทางที่นําไปสู่ความสุขสงบภายใน เป็นการดําเนินชีวิตตามหลัก
สัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ 
  ๑) การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอ่ืนเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความโลภไว้
ได้ คือไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืนในทางที่ไม่ชอบไม่ควร คิดเลี้ยงชีพวางแผนดําเนินชีวิตในแนวทางท่ี
ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม   
  ๒) การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเลี้ยงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท 
ปองร้ายผู้อ่ืนเพ่ือหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ให้มีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟ้ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืน อันจะ
นําไปสู่การแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืนให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย 
  ๓) การไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเลี้ยงชีพ คือเว้นจากการคิดหาโอกาสเพ่ือตักตวง
เอาผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดจากคลองธรรม๗๑   
 การเลี้ยงชีพชอบทางใจจัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นต้นตอให้การดําเนิน
ชีวิตภายนอกเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบธรรม เพราะการกระทําภายนอกต่าง ๆ สืบเน่ืองมาจาก
ภายในจิตใจ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
  “...ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สําเร็จแลว้ด้วยใจ ถ้า
 บุคคลใด ใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตุน้ัน ถ้า
 บุคคลใดมใีจผอ่ง ใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขาเหมือนเงา  
  

                                                            
๗๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม, อ้าง
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 ไปตามตัว ฉะน้ัน...”๗๒ 
 กล่าวโดยสรุป หลักการของสัมมาอาชีวะ ด้วยการเลี้ยงชีพชอบทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
ก็คือการดําเนินชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถน้ันเอง หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงการดําเนินชีวิตสุจริตทางกาย
ทางวาจา และทางใจ ซึ่งเป็นหลักการของสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา  
 ฆราวาสทุกคนจําเป็นจะต้องมีการประกอบ สัมมาอาชีพ  เพ่ือให้เกิดมีทรัพย์ในการ
แลกเปลี่ยนปัจจัยที่สําคัญ และจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของตนเองและครอบครัว ผู้เก่ียวข้อง 
ตลอดจนบริวาร  ทั้งน้ี จะต้องเป็น สัมมาอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นการเบียดเบียนต่อผู้อ่ืน ซึ่งในหลักของ
สัมมาอาชีพน้ีมีแนวทางที่เป็นหลักสําคัญอยู่ ๓ ประการคือ 
                ๑.  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ 
ที่เป็นของส่วนรวมในสัมมาอาชีพที่ตนเองกระทําอยู่น้ัน กล่าวคือ เราต้อง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยเอา
ตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นเครื่องมือบังหน้า หรือใช้อํานาจหน้าที่กอบโกยผลประโยชน์หรือโกงเอา
ทรัพย์ของส่วนรวมที่มีอยู่มาเป็นของตนเอง ตลอดจนหลอกลวงหรือฉ้อโกงเพ่ือนร่วมงานหรือใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์  รวมถึงการบีบบังคับหรือกดขี่เบียดเบียน  หรือหาเร่ืองใส่ร้าย
ป้ายสีให้เกิดความเสียหายเสียช่ือเสียงเป็นการตัดอนาคตในสัมมาอาชีพของผู้อ่ืน 
                ๒.  มีความมุมานะบากบ่ันและขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพโดยไม่เกียจ
คร้าน หรือท้อแท้เบ่ือหน่าย กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในสัมมาอาชีพให้เกิดผล
สําเร็จโดยไม่หว่ันต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งปวง 
                ๓.  มีความรับผิดชอบต่อสัมมาอาชีพของตนโดยคํานึงถึงการกระทําที่ไม่เป็นการ
เบียดเบียนต่อตนเองหรือผู้อ่ืนหรือกระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบขึ้น
ได้ ทั้งน้ีการเบียดเบียนน้ันหมายถึงการไม่กระทําผิดต่อหน้าที่ของตนเองการไม่เอาเปรียบผู้ อ่ืน 
ตลอดจนการโยนความรับผิดชอบให้ผู้อ่ืน     
 พระพุทธศาสนาได้จําแนกประเภทของบุคคลตามลักษณะของการหาเลี้ยงชีวิตโดยแบ่ง
ลักษณะการหาเลี้ยงชีวิตของบุคคลเป็น ๑๐ ประเภท ดังน้ี 
 ประเภทที่ ๑ เป็นบุคคลแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมอาจโดยมิจฉาชีพ ลักขโมยปล้นจี้มีการ
ทําทารุณคนอ่ืน เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ใช้จ่ายอย่างจํากัดจําเขี่ยอยู่อย่างอดอยากไม่
แบ่งปันให้ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูงไม่ทําบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียนคนประเภทน้ีทั้งการแสวงหาและ
การใช้ทรัพย์ 
 ประเภทที่ ๒ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม มีการกระทํารุนแรงหรือการทําร้าย 
ผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้ทรัพย์มา ครั้นแล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์น้ันเลี้ยงตนอย่างอ่ิมหนําสําราญแต่ไม่มีการแบ่งปันผู้อ่ืน 
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ไม่ทําบุญพระพุทธเจ้าทรงติเตียนคนประเภทน้ี ทั้งการแสวงหาและการใช้ทรัพย์ 
 ประเภทที่ ๓ เป็นบุคคลแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม มีการทําร้ายบุคคลอ่ืนเพ่ือให้ได้ทรัพย์
มาคร้ันแล้วใช้จ่ายทรัพย์น้ันเลี้ยงตนให้อ่ิมหนําสําราญ แจกจ่ายแบ่งปันผู้อ่ืนและทําบุญ พระพุทธองค์
ทรงติเตียนเรื่องการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมแต่ทรงสรรเสริญเร่ืองอ่ืนๆ 
 ประเภทที่ ๔ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมบ้างและไม่ชอบธรรมบ้าง โดยมีการ
ทําร้ายผู้อ่ืนบ้างไม่ทําร้ายผู้อ่ืนบ้าง ครั้นแล้วใช้จ่ายอย่างตระหน่ีถี่เหนียวอดอยาก ไม่แบ่งปันให้ผู้อ่ืนไม่
ทําบุญ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเฉพาะเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ทําร้ายผู้อ่ืนส่วน
เรื่องอ่ืนทรงติเตียนทั้งหมด 
 ประเภทที่ ๕ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมบ้าง และไม่ชอบธรรมบ้าง โดยมีการ
ทําร้ายผู้อ่ืนบ้าง ไม่ทําร้ายผู้อ่ืนบ้าง ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงตนเองไม่ให้อดอยากแต่ไม่แบ่งปันให้
ผู้อ่ืนไม่ทําบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียน ๒ ประการ คือแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมและทําร้ายผู้อ่ืน
ประการหน่ึง กับการไม่แบ่งแบ่งปันผู้อ่ืน และไม่ทําบุญอีกประการหน่ึง ส่วนเรื่องอ่ืนทรงสรรเสริญ 
 ประเภทที่ ๖ คนที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างไม่ชอบธรรมบ้าง โดยทําร้ายผู้อ่ืนบ้าง โดย
ไม่ทําร้ายผู้อ่ืนบ้างครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์น้ันเลี้ยงตัวเองอย่างอ่ิมหนําสําราญ แบ่งปันแจกจ่ายผู้อ่ืนบ้าง
ทําบุญบ้าง พระพุทธเจ้าทรงติเตียนในเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมและทําร้ายผู้อ่ืนเพียง
เรื่องเดียวทรงสรรเสริญในเรื่องอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 ประเภทที่ ๗ เป็นบุคคลท่ีแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่เบียดเบียนใครแล้วจ่ายทรัพย์เลี้ยง
ตนเองอย่างตระหน่ีถี่เหนียวไม่แบ่งปันแจกจ่ายผู้อ่ืนไม่ทําบุญ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเรื่องการ
แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่เบียดเบียนคนอ่ืนเพียงเรื่องเดียว ทรงติเตียนเรื่องอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 ประเภทที่ ๘ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ทําร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์น้ัน 
เลี้ยงตัวเองให้อ่ิมหนําสําราญ แต่ไม่แบ่งปันให้ผู้อ่ืนไม่ทําบุญ พระพุทธเจ้าทรงติเตียนเรื่องไม่แจกจ่ายไม่
ทําบุญเพียงเร่ืองเดียวทรงสรรเสริญเรื่องอ่ืนๆ 
 ประเภทที่ ๙ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ทําร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์น้ัน
เลี้ยงตนเองให้อ่ิมหนําสําราญแบ่งปันแจกจ่ายและทําบุญบ้าง แต่ไปหมกมุ่นยึดมั่นถือมั่นอยู่กับโภค
ทรัพย์เหล่าน้ัน จึงต้ังหน้าต้ังตาแสวงหาโดยไม่รู้ว่าเท่าไรจึงจะพอ มีความพอใจและมีความสุขอยู่กับ
ความรํ่ารวย ไม่ใช้ปัญญาตรองเห็นคุณและโทษของการสลัดออกจากทรัพย์สมบัติเหล่าน้ันเพ่ือมุ่งสู่
ความสลัดออก พระพุทธเจ้าทรงติเตียนในเรื่องมีใจหมกมุ่นอยู่กับโภคทรัพย์สมบัติไม่มีปัญญาตรองเห็น
โทษในการหมกมุ่นน้ัน แต่ทรงสรรเสริญเรื่องการแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมการเลี้ยงตนให้อ่ิมหนํา
สําราญและการแจกจ่ายแบ่งปันตลอดจนการทําบุญ 
 ประเภทที่ ๑๐ เป็นบุคคลที่แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่ทําร้ายใคร ครั้นแล้วใช้จ่ายทรัพย์
น้ันเลี้ยงตนเองให้อ่ิมหนําสําราญ แบ่งปันแจกจ่ายและทําบุญ ไม่หมกมุ่นอยู่กับทรัพย์สมบัติน้ันมีปัญญา



 
๑๕๒ 

 

ตรองเห็นโทษในการหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับการสะสมโภคทรัพย์จึงเกิดปัญญาคิดจะปล่อยวางโภคทรัพย์
น้ัน เพ่ือแสวงหาแนวทางแห่งการดับทุกข์ต่อไป 
 หลักสัมมาอาชีวะน้ัน แม้จะแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมและใช้จ่ายทรัพย์น้ันให้เป็นประโยชน์
แล้ว อย่างไรก็ดี ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เก่ียวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรมโดยสมบูรณ์ทั้งน้ีเพราะ
ทางธรรมยังเน้นคุณค่าทางจิตใจและทางปัญญาอีกด้วย การปฏิบัติที่เก่ียวกับทรัพย์ที่ถูกต้องทางธรรม
โดยสมบูรณ์คือการวางใจวางท่าทีต่อทรัพย์น้ันว่า จะต้องเป็นไปด้วยนิสสรณปัญญา คือมีความรู้เท่าทัน
เข้าใจในคุณค่าหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพย์และขอบเขตแห่งคุณค่าหรือประโยชน์น้ัน๗๓ 
 ๓) กามสังวร คือความสํารวมระวังรู้จักยับย้ังควบคุมตนในทางกามารมณ์ไม่ให้หลงใหลในรูป
เสียงกลิ่นรสและสัมผัส หรือ “สทารสันโดษ” คือความพอใจด้วยภรรยาของตนซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๓ 
 ๔) สจัจะ คือ ความสัตย์ ความซื่อตรง ซึ่งคูกั่บศีลข้อที่ ๔ 
 ๕) สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักย้ังคิด รู้สึกตัว
เสมอว่า สิ่งใดควรทํา และไม่ควรทํา ระวังมิให้เป็นคนมัวเมาประมาท หรือ “อัปปมาทะ” คือ ความไม่
ประมาท ซึ่งคู่กับศีลข้อที่ ๕ 
 สรุปได้ว่าองค์ประกอบของเบญจศีลจะเป็นเคร่ืองวัดว่า การกระทําน้ัน ๆ ผิดเบญจศีลหรือไม่ 
ถ้าครบองค์ประกอบศีลขาด ถ้าไม่ครบองค์ประกอบถือว่าศีลยังไม่ขาด แต่ศีลบกพร่องด่างพร้อยไม่
บริสุทธ์ิ ส่วนเบญจธรรมเป็นข้อควรปฏิบัติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานจิตใจที่ดีของมนุษย์ 
 ๓) กระบวนการของเบญจศลีเบญจธรรม 
 การรักษาศีล ๕ หรือเบญจศีล ให้บริสุทธ์ิ คือ อย่าทําผิดศีล ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คือ ทําผิด
ศีล ก็ควรเร่ิมต้นกําหนดเวลาให้พอเหมาะในการรับศีลใหม่ แล้วต้ังใจรักษาอย่าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
อีก ถ้าเป็นไปได้ เพ่ือเป็นเร่ิมต้นใหม่และทําให้จิตใจไม่ต้องมัวหมองหรือเศร้าหมองกับข้อผิดพลาดที่
ผ่านมาแล้ว การเริ่มต้นรักษาศีลใหม่อีกครั้ง ถือเป็นการสังวรระวังคือปหานะ (การละ) ไม่กลับไป
ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีที่ ข้อที่ควรระวังไว้อย่างหน่ึง คือ ความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นทางกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม คือ กรรมที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ต้ังใจ โดยสําคัญผิดคิดว่าไม่เป็นไรเล็กๆ น้อยๆ 
โดย เฉพาะอย่างย่ิง เรื่องวาทะแห่งกรรมที่มักเกิดทางวจีกรรม ๔ ได้แก่  (๑) มุสาวาท คือ พูดเท็จ (๒) 
ปิสุณาวาจา คือ พูดส่อเสียด (๓) ผรุสวาจา คือ พูดคําหยาบ และ (๔) สัมผัปปลาปะ คือ พูดเพ้อเจ้อ 
วจีกรรมทั้งหมดน้ี เป็นเหตุปัจจัยแห่งเศษกรรมที่ละเอียดอ่อนมาก และยังส่งผลวิบากแห่งกรรมน้ันๆ 
ถึงเจ้าของผู้กระทํากรรมน้ันโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ดังน้ัน ควรทําจิตใจให้บริสุทธ์ิด้วยการรักษาศีล และ

                                                            

 ๗๓พระธานี เขมธมฺโม (จําปา), “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐, (๑๑๘ 
หน้า), หน้า ๕๖-๕๘.  



 
๑๕๓ 

 

กอปรไปด้วยความเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีวะสํารวมในกาม รักษาสัจจะ มีสติสัมปชัญญะ เพ่ือ
เป็นธรรมเกื้อหนุนในการรักษาศีล 
 ดังน้ันการปฏิบัติศีล ๕ ได้แก่ ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน ไม่ลักขโมย ไม่ผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่
ด่ืมสุรานํ้าเมา เบญจศีลนี้ยังปรากฏอยู่ในสุจริต ๓ อีกด้วย ส่วนเบญจธรรมได้แก่ เมตตาและกรุณา 
สัมมาอาชีวะ กามสังวร มีสัจจะ และสติสัมปชัญญะ ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าศีล ๕ หรือเบญจศีล เป็น
คุณธรรมที่เป็นข้อห้ามที่พึงสังวรระวังในการละเว้นการสร้างบาปกรรม ส่วนเบญจธรรมเป็นคุณธรรมที่
ส่งเสริมการสร้างบุญกรรมที่ขนานกับเบญจศีลทั้ง ๕ ข้อ เป็นเกณฑ์มาตรฐานของมนุษยธรรม จึงเป็น
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมสําหรับแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ทนายความไทยยึดหลักมนุษยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ข. ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม 
 ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา ให้ความเห็นว่า “หลักธรรมที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ทุกวันน้ีคือศีล ๕ 
เพราะต้ังแต่จําความได้ก็ถือหลักไม่เบียดเบียนใครและไม่กล้าทําผิดกฎหมาย”๗๔ 
 ทนายเดชา ตันวิเศษ ให้ความเห็นว่า “เบญจศีลเบญจธรรมเป็นหลักธรรมใช้ในชีวิตประจําวัน 
ทนายความควรได้รับการปลูกฝังให้รักในวิชาชีพน้ีอย่างแท้จริง”๗๕ 
 ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล ให้ความเห็นว่า “ศีล ๕ นํามาแก้ปัญหาเรื่องความประพฤติได้ เรื่อง
การประพฤติชอบด้วยกายมีผลต่อการกระทําที่สามารถจะเห็นได้เป็นรูปธรรม สภาทนายความ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์สามารถจัดอบรมเพราะเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองจริยธรรมของทนายความโดยตรง”๗๖ 
 ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องมีเบญจศีลเบญจธรรม เพราะ
เป็นหลักข้อห้ามและหลักปฏิบัติตนเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สามารถดํารงตนได้อย่างดีในสังคม และในทุกสิ่ง
ที่กระทําลงไปต้องมีหิริโอตตัปปะ อย่าอคติ”๗๗ 
 ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “เบญจศีลเบญจธรรมเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานใน
การดํารงชีวิตที่ทนายความทุกคนพึงมี อย่างไรก็ดีทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีด้วย”๗๘ 
 ทนายพณัฐภัณ สุขสิริพันธ์ ให้ความเห็นว่า “หลักเบญจศีลเบญจธรรมสามารถแก้ปัญหาของ 
ทนายความได้หากนํามาปฏิบัติจะเป็นมงคลแก่ชีวิตทั้งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”๗๙ 

                                                            

 
๗๔เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 ๗๕เสวนากลุ่ม ทนายเดชา ตันวิเศษ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 ๗๖เสวนากลุ่ม ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๗๗เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๗๘เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๗๙เสวนากลุ่ม ทนายพณัฐภัณ สขุสิริพันธ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๕๔ 

 

 ทนายปิลันธน์ คลี่สกุล ให้ความเห็นว่า “ความโลภเป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลธรรมไม่เป็น
สัมมาชีพ เกิดอคติ ขาดคุณธรรม ผู้มีศีล ๕ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น”๘๐ 
 ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ ให้ความเห็นว่า “ส่วนตัวยึดหลักศีล ๕ ในการดําเนินชีวิต”๘๑ 
 ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “ศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนทําได้และควรยึด
เป็นหลักประจําใจ นอกจากน้ีต้องมีจิตสํานึกที่ดีโดยยึดหลักหิริโอตตัปปะเป็นประจําใจอีกด้วย”๘๒ 
 ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ ให้ความเห็นว่า “ควรยึดหลักเบญจศีลเบญจธรรมในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุขและเป็นที่ยอมรับในสังคม ผู้ที่รู้ผิดชอบช่ัวดี
ไม่มีอคติจะช่วยให้ตัวเองเป็นสุขและสังคมสงบสุขได้”๘๓ 
 ทนายจํารัส ประสบค้า ให้ความเห็นว่า “ส่วนตัวยึดหลักศีล ๕ ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน”๘๔ 
 หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมด้านการดํารงตนอย่างสุจริต 
 จากการศึกษาในบทที่ ๒ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยคือ ปัญหา
ในเรื่องทนายความหลอกลวง อวดอ้าง ได้รับปรึกษาแล้วแต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม แย่งงานผู้อ่ืน ทํา
เอกสารเท็จ เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง ยุยงให้เป็นคดี โฆษณาชักชวน ต้องโทษจําคุกแล้วปิดบัง 
ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหามากเป็น
อันดับ ๓ รวมจํานวน ๒๗๙ คดี  
 ก. ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
 ในที่น้ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมด้านการดํารงตนอย่างสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๓.๒.๓ สุจริต ๓ 
 สุจริต ๓ เป็นหลักธรรมของผู้ที่มีความประพฤติดี ประพฤติแล้วงดงาม ผู้ประพฤติสุจริต ได้ช่ือว่า
เป็นคนดี กิริยาอาการที่แสดงออกมาก็ดี วาจาที่พูดมาก็ดี หรือแม้แต่จิตใจของเขาก็ดี ก็เป็นกายวาจาจิตใจที่
งาม การกระทําสิ่งที่เป็นสุจริตน้ัน ทําได้ง่าย ไม่ต้องหวาดกลัวอันตรายอะไรเลย ใครต้องการจะทําอะไรท่ีไหน 

                                                            

 
๘๐
 เสวนากลุ่ม ทนายปิลันธน์ คลี่สกุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๘๑เสวนากลุ่ม ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๘๒เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๘๓เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๘๔เสวนากลุ่ม ทนายจํารัส ประสบค้า, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 



 
๑๕๕ 

 

เมื่อไรเพราะเหตุอะไร ก็สามารถทําได้ในทันที ผิดกับทุจริตซึ่งทําได้ยาก๘๕                                                
           พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงวิธีการสังเกตว่าด้วยลักษณะคนพาลและบัณฑิตในลักขณสูตร อังคุตตร
นิกาย ติกนิบาต ดังน้ี   
  “...ภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกําหนด บัณฑิตมีกรรมเป็นเคร่ือง
 กําหนดปัญญาเม่ือใช้เป็นประจําจึงงดงาม บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบ
 ว่าเป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. กายทุจริต (ความประพฤติช่ัวด้วยกาย)  
 ๒. วจีทุจริต (ความประพฤติช่ัวด้วยวาจา) ๓. มโนทุจริต (ความประพฤติช่ัวด้วยใจ) บุคคล
 ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการน้ีแล พึงทราบว่า เป็นคนพาล...”๘๖ 
 จากพระสูตรข้างต้นน้ีกล่าวถึงลักษณะของคนพาลว่า คนพาลมีกรรมเป็นเคร่ืองกําหนด บัณฑิตมี
กรรมเป็นเคร่ืองกําหนด ปัญญาเมื่อใช้เป็นประจําจึงงดงาม คนพาลหมายถึงบุคคลผู้ที่มีกายทุจริต วจีทุจริต 
และมโนทุจริต ได้แก่บุคคลผู้มีความประพฤติช่ัวด้วยกาย ความประพฤติช่ัวด้วยวาจา ความประพฤติช่ัวด้วย
ใจ  
 พระพุทธองค์ได้กล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตไว้ ในจินตีสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ว่า 
  “...บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่า เป็นบัณฑิต ธรรม ๓ 
 ประการ  อะไรบ้าง คือ   ๑. กายสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยกาย) ๒. วจีสุจริต (ความ
 ประพฤติ ชอบด้วยวาจา) ๓. มโนสุจริต (ความประพฤติชอบด้วยใจ) บุคคลประกอบด้วย
 ธรรม ๓  ประการน้ีแล พึงทราบว่า เป็นบัณฑิต เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึง
 สําเหนียกอย่างน้ี ว่า “บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการใด พึงทราบว่า เป็นคนพาล 
 เราจักประพฤติ เว้นธรรม ๓ ประการน้ัน  บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการใด พึง
 ทราบว่า เป็นบัณฑิต เราจักถือปฏิบัติธรรม ๓ ประการน้ัน”๘๗ 
 จากพระสูตรข้างต้นน้ีกล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตว่า บัณฑิต หมายถึง บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม 
๓ ประการ คือกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ได้แก่ บุคคลผู้มีความประพฤติชอบด้วยกาย ความ
ประพฤติชอบด้วยวาจา ความประพฤติชอบด้วยใจ บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการใดพึงทราบว่าเป็น
คนพาล เราจักประพฤติเว้นธรรม ๓ ประการน้ัน บุคคลประกอบด้วยธรรม ๓ ประการใดเป็นบัณฑิต เราจัก
ถือปฏิบัติธรรม ๓ ประการน้ัน  

                                                            

 
๘๕พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, (กรุงเทพมหานคร : สภา

การศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๒๕.  
 ๘๖องฺ. ติก. ๒๐/๒/๑๔๐.                                          
 

๘๗อฺงฺ.ติก. ๒๐/๒/๑๔๑. 



 
๑๕๖ 

 

 นอกจากน้ีพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสว่าด้วยความคิดระหว่างคนพาลกับบัณฑิตไว้ในจินตีสูตร อังคุตตร
นิกาย ติกนิบาต ดังน้ี   
  “...ภิกษุทั้งหลาย ลักษณะแห่งคนพาล เครื่องหมายแห่งคนพาล ความ
 ประพฤติ ไม่ขาดสายแห่งคนพาล ๓ ประการน้ี ลักษณะแห่งคนพาล ๓ ประการ 
 อะไรบ้าง คือคนพาลในโลกนี้ ๑. ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว ๒. ชอบพูดแต่เรื่องช่ัว ๓. ชอบทํา
 แต่กรรมช่ัว ผู้น้ีเป็นคนพาล ไม่ใช่คนดี”๘๘ 
 จากพระสูตรข้างต้นน้ีกล่าวถึงลักษณะความคิดของคนพาลว่า  
 ๑. ชอบคิดแต่เรื่องช่ัว หมายถึงประกอบมโนทุจริต ๓ ประการ คือ (๑)  อภิชฌา เพ่งเล็งอยากได้
ของเขา (๒)  พยาบาท ความคิดร้าย  (๓)  มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด  
 ๒. ชอบพูดแต่เรื่องช่ัวหมายถึงประกอบวจีทุจริต ๔ ประการ คือ (๑) มุสาวาท พูดเท็จ  (๒) ปิสุณา
วาจาพูดส่อเสียด  (๓)  ผรุสวาจา พูดคําหยาบ  (๔)  สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ  
 ๓. ชอบทําแต่กรรมช่ัว หมายถึงประกอบกายทุจริต ๓ ประการ คือ (๑) ปาณาติบาต ฆ่าสัตว์  (๒)
อทินนาทาน ลักทรัพย์  (๓) กาเมสุมิจฉาจาร ความประพฤติผิดในกาม๘๙ บุคคลผู้มีความคิดเช่นน้ีเป็นคน
พาล เป็นคนไม่ดี 
   “ลักษณะแห่งบัณฑิต เครื่องหมายแห่งบัณฑิต ความประพฤติไม่ขาดสายแห่ง
 บัณฑิต ๓ ประการน้ี ลักษณะแห่งบัณฑิต ๓ ประการ... คือ บัณฑิตในโลกนี้ ๑. ชอบ
 คิดแต่เรื่องดี ๒. ชอบพูดแต่เรื่องดี ๓. ชอบทําแต่กรรมดี...ผู้น้ีเป็นบัณฑิต เป็นคนดี . . . 
 เราจักถือ ปฏิบัติธรรม ๓ ประการน้ัน” ภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายพึงสําเหนียกอย่างน้ี
 แล๙๐ 
 จากพระสูตรข้างต้นพระพุทธเจ้ากล่าวถึงลักษณะของบัณฑิตไว้ว่าบัณฑิตในโลกน้ี ชอบคิดแต่เรื่องดี
ชอบพูดแต่เรื่องดี ชอบทําแต่กรรมดี บัณฑิตจึงเป็นคนดี  เราควรประพฤติธรรมของบัณฑิต ได้แก่ธรรม ๓ 
ประการคือกายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา และมโนสุจริต
ความประพฤติชอบด้วยใจ เมื่อบุคคลประกอบด้วยธรรมทั้ง ๓ ประการน้ีจึงได้ช่ือว่าเป็นคนดี 
            หลักธรรมที่เก่ียวกับสุจริต ๓ คือกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตน้ี นอกจากจะปรากฏในสุจริต 
๓ แล้ว ยังมีปรากฏอยู่ตามหลักธรรมอ่ืนในพระไตรปิฎกอีก คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่งบางทีท่านเรียกว่า 
ธรรมจริยา 

                                                            

 
๘๘อฺงฺ.ติก. ๒๐/๓/๑๔๑. 

 
๘๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๒.       
 ๙๐อฺงฺ.ติก. ๒๐/๓/๑๔๒. 



 
๑๕๗ 

 

 ๑) ความหมายของสุจริต ๓  
 สุจริต หมายถึงประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกต้องตามคลองธรรม มี ๓ คือ ๑. กายสุจริต  
ประพฤติชอบด้วยกาย  ๒. วจีสุจริต ประพฤติชอบด้วยวาจา  ๓. มโนสุจริต ประพฤติชอบด้วยใจ๙๑   
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายของสุจริต ๓ ว่า หมายถึงความประพฤติดี 
ประพฤติชอบ  ได้แก่ ๑. กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย มี ๓ คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ 
ปาณาติบาต อทินนาทานา และกาเมสุมิจฉาจาร  ๒. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ คือ งดเว้น
และประพฤติตรงข้ามกับ มุสาวาทา ปิสุณวาจา ผรุสวาจา และสัมผัปปลาปะ  ๓. มโนสุจริต ความประพฤติ
ชอบด้วยใจ  มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท และสัมมาทิฏฐิ๙๒ 
 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ได้ให้ความหมายของกุศลกรรมบถ ๑๐ ว่า หมายถึงทาง
แห่งการประพฤติกุศลธรรมหรือวิธีที่จะประพฤติกุศลธรรม กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการน้ี บางทีท่าน
เรียกว่า ธรรมจริยา แปลว่าการประพฤติธรรมได้แก่ เว้นจากกายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ มโนทุจริต ๓ รวมเป็น 
๑๐ ประการผู้ใดเว้นจากอกุศลกรรมบถ ช่ือว่าประพฤติตามกุศลธรรมบถ เป็นบุญทั้งสิ้น๙๓ 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้ให้ความหมายของกุศลกรรมบถ ๑๐ ว่า หมายถึง 
ทางแห่งการกระทําของผู้ฉลาด ท่านจัดเป็นกายกรรม ๓ อย่าง ได้แก่ (๑) เว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง
ไป (๒) เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย (๓) เว้นจากการประพฤติผิด
ในทางกาม วจีกรรม ๔ อย่าง ได้แก่ (๑) เว้นจากการพูดเท็จ  (๒) เว้นจากคําพูดที่ส่อเสียด (๓) เว้นจากพูดคํา
หยาบ (๔) เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ  มโนกรรม ๓ อย่าง ได้แก่  (๑) ไม่โลภอยากได้ของของเขา (๒) ไม่พยาบาท
ปองร้ายใคร (๓) เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม กรรมทั้ง ๑๐ ประการน้ีจึงช่ือว่าเป็นบุญกุศล เป็นทาง
ประพฤติปฏิบัติของผู้ฉลาด ซึ่งคนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนก็ต้องปฏิบัติไปตามหลักของกุศล
กรรมบถทั้ง ๑๐ ประการน้ี๙๔ 
 ดังน้ัน สุจริต ๓ จึงหมายถึงประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติถูกต้องตามคลองธรรมทั้งกาย วาจา 
และใจตามหลักของกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการ 
  
                                                            

๙๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง
แล้ว, หน้า ๔๕๙. 

๙๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้าง
แล้ว, หน้า ๙๐-๙๑.  
 ๙๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๒. 
 ๙๔พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๔๙-๑๕๔. 



 
๑๕๘ 

 

 ๒) องค์ประกอบของสุจริต ๓ 
 องค์ประกอบของสุจริต ๓ แต่ละข้อมีดังน้ีคือ 
 ๑. กายสุจริต คือความประพฤติชอบด้วยกาย คําว่าประพฤติชอบน้ัน หมายถึง การประพฤติชอบ
ตามทํานองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน ซึ่งท่านจําแนกออกไว้เป็น 
๓ ประการคือ 
  ๑.๑ เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์ หมายถึง การไม่ละเมิดใน
ร่างกายของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการทรมานสัตว์ ทรกรรมสัตว์ ผจญสัตว์ หรือว่าทุบตี ทําให้เขาเจ็บ หรือ
ประสบความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหน่ึง จนถึงกับฆ่าชีวิตสัตว์ให้ตายไป เมื่อบุคคลเว้นได้อย่างน้ีก็จะอยู่อย่าง
ไม่มีเวร ไม่มีภัยกับใคร เมื่อเราไม่ทําอันตรายเขา เขาก็ไม่ทําอันตรายเรา จะอยู่ในที่ไหน จะทําอะไรก็ไม่ต้อง
หวาดกลัวคนอ่ืนจะมาทําอันตราย๙๕ 
   ๑.๒ เว้นจากการลัก ฉ้อ ในที่น้ีหมายถึงการไม่ละเมิดในทรัพย์สินของบุคลอ่ืนคือไม่ถือเอา
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในทางที่ไม่ชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นการลัก การฉ้อ การโกง การปลอมแปลง สับเปลี่ยน 
เป็นต้น การได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติทุกอย่างของผู้ที่ประพฤติสุจริตน้ันจะต้องได้มาด้วยความเพียรพยายามของ
ตนเอง แม้ได้มาจากคนอ่ืนก็ต้องได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม  ไม่ไปเบียดเบียนประทุษร้าย
คนอ่ืนแล้วได้ทรัพย์สมบัติเหล่าน้ันมา 
  ๑.๓ เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม  หมายถึง การไม่เก่ียวข้องในทางเพศกับหญิงอ่ืน 
นอกจากภรรยาของตน ส่วนผู้หญิงก็ไม่เก่ียวข้องกับชายอ่ืนในทางเพศ นอกจากสามีของตน 
                  สุจริตทางกาย ๓ ประการน้ี จะมีผลสมบูรณ์ได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ประกอบด้วย เมตตา คือ
ความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน เลี้ยงชีวิตโดยสัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ และมีปติวัตรคือ
ซื่อตรงจงรักภักดีต่อสามีสําหรับหญิง และผู้ชายมีสทารสันโดษ คือยินดีเฉพาะภรรยาของตนเอง 
 ๒. วจีสุจริต คือการพูดถ้อยคําที่ดีพูดแล้วสละสลวยไพเราะน่าฟัง และเป็นคําพูดที่พูดได้ง่าย จะพูด
เมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องหวาดกลัวอันตรายอะไร จําแนกเอาไว้เป็น ๔ ประการคือ                  
  ๒.๑ เว้นจากการพูดเท็จ คือพูดคําที่เป็นคําสัตย์คําจริง หมายความว่าเราได้เห็น ได้ยิน ได้
ทราบ ได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างน้ัน ไม่ขยายเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ หรือไม่ทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก 
ในขณะ เดียวกันถ้าเราไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้ทราบ ไม่ได้รู้ ก็บอกไปตามน้ัน ไม่ไปยืนยันในส่ิงที่เราไม่ได้
เห็นว่าได้เห็น  ไม่ได้ยินว่าได้ยิน ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ เมื่อกล่าวโดยสรุปคําพูดในท่ีน้ีคือ พูด
คําสัตย์คําจริงน่ันเอง๙๖ 
  ๒.๒ เว้นจากการพูดส่อเสียด หมายถึงการพูดในลักษณะที่เสริมสร้างสามัคคี เมื่อเห็นคน 

                                                            

 ๙๕พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว,  หน้า ๒๕. 
 ๙๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖.  



 
๑๕๙ 

 

เขาจะแตกแยกกันก็พูดให้เขาสามัคคีกัน มีเค้าว่าจะแตกแยกก็พูดเสริมให้มีความรักความสามัคคี หรือคนที่
ยังไม่สมานสามัคคีกัน ก็พูดจาส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน เพราะความพร้อมเพรียง ความ
สามัคคีกันของคนที่อยู่ร่วมกันน้ัน นําความสุขความเจริญมาให้แก่หมู่แก่คณะเหล่าน้ัน 
  ๒.๓ เว้นจากพูดคําหยาบ คือพูดคําที่ประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน ถ้อยคํา
ที่พูดออกมาไพเราะอ่อนหวานน่ิมนวล เสนาะหูของผู้ฟัง เพราะเรื่องของปากนั้นมีความสําคัญมาก วาจาดีก็
จะเป็นศรีสง่าแก่ตนเอง มีคนรักใคร่ นับถือ๙๗ 
  ๒.๔ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ได้แก่พูดในเรื่องที่เป็นประโยชน์ คือผู้ฟังจะได้ประโยชน์
เพราะเรื่องใดก็พูดถ้อยคําเช่นน้ัน เช่นนักเรียนที่จะเรียนหนังสือ อะไรท่ีนักเรียนฟังแล้วได้ประโยชน์ เราก็พูด
เรื่องเหล่าน้ัน ชาวนาฟังเรื่องอะไรแล้วได้ประโยชน์ก็พูดเรื่องน้ัน คือให้พูดเรื่องที่เป็นจริง เป็นเรื่องดีมี
ประโยชน์ ถูก  กาละ ผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วชอบใจ กายสุจริตกับวจีสุจริตน้ันเป็นเรื่องของการเก่ียวข้องคบหา
สมาคมกันของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นความรู้สึกพ้ืนฐานที่คนเราต้องการเช่นน้ัน คือคนเราไม่ต้องการให้
ใครเบียดเบียนร่างกาย หรือทรัพย์สิน ประเวณี ไม่ต้องการให้ใครมาพูดเท็จพูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูด
เหลวไหลต่อตน เมื่อถึงคราวคนอ่ืน ๆ เขาก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน 
 ดังน้ันสุจริตที่แสดงออกมาได้ทางกาย ทางวาจา จึงเป็นการประพฤติ การกระทําที่เป็นประโยชน์ทั้ง
แก่ตนเองและแก่บุคคลอ่ืน 
 ๓. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ  มี ๓ ประการคือ 
  ๓.๑ ไม่โลภอยากได้ของของเขา แม้จะอยากได้อะไรก็ตาม แต่อย่าถึงไปโลภอยากได้ของ
ของบุคคลอ่ืน เมื่อต้องการเงินทองก็ทํางานด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ได้เงินเอง ต้องการทรัพย์สินสมบัติ
อย่างอ่ืนก็ใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเอง  เมื่อกระทําได้เช่นน้ี ถึงแม้ว่ายังมีความโลภอยู่ภายในใจก็ไม่
ถึงกับเป็นมโนทุจริตสําหรับในชั้นน้ี  เพราะว่าเรื่องของความเพียรพยายามในทางที่ชอบก็ช่ือว่าเป็นการ
ปฏิบัติถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอยู่แล้ว บุคคลจะต้องมองเห็นโทษของความโลภอยากได้ของของบุคคล
อ่ืนว่าเหมือนกับตนเอง  ตกเป็นหน้ีเป็นสินบุคคลอ่ืน ซึ่งจะต้องตามชดใช้กันตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าสามารถ
ควบคุมจิตใจไม่ให้โลภอยากได้ของของบุคคลอ่ืนแต่ใช้ความเพียรพยายามโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
ศีลธรรม การได้มาซึ่งสิ่งเหล่าน้ันก็ถือว่าเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรม๙๘ 
  ๓.๒ ไม่พยาบาทปองร้ายใคร ความพยาบาทน้ันเหมือนกับเราจับเหล็กร้อน ๆ หรือ
เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เราจะต้องร้อน จะต้องเจ็บปวดด้วยตัวของเราเอง คนที่พยาบาทคนอ่ืน
จึงเหมือนกับเอาเหล็กร้อน ๆ มาถือไว้ หรือจุดไฟขึ้นเผาตัวเอง เมื่อมองเห็นโทษเช่นน้ีแล้วก็จะไม่พยาบาท
ใคร ถึงแม้จะเกิดโกรธขึ้นมาก็ถือว่าจบสิ้นกันไปแล้ว มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน  พร้อมที่จะให้

                                                            

 
๙๗พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๒๗. 

 ๙๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘. 



 
๑๖๐ 

 

อภัยในการประพฤติไม่เหมาะไม่ควรของบุคคลอ่ืน ถ้าทําได้อย่างน้ี จิตใจก็จะมีความสบาย ไม่เดือดร้อน มี
ความเยือกเย็น เพราะไม่ถูกไฟ คือพยาบาทเผาลนใจ 
  ๓.๓ เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม คือความเห็นตรงตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ ซึ่งการตัดสินว่าตรงหรือไม่ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า มีหลักง่าย ๆ คือจะต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและเบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้เดือดร้อน ความเห็นในทางที่ชอบตามทํานองคลองธรรมจึงถือว่าเป็นหลัก
สําคัญที่สุดในการปฏิบัติตน เพราะถ้าหากว่าคนมีความเห็นชอบแล้ว เมื่อแสดงออกมาทางกายก็จะเป็นกาย
สุจริต พูดทางวาจาก็จะเป็นวจีสุจริต แม้ความนึกคิดก็จะเป็นมโนสุจริตตามไป๙๙ 
 เมื่อคนเรามีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมแล้ว ก็สามารถใช้เหตุผลในการพูด การกระทํา 
การคิดได้ว่า เมื่อกระทํา เมื่อพูด เมื่อคิดอะไรแล้ว จะต้องไม่ทําตนเองให้เดือดร้อน และไม่ทําบุคคลอ่ืนให้
เดือดร้อน น้ีคือความคิดที่มีเหตุผลเป็นเคร่ืองหมายว่าบุคคลน้ันเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 สุจริตทั้ง ๓ ประการน้ี คือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์ ดังน้ันท่านจึงให้ความหมายของมนุษย์ไว้ว่า  
ช่ือว่ามนุษย์เพราะว่ามีจิตใจสูง เพราะมนุษย์รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ และมนุษย์คือสัตว์
ที่สามารถใช้เหตุผลในการดํารงชีวิตได้๑๐๐ 
 ดังน้ัน องค์ประกอบของสุจริต ๓  จึงหมายถึงกายสุจริต คือความประพฤติชอบด้วยกาย ได้แก่เว้น
จากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์ เว้นจากการลัก ฉ้อ เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม  วจี
สุจริต คือการพูดถ้อยคําที่ดีพูดแล้วสละสลวยไพเราะน่าฟัง ได้แก่เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูด
ส่อเสียด เว้นจากพูดคําหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ มโนสุจริต คือความประพฤติชอบด้วยใจ  ได้แก่ ไม่โลภ
อยากได้ของของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายใคร เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เมื่อประพฤติได้แล้วก็จะเป็น
คนงดงามท้ังกายวาจา จิตใจ  
 ๓) กระบวนการของสุจริต ๓ 
 หลักสุจริตทั้ง ๓ ประการน้ี จัดเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ดีงามของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางกาย
ได้แก่ (๑) งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ (๒) งดเว้นจากการ ลักทรัพย์ และ (๓) งดเว้นจากการประพฤติผิดทางกาม 
เรียกว่ากายสุจริต  การแสดงออกทางวาจา ได้แก่ (๑) ไม่พูดเท็จ  (๒) ไม่พูดส่อเสียด (๓) ไม่พูดคําหยาบ (๔) 
ไม่พูดเพ้อเจ้อ เรียกว่าวจีสุจริต การแสดงออกทางใจ ได้แก่ (๑) ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน (๒) ไม่พยาบาท 
(๓) ไม่เห็นผิดจากทํานองคลองธรรม เรียกว่ามโนสุจริต   
 หลักปฏิบัติทั้ง ๓ ประการน้ี เป็นธรรมจริยาที่ทําให้คนเจริญขึ้นทั้งทางกาย วาจา ใจ คือกุศล
กรรมบถ ๑๐ น่ันเอง 
 ประโยชน์ของการปฏิบัติตามสุจริต ๓ 

                                                            

 
๙๙พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 

 ๑๐๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐. 



 
๑๖๑ 

 

 ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์ เมื่อบุคคลเว้นได้อย่างน้ีก็จะอยู่อย่างไม่มีเวร ไม่มีภัยกับ
ใคร เมื่อเราไม่ทําอันตรายเขา เขาก็ไม่ทําอันตรายเรา จะอยู่ในที่ไหน จะทําอะไร ก็ไม่ต้องหวาดกลัวคนอ่ืนจะ
มาทําอันตราย 
 ๒. เว้นจากการลัก การฉ้อ การโกง การปลอมแปลง สับเปลี่ยน เป็นต้น เมื่อบุคคลเว้นได้อย่างน้ีก็จะ
อยู่อย่างไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม  ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกจับ ถูกลงโทษ  
 ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม  เมื่อบุคคลเว้นได้อย่างน้ีครอบครัวก็จะสงบสุข 
 ๔. เว้นจากการพูดเท็จ เมื่อบุคคลเว้นได้อย่างน้ีก็จะทําให้มีคนรัก คนฟังช่ืนชอบ 
 ๕. เว้นจากการพูดส่อเสียด ทําให้มีความสมานสามัคคีกัน ความพร้อมเพรียง ความสามัคคีกัน
ของคนที่อยู่ร่วมกันน้ัน นําความสุขความเจริญมาให้แก่หมู่แก่คณะเหล่าน้ัน 
 ๖. เว้นจากพูดคําหยาบ วาจาดีก็จะเป็นศรีสง่าแก่ตนเอง มีคนรักใคร่ นับถือ 
 ๗. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดเรื่องดีมีประโยชน์ ถูกกาละ ผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วชอบใจ เป็นที่
ชอบใจคบหาสมาคมของบุคคลทั่วไปในสังคม    
 ๘. ไม่โลภอยากได้ของของเขา แต่ใช้ความเพียรพยายามโดยถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม 
การได้มาซึ่งสิ่งเหล่าน้ันก็ถือว่าเป็นการได้มาในทางที่ชอบธรรมและมีความภาคภูมิใจ 
 ๙. ไม่พยาบาทปองร้ายใคร ถ้าทําได้อย่างน้ี จิตใจก็จะมีความสบาย ไม่เดือดร้อน มีความเยือก
เย็น เพราะไม่ถูกไฟ คือ ความพยาบาทแผดเผาใจ 
 ๑๐. เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม เพราะถ้าหากว่าคนมีความเห็นชอบแล้ว เมื่อแสดง
ออกมาทางกายก็จะเป็นกายสุจริต พูดทางวาจาก็จะเป็นวจีสุจริต แม้ความนึกคิดก็จะเป็นมโนสุจริต
ตามไป 
 โทษของการไม่ปฏิบัติตามสุจริต ๓ 
 ๑. การฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์ เป็นการก่อเวร ต้องหวาดกลัวคนอ่ืนจะมาทําอันตราย
เพราะเคยไปทําเขาไว้ การทรมานสัตว์ทําให้เขาเจ็บปวดเล่น ย่อมผูกเวรผูกกรรมต่อไป คนจิตใจ
โหดร้ายไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะเกรงว่าอาจจะโดนทําร้ายได้ 
 ๒. การลัก การฉ้อ การโกง การปลอมแปลง สับเปลี่ยน เป็นต้น การกระทําที่ผิดกฎหมายและ
ศีลธรรม  ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกจับ ถูกลงโทษ ถ้าสังคมรู้เข้าก็จะถูกประณาม ไม่มีใครอยากคบค้า
สมาคมด้วยเพราะไม่ไว้วางใจที่จะมอบหมายงานให้ทําอีก 
 ๓. การประพฤติผิดในทางกาม  ครอบครัวก็จะแตกแยก เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ผิดศีลธรรม  
สังคมรังเกียจ บางครั้งก็เกิดเป็นคดีฆาตกรรมเพราะความหึงหวง ความประพฤติเสื่อมเสีย ผู้ใหญ่จะไม่ 
เมตตา 
 ๔. การพูดเท็จ การกล่าวที่เป็นมุสาวาทน้ี ถ้าเป็นการกล่าวหักราญประโยชน์คนอ่ืน ทําให้เขา
ประสบความวิบัติรุนแรง เช่นเป็นพยานในคดีโกง เป็นต้น ก็ถือว่ามีโทษมาก แต่ในกรณีเป็นการพูด



 
๑๖๒ 

 

ทํานองเล่นกันแต่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในช้ันมุสาวาทก็เป็นมุสาวาท แต่ก็มีโทษน้อยลงไป 
การจงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดีของทนายความและหาข้อแก้ตัวในศาล เช่นน้ีก็จัดเป็นมุสาวาท 
 ๕. การพูดส่อเสียด ทําให้แตกความสมานสามัคคีกัน ความหมางใจความร้าวฉานของคนที่อยู่
ร่วม กันน้ัน นําความวุ่นวายเดือดร้อนมาให้แก่หมู่แก่คณะเหล่าน้ัน เมื่อคนรู้เข้าก็ไม่มีใครอยากร่วม
ทํางานด้วย 
 ๖. พูดคําหยาบ ไม่มีคนรักใคร่ ขาดคนนับถือ ไม่มใีครอยากเข้าใกล้คบหาสมาคมด้วย 
 ๗. การพูดเพ้อเจ้อ พูดเรื่องไม่ดี เรื่องไม่มีมูล ไม่มีประโยชน์ พูดไม่ถูกกาละ ทําให้กลายเป็นคน
ไม่น่าเช่ือถือ ผู้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วไม่ชอบใจ ไม่มีใครคบหาสมาคมด้วย หรือไม่กล้ามอบหมายงานให้ทํา 
 ๘. โลภอยากได้ของของเขา เป็นอาการของจิตที่เพ่งเล็งโลภอยากได้ ถ้าถึงขั้นไปหยิบฉวยของ
ของเขามาก็ถึงขั้นผิดศีลไปเลย เช่นทนายความรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืนมาแล้ว แต่ปิดบังไม่แจ้งให้
ลูกความทราบและเก็บไว้เป็นของตนเอง   
 ๙. ความพยาบาทปองร้ายบุคคลอ่ืน ความพยาบาทบางครั้งก็มุ่งจะแช่งให้บุคคลพินาศไปอย่าง
น้ันอย่างน้ี ในกรณีน้ีโทษน้อย โทษมากก็กําหนดด้วยคุณของคนที่เราพยาบาท เช่นพยาบาทพระอริยะ
เจ้า พระพุทธเจ้า โทษน้ันก็มาก แต่ถ้าคน ๆ น้ันเขามีคุณน้อย โทษก็น้อยลดหลั่นกันมา 
 ๑๐. เห็นผิดไปจากทํานองคลองธรรม  เช่น จะไม่มีความหมั่นขยันในการทํางาน เพราะถือว่า
มันไม่มีผลอะไรหรือทนายความมีหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตน แต่
กลับละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําเสีย เพราะคิดว่ามันไม่มีผลอะไร จนทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ
ลูกความโดยตรง   
 สรุปได้ว่า เมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักสุจริต ๓ ประการน้ีแล้ว ย่อมจะได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ  เพราะหลักธรรมน้ีจัดเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ทําให้ชีวิตดีงาม เป็นการ
ประพฤติที่ถูกต้อง ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นข้อปฏิบัติที่ควรยึดเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน  เพ่ือบรรลุถึงความสําเร็จในการดํารงตน มีความสุขทั้งในด้านส่วนตัวและส่วนรวมคือ สะอาด
กาย(กายดี) สะอาดวาจา (วาจาดี) และสะอาดใจ (ใจดี) เป็นเกณฑ์มาตรฐานส่วนตัว จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมสําหรับแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ทนายความไทยมีความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข. ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม 
 ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา ให้ความเห็นว่า “ทนายความทุกคนต้องยึดหลักสุจริตไว้ก่อน  
พลังศรัทธาในวิชาชีพจะเป็นแรงผลักให้ต้ังมั่นในความสุจริต และในฐานะที่ทนายความเป็นผู้ใช้ 
กฎหมายจึงต้องมีความเป็นกลาง”๑๐๑ 

                                                            

 
๑๐๑เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๓ 

 

 ทนายเดชา ตันวิเศษ ให้ความเห็นว่า “ตนเองยึดหลักสุจริตเป็นที่ต้ังและทนายความควร
ได้รับการปลูกฝังให้รักในวิชาชีพน้ีอย่างแท้จริง”๑๐๒ 
 ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล ให้ความเห็นว่า “ส่วนสุจริต ๓ สามารถนํามาแก้ปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ เรื่องการประพฤติชอบด้วยกายมีผลต่อการกระทําที่สามารถจะเห็นได้เป็นรูปธรรม สภา
ทนายความเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองจริยธรรมของทนายความ”๑๐๓ 
 ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล ให้ความเห็นว่า ได้กล่าวว่า “การหารายได้ที่ไม่คํานึงถึงความ
ถูกต้องนํามาสู่ความไม่สุจริต และในทุกสิ่งที่กระทําลงไปต้องมีหิริโอตตัปปะ อย่าอคติ”๑๐๔ 
 ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์  ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องยึดหลักสุจริตเป็นที่ต้ัง ถ้ามีอคติ
ก็จะขาดความเที่ยงธรรม อย่างไรก็ดีทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีด้วย”๑๐๕ 
 ทนายพณัฐภัณ สุขสิริพันธ์ ให้ความเห็นว่า “ทนายความที่ประพฤติไม่สุจริตนําความเสื่อม
เสียมาสู่วิชาชีพ เพราะความโลภทําให้ขาดจิตสํานึก”๑๐๖ 
 ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ ให้ความเห็นว่า “หลักสุจริตสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิง 
ทนายความต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีจริยธรรมด้วย”๑๐๗ 
 ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานจะมี
ความเจริญก้าวหน้า นอกจากน้ีต้องมีจิตสํานึกที่ดีโดยยึดหลักหิริโอตตัปปะเป็นประจําใจ”๑๐๘ 
 ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ ได้กล่าวว่า “หลักสุจริต ทั้งกายวาจาใจเป็นหลักธรรมที่ดีย่ิง
เหมาะสมที่ทนายความทุกคนต้องยึดเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ผู้ที่รู้ผิดชอบช่ัวดีไม่มีอคติจะช่วยให้
ตัวเองเป็นสุขและสังคมสงบสุขได้”๑๐๙ 
 ทนายจํารัส ประสบค้า ได้กล่าวว่า “ทนายความต้องยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตด้วย”๑๑๐ 
 หลักพุทธธรรมท่ีส่งเสริมด้านความเท่ียงธรรม 
 จากการศึกษาในบทท่ี ๒ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยคือ เรื่อง 

                                                            

 ๑๐๒เสวนากลุ่ม ทนายเดชา ตันวิเศษ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๑๐๓เสวนากลุ่ม ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๑๐๔เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 ๑๐๕เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๑๐๖เสวนากลุ่ม ทนายพณัฐภัณ สขุสิริพันธ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๑๐๗เสวนากลุ่ม ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๑๐๘เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 ๑๐๙เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๑๑๐เสวนากลุ่ม ทนายจํารัส ประสบค้า, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๔ 

 

ทนายความไม่รักษาสัจจะ ไม่ยึดหลักมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ทนายความถูกย่ืนคํา
กล่าวหาจํานวน ๓,๑๓๖ คดีในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าปีละ ๓๙๒ 
คดี ผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาทั้งหลายดังกล่าวล้วนเกิดจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความท้ังสิ้น อคติ
เป็นเหตุให้ไม่รักษาสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรมธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่   
 ก. ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
 ในที่น้ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาเพ่ือส่งเสริมด้านความเท่ียงธรรมของทนายความไทยดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๓.๒.๔ อคติ ๔ 
 พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในอคติสูตร อังคุตตนิกาย จตุกกนิบาตว่า 
  “ภิกษุทั้งหลายการถึงอคติ (ความลําเอียง) ๔ ประการน้ี การถึงอคติ ๔ 
 ประการ อะไรบ้าง คือบุคคลย่อมถึง ๑. ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะชอบ) ๒. โทสาคติ 
 (ลําเอียง เพราะชัง)  ๓. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง) ๔. ภยาคติ (ลําเอียงเพราะ
 กลัว) ภิกษุทั้งหลาย การถึงอคติ ๔ ประการน้ีแล บุคคลใดละเมิดความชอบธรรม 
 เพราะฉันทาคติ  โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมดุจดวง
 จันทร์ข้างแรมฉะนั้น”๑๑๑      
 จากพุทธพจน์ข้างต้น สามารถสรุปความหมายได้ว่า อคติหมายถึงความลําเอียง มี ๔ ประการ 
คือลําเอียงเพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะกลัว บุคคลใดถึงอคติ ๔ 
ประการน้ีบุคคลน้ันละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคล
น้ันย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรม 
  “ภิกษุทั้งหลาย การไม่ถึงอคติ ๔ ประการน้ี การไม่ถึงอคติ ๔ ประการ
 อะไรบ้างคือ บุคคลย่อมไม่ถึง ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ 
 ภิกษุทั้งหลาย การไม่ถึงอคติ ๔ ประการน้ีแล บุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรม
 เพราะฉันทาคติ  โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลน้ันย่อมบริบูรณ์ดุจดวง
 จันทร์ข้างขึ้นฉะนั้น”๑๑๒  
 จากพุทธพจน์ข้างต้นสามารถสรุปความหมายได้ว่าบุคคลใดไม่ถึงอคติ ๔ ประการน้ี คือ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ บุคคลนั้นไม่ละเมิดความชอบธรรม เพราะฉันทาคติ โทสาคติ 
โมหาคติ ภยาคติ ยศของบุคคลน้ันย่อมบริบูรณ์ดุจดวงจันทร์ข้างขึ้น 

                                                            

 ๑๑๑องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗/๒๙. 
 ๑๑๒องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๗/๓๐.  



 
๑๖๕ 

 

 พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายในภัตตุทเทสกสูตร อังคตุตรนิกาย จตุกกนิบาต ว่า 
  “ภิกษุทั้งหลาย พระภัตตุทเทสกะ ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อม
 ดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ พระภัตตุทเทส
 ะย่อมถึง๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ ภิกษุทั้งหลายพระภัตตุท
 เทสกะผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ีแลย่อมดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝัง
 ไว้ ภิกษุทั้งหลาย พระภัตตุทเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการย่อมดํารงอยู่ใน
 สวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้างคือพระภัต
 ตุทเทสกะย่อมไม่ถึง ๑. ฉันทาคติ ๒. โทสาคติ ๓. โมหาคติ ๔. ภยาคติ”๑๑๓ 
 จากพุทธพจน์ข้างต้น พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย กล่าวถึงพระภัตตุทเทสกะ คือ
พระภิกษุผู้ทําหน้าที่แจกสลากภัตหรือผู้ทําหน้าที่นิมนต์พระว่า พระภัตตุทเทสกะที่ประกอบด้วยธรรม 
๔ ประการน้ีคือถึงฉันทาคติ ถึงโทสาคติ  ถึงโมหาคติ  ถึงภยาคติ  ย่อมดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไป
ฝังไว้  ส่วนพระภัตตุทเทสกะผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการคือไม่ถึงฉันทาคติ ไม่ถึงโทสาคติ ไม่ถึง
โมหาคติ ไม่ถึงภยาคติ ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการน้ีย่อมดํารงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้  หมายความว่าบุคคลต้องไม่ประพฤติอคติ ๔ เพราะจะทําให้ได้รับความทุกข์เสมือนหน่ึง
อยู่ในนรก ส่วนบุคคลใดสามารถเว้นจากอคติ ๔ ได้ บุคคลน้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญเสมือนหน่ึง
อยู่ในสวรรค์ 
 สรุปว่าอคติ ๔ หรือความลําเอียงที่ปรากฏในพระพุทธศาสนามี ๔ ประเภท คือ ๑. ฉันทาคติ 
(ลําเอียงเพราะชอบ)  ๒. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง)  ๓. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง) ๔. ภยาคติ 
(ลําเอียงเพราะกลัว) บุคคลใดมีอคติ ๔ ประการน้ี บุคคลน้ันละเมิดความชอบธรรม ยศของบุคคลน้ัน
ย่อมเสื่อม บุคคลใดไม่ถึงอคติ ๔ ประการน้ี บุคคลน้ันไม่ละเมิดความชอบธรรม ยศของบุคคลน้ันย่อม
บริบูรณ์ ดังน้ัน อคติ ๔ คือหลักธรรมที่สอนให้เว้นจากอคติทั้งปวง  เมื่อปราศจากอคติคือขจัดความ
ลําเอียงให้สิ้นไปแล้ว ความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้น 
 ๑) ความหมายของอคติ ๔    
 ท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายของอคติ ๔ ไว้ดังน้ี                                               
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อคติ หมายถึง ฐานะอันไม่พึงถึง 
ทางความประพฤติที่ผิด ความลําเอียงมี ๔ คือ ๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก  ๒. โทสาคติ  ลําเอียง 
เพราะชัง  ๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว๑๑๔ 

                                                            

 ๑๑๓องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๐/๓๑.   
 ๑๑๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง
แล้ว, หน้า ๔๗๘.  



 
๑๖๖ 

 

  พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า อคติ คือการประพฤติ
การกระทําที่ไม่ถูกทาง คือไม่ไปตามทางที่ชอบธรรม เรามักเรียกกันว่าเป็นความลําเอียงก็คือ ไม่ตรง
ตามทํานองคลองธรรมน้ันเอง๑๑๕ ท่านจําแนกไว้เป็น ๔ ประการได้แก่  
 ๑. ลําเอียงเพราะรักใคร่กัน เรียกว่า ฉันทาคติ คือการจะยกย่องหรือตําหนิบุคคลตามหลักที่
ถูกต้องน้ัน บุคคลจะต้องยกย่อง ตําหนิที่การกระทําของเขา ถ้าเขาทําดีก็ยกย่อง ถ้าเขาทําไม่ดี ก็ตําหนิ 
โดยไม่ใส่ใจว่าผู้ทําจะเป็นใครก็ตาม อย่างศาลที่ตัดสินจําเลยในคดี เขาจะเรียกว่าจําเลยและเรียกว่า
โจทก์ แต่จะพูดถึงการกระทําผิดและถูกของเขาเท่าน้ัน เมื่อตัดสินก็ตัดสินตามความผิด ความถูกที่
เกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลเหล่าน้ัน โดยไม่ใส่ใจว่าบุคคลเหล่าน้ันจะเป็นใคร อย่างน้ีเรียกว่าเดิน
ไปตามทํานองคลองธรรม ถ้าหากว่าเราตัดสินไปโดยดูที่ว่าน่ีพ่ีเรา น้องเรา ญาติเรา เพ่ือนเรา เพราะรัก
ใคร่กัน ไม่ดูผิดถูก อย่างน้ีจัดเป็นความลําเอียงเพราะรักใคร่กัน 
 ๒. ความลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียกว่า โทสาคติ คําว่าโทสาคติหมายถึง การตัดสินความดี
และความช่ัวของบุคคลเพราะอาศัยไม่ชอบเขาเป็นเหตุ บางครั้งเขาทําดีถูกต้องสมบูรณ์ แต่พอดีเราไม่
ชอบเขาก็ไปบอกว่า เขาไม่ดี เอาความไม่ชอบส่วนตัวเข้าไปเก่ียวข้องแล้วตัดสินเขา เช่นน้ีจัดเป็นความ
ลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน 
 ๓. ลําเอียงเพราะเขลา เรียกว่าโมหาคติ วามลําเอียงชนิดน้ีเกิดขึ้นมาจากการไม่ศึกษาให้ทราบ
ข้อเท็จจริง ร ู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยถ่องแท้กลายเป็นคนหูเบา เช่ือง่าย ขาดการย้ังคิดพิจารณาแล้ว
ตัดสินไปอย่างน้ีเรียกว่าลําเอียงเพราะเขลา 
 ๔. ลําเอียงเพราะกลัว เรียกว่าภยาคติ คือไปตัดสินผิดถูกดีช่ัวเพราะกลัวเขา  ทั้ง ๆ ที่เขาทํา
ผิดเห็นประจักษ์อยู่ หรือเขาทําผิดก็ช่วยปกปิด ทําให้เสียความยุติธรรม อย่างน้ีเรียกว่าลําเอียงเพราะ
กลัว๑๑๖ 
 อดุลย์ คูนาเอก ให้ความหมายของ “อคติ” ตามรูปศัพท์และบุคคลที่เก่ียวข้องกับการใช้อคติ 
เช่น คติ แปลตามศัพท์ว่า เดินหรือไป อคติ ถ้าแปลตรงตัว แปลว่า ไม่เดิน ไม่ไป แต่หมายความว่า ไม่
ควรเดิน ไม่ควรไป คนที่มุ่งจะดําเนิน หรือเดินไปในทางดีทางชอบก็ต้องดําเนินไปในคติ คือ ทางที่ควร
เดิน ถ้าดําเนินไปในอคติทางที่ไม่ควรเดิน ก็เป็นผู้เลวทรามหรือเสื่อมเสีย ไม่ควรเดินหรือไม่ควรไป น้ีก็
คือไม่ควรเดินไปทางกาย ทางวาจา ทางใจ ด้วยอํานาจอคติ ทางไม่ควรเดิน หรือไม่ควรไป ภาษาไทยใช้
ว่า ลําอียง อคติ ในแนวคิดทั่วไปมุ่งจะกล่าวถึงจิตที่ตกอยู่ในอํานาจฉันทะ ความชอบใจกัน ๑ โทสะ 
ความโกรธ ๑ โมหะ ความหลง ๑ ภยะ ความกลัว ๑ เช่น ผู้มีหน้าที่จะตัดสินความให้ถูกต้องตามคลอง
ธรรม แต่ถ้าไปมุ่งฉันทะ คือ ความชอบใจกันเสียแล้ว ก็ตัดสินไปตามชอบใจ น่ีได้ช่ือว่า อคติ ดําเนินไป

                                                            

 ๑๑๕พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, อ้างแล้ว, หน้า ๔๘.   
 ๑๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐.  



 
๑๖๗ 

 

ไม่สมควร ถ้าตัดสินไปด้วยอํานาจโทสะ คือ ผูกโกรธคู่ความข้างใดข้างหน่ึง ก็เป็นอคติอีกอย่างหน่ึง ถ้า
ตัดสินไปด้วยอํานาจความหลง ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด ทําผิดๆ พลาดไป ทาง
ดําเนินก็เป็นอคติอย่างหน่ึง ถ้าตัดสินด้วยความกลัว ทางดําเนินก็เป็นอคติอีกอย่างหน่ึง เรียกตามช่ือว่า 
ฉันทะ อคติ สนธิเข้าเป็น ฉันทาคติ โทสะ อคติ สนธิเข้าเป็น โทสาคติ โมหะ อคติ สนธิเข้าเป็น 
โมหาคติ ภยะ อคติ สนธิเข้าเป็น ภยาคติ ไม่จําเพาะแต่ ผู้พิพากษา แม้ผู้ปกครอง ครอบครัว ถ้าทํา
อะไรได้ด้วยอํานาจอคติอย่างใดอย่างหน่ึง การปกครองก็ไม่เรียบร้อย พึงพิจารณาเห็นได้ว่า ในหมู่ไหน
ที่การปกครองเป็นไปไม่เรียบร้อยในหมู่น้ันหัวหน้าต้องประกอบด้วยอคติ ในหมู่ไหนการปกครองเป็นไป
เรียบร้อยในหมู่น้ันหัวหน้าต้องไม่ประกอบด้วยอคติ๑๑๗ 
 จากความหมายดังกล่าวน้ีสามารถสรุปได้ว่า อคติ ๔ คือหลักธรรมที่สอนให้เว้นจากทางที่ไม่
ควรไป หรือการปฏิบัติหน้าที่การงานท่ีไม่ประกอบด้วยอคติ กล่าวคือ ไม่ทําจิตของตนให้ตกไปอยู่ใน
อํานาจแห่งความลําเอียงคือ  ๑. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก  ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  ๓. 
โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว  
 ๒) องค์ประกอบของอคติ ๔  
 อคติ คือการประพฤติการกระทําที่ไม่ถูกทาง เราเรียกว่าเป็นความลําเอียง ไม่ตรงตามทํานอง
คลองธรรม จําแนกแสดงไว้เป็น ๔ ประการคือ 
 ๑) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ เพราะรักใคร่พอใจ  ถ้าหากว่าเรามีจิตใจลําเอียง อาศัยความ
ผูกพันฉันญาติพ่ีน้อง ฉันเพ่ือนฝูงที่มีความรักใคร่สนิทสนมกันทั้ง ๆ ที่เขาทําผิดก็ช่วยกินปกปิดเอาไว้ 
เวลาเขาทําดีเล็กน้อยก็ยกย่องเชิดชูกันจนเกินดี น้ีคือความลําเอียงที่เกิดขึ้นจากความผูกพันเป็นส่วนตัว 
เช่น ญาติพ่ีน้องของเราทําผิด เราก็เข้าข้างญาติพ่ีน้องของเราเวลาจะตัดสินปัญหาอะไร ก็หาความ
ยุติธรรมไม่ได้ น่ีคือ ฉันทาคติ ความลําเอียงข้อน้ีจึงเป็นอันตรายท่ีทําให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวกจน
เสียการปกครอง เสียความยุติธรรมเที่ยงธรรม 
 ๒) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง เพราะเกลียด เพราะโกรธ เพราะเราไม่ชอบเขาเป็นทุนเดิมอยู่
จึงกลั่นแกล้งซ้ําเติมเวลาที่เขาทําผิด แม้ผิดแค่เล็กน้อยก็ทําให้เป็นผิดใหญ่โต ความรู้สึกเช่นน้ีเป็น
โทสาคติ ซ้ําเติมคนที่ทําผิด และปิดบังความดีของคนที่เขาทําความดี น่ีจัดเป็นความลําเอียงเช่นกัน  
ความลําเอียงข้อน้ีจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีกลั่นแกล้งกัน 

                                                            

 
๑๑๗อดุลย์ คูนาเอก, “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอคติธรรมในพระพุทธศาสนากับการปฏิบัติ

หน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : การศึกษาวิเคราะห์”, วิทยานิพนธ์ศา
สนศาสตร มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน้า ๑๓–
๑๔.  



 
๑๖๘ 

 

 ๓) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง เพราะโง่เขลาเบาปัญญา ความลําเอียงในกรณีน้ีเกิดขึ้นมาจาก
การไม่ศึกษาให้ทราบข้อเท็จจริง มักจะตามความคิดเห็นของคนอ่ืน เขาว่าดีก็ดี เขาว่าไม่ดีก็ไม่ดี อย่างที่
เราพูดกันว่า พวกขุนพลอยพยัก การตัดสินผิดถูกในประเด็นน้ีจึงก่อให้เกิดปัญหามาก มักหาความ
ยุติธรรมและเที่ยงธรรมไม่ได้ ความลําเอียงประเภทน้ีอันตรายมาก เพราะอยู่ที่ใดก็สร้างความเสียหาย
ใหญ่หลวง คนลําเอียงประเภทน้ีกลายเป็นพวก คนโง่ขยัน 
 ๔) ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว เพราะเกรงอํานาจ๑๑๘  ความลําเอียงในกรณีน้ีมักปรากฏให้
เห็นเด่นชัด คนทําผิดที่มีสมัครพรรคพวกมาก มีตําแหน่งเป็นใหญ่เป็นโต มีเงินทองร่ํารวย มีอิทธิพล
ทางการค้า การเมือง คนทําผิดแทนที่จะได้รับโทษ ก็ไม่กล้าเอาผิดเอาโทษกลับช่วยกันปกปิดกลบ
เกลื่อนกันไว้ ความลําเอียงข้อน้ีจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดการจับแพะรับบาปส่วนคนกระทําผิดตัวจริง
อาจลอยนวล 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของอคติ ๔ ประการน้ี เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใด บุคคลน้ันย่อมจะตกไป
ในอํานาจแห่งความชอบ ความชัง ความเขลา และความกลัว จําแนกแสดงไว้เป็น ๔ ประการ คือ ๑. 
ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก  ๒. โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  ๓. โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ๔. 
ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว  
 ๓) กระบวนการของอคติ ๔ 
 อคติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ซึ่งยังคงมีอยู่ด้วยกันเกือบทุกคน เพราะปกติคนเรา
จะทําอะไรก็ตามมักจะคิดถึงประโยชน์ตนประโยชน์พ่ีน้องหรือพวกพ้องก่อนเสมอ ซึ่งการกระทําใน
ลักษณะเช่นน้ีเป็นสาเหตุให้ความถูกใจอยู่เหนือความถูกต้อง ความผิดจึงอยู่เหนือความถูกต้องตามมา  
 อคติเป็นทางที่ไม่ควรปฏิบัติ ดังน้ันจึงควรหลีกเลี่ยงโดยพิจารณาถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา 
หากพิจารณาว่าเรากําลังมีจิตใจลําเอียง ก็ต้องรีบปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหม่ให้ตรงข้ามกันคือ 
 ๑) ต้องทําใจให้เป็นกลาง โดยการปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมาะสมเหมือน ๆ กัน อย่าอ้างเอา
ความรักใคร่ชอบพอมาเป็นข้อตัดสิน 
 ๒) ต้องพยายามแยกเร่ืองงานกับเร่ืองส่วนตัวออกจากกันโดยการทําใจให้หนักแน่น ไม่อ้างเอา
ความเกลียดชังโกรธแค้นมาเป็นสาเหตุในการตัดสิน 
 ๓) ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ก่อนตัดสินใจต้องพิจารณาให้ดีหาวิธีแก้ไขให้ถี่ถ้วน ทําด้วย
การเปิดใจให้กว้าง ทําใจให้สงบ มองโลกในแง่ดี และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การตัดสินใจผิดไป
เพราะความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และมารู้เอาภายหลังแต่แก้ไขเหตุการณ์น้ันไม่ได้แล้วจะสร้าง
ความเสียใจไปตลอดชีวิต 

                                                            

 
๑๑๘ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยา 

ลัยรามคําแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔๗. 



 
๑๖๙ 

 

 ๔) ต้องพยายามฝึกให้เป็นคนมีความกล้าหาญ โดยเฉพาะกล้าหาญทางจริยธรรม คือกล้าคิด
กล้าพูดในสิ่งที่ดีงาม เพราะความหวาดกลัวหรือเกรงภยันตรายทําให้การตัดสินใจถูกเบ่ียงเบนไป 
 โดยปกติคนเราชอบความซื่อสัตย์ยุติธรรม เกลียดความลําเอียง แต่การที่เราจะสร้างความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรมหลีกเลี่ยงความลําเอียงน้ันค่อนข้างทําได้ยาก จึงต้องพยายามฝึกฝนจิตใจ ให้ถือ
หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เราเกลียดความไม่ยุติธรรม เราไม่ชอบคนไม่ซื่อสัตย์ เราไม่ชอบที่เจ้านาย
ลําเอียง คนอ่ืนก็คงไม่ชอบเช่นเดียวกับเรา คิดให้ได้ทําใจให้ได้แล้วยึดหลักธรรมห่างไกลอคติ ๔ น้ีให้ได้ 
 อคติ ๔ จึงเป็นศัตรูสําคัญของความยุติธรรมเที่ยงธรรม  
 ยุติธรรม “ธรรมโดยยุติ” ความเป็นธรรมโดยความถูกต้องลงตัวสมเหตุผลและหลักฐาน ใน
ภาษาไทยมักแปลกันว่า ความเที่ยงธรรม๑๑๙ ถ้าจะให้คํานิยามอย่างง่าย ๆ ก็คือ การกระทําที่ชอบด้วย
เหตุผล๑๒๐ และปราศจากอคติ ๔ 
 ส่วนเที่ยงธรรม ความถูกต้องลงตัวตามเหตุผลความเหมาะควรโดยเหตุผลความมีเหตุผลลงกัน
ได้๑๒๑ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมายของคําว่าธรรม ไว้ในพจนานุกรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ไว้ว่า ธรรม หมายถึงสภาพท่ีทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, 
สัจธรรม, ความจริง; เหตุ ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรากฏการณ์, ธรรมารมณ์, สิ่งที่ใจคิด; คุณธรรม, ความดี, 
ความถูกต้อง, ความประพฤติชอบ; หลักการ, แบบแผน, ธรรมเนียม, หน้าที่; ความชอบ, ความ
ยุติธรรม; พระธรรม คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้น๑๒๒ 
 ความยุติธรรมจึงมักตัดสินกันโดยอาศัยเหตุผลและหลักฐานเป็นสําคัญ แต่ความเท่ียงธรรม
ประกอบไปด้วยการตัดสินโดยชอบตามธรรม  
 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมน้ันๆ ย่อมขึ้นอยู่กับหลักธรรมประจําสังคมอย่าง
หน่ึง คือ “ความยุติธรรมเที่ยงธรรม” ความยุติธรรมน้ันเป็นหัวใจของสังคม ในสังคมใดก็ตามแม้ว่าจะมี
ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ มีแก้วแหวนเงินทองอุดมและมีทรัพยากรอ่ืนๆ บริบูรณ์สักปานใดก็ตาม ถ้าขาด 
“ความยุติธรรมเท่ียงธรรม” เสียอย่างเดียวแล้ว สังคมน้ันก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะขาด

                                                            

 
๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง

แล้ว, หน้า ๓๓๓-๓๓๔. 
 ๑๒๐ป่ิน มุทุกันต์ พันเอก, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ
มหา นคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๓๘, หน้า ๓๔๒.  
 ๑๒๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง
แล้ว, หน้า ๓๓๓. 
 

๑๒๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๒. 



 
๑๗๐ 

 

ความยุติธรรมเที่ยงธรรมครอบครัวจึงแตกแยก เพราะขาดความยุติธรรมเที่ยงธรรมบ้านเมืองจึงเกิด
ปฏิวัติรัฐประหาร เพราะขาดความยุติธรรมเที่ยงธรรมสงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น๑๒๓ 
 ความยุติธรรมน้ัน ย่อมเป็นที่ต้องการด้วยกันทุกหนแห่งไม่ว่าในวัด ในบ้าน ในท้องตลาด ใน
ท้องทุ่งในป่า ในโรงศาล ในโรงเรียน แม้แต่ในคุกตะรางก็เรียกร้องหาความยุติธรรมด้วยกันทั้งน้ัน บาง
คนถือเอาความพอใจของตนเองมากําหนดความยุติธรรม ถ้าสิ่งใดขัดต่อผลประโยชน์ของตนแล้ว ก็
เหมาเอาว่าไม่ยุติธรรมทั้งสิ้น คนเช่นน้ีถ้ามีอํานาจก็จะเป็นผู้ทําลายความยุติธรรมของสังคมอย่างน่า
เป็นห่วง และหากเป็นผู้มีอํานาจทางการปกครองด้วยแล้ว กระบวนการทางยุติธรรมก็จะถูกบิดเบือน
ไป 
 ดังน้ัน บุคคลใดมีอคติ ๔ ประการน้ีย่อมเป็นเหตุให้ความยุติธรรมเที่ยงธรรมขาดหายไป 
 สรุปว่า จากความหมายของอคติ ๔  ที่พระพุทธเจ้าตรัสในอคติสูตร คือ ความประพฤติใดที่ถึงอคติ 
๔ น้ันเป็นธรรมท่ีไม่ควรประพฤติปฏิบัติ บุคคลควรเว้นจากการถึงอคติ ๔  เพราะอคติหมายถึงความ
ลําเอียงมี ๔ ประการ คือลําเอียงเพราะชอบ ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะหลง และลําเอียงเพราะ
กลัว ความลําเอียงน้ีเป็นเหตุให้เสียความยุติธรรมเท่ียงธรรม ผู้ที่ต้ังมั่นไม่ทําจิตของตนให้ตกไปในอํานาจ
แห่งความลําเอียงแล้ว จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการดูแล
สังคม อคติ ๔ จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่จําเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย
เพ่ือให้เว้นจากความลําเอียงเพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว อันเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาความไม่มีสัจจะ ไม่ยึดหลักมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 ข. ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม 
 ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา ให้ความเห็นว่า “ในฐานะที่ทนายความเป็นผู้ใช้กฎหมายจึง
ต้องมีความเป็นกลาง ถ้าเห็นแก่ว่าเป็นพวกพ้องหรือเป็นญาติ แล้วพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือให้หลุดคดี 
ทั้งที่รู้ว่าทําผิดแบบน้ีเข้าข่ายอคติ เป็นเรื่องยากมาก ๆ เพราะมนุษย์เรามีความรักตัวเอง รักครอบครัว 
เป็นธรรมดา”๑๒๔ 
 ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล ให้ความเห็นว่า “และในทุกสิ่งที่กระทําลงไปต้องมีหิริโอตตัปปะ  
อย่าอคติ”๑๒๕ 

                                                            

 ๑๒๓ดุสิต ชูแข, รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธ
ปรัชญา, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๘. 
 ๑๒๔เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  



 
๑๗๑ 

 

 ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์  ให้ความเห็นว่า “ทนายความถ้ามีอคติก็จะขาดความเที่ยงธรรม 
อย่างไรก็ดีทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีด้วย”๑๒๖ 
 ทนายปิลันธน์ คลี่สกุล ให้ความเห็นว่า “ความโลภเป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลธรรมไม่เป็น
สัมมาชีพและเกิดอคติ”๑๒๗ 
 ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายและมีจริยธรรมด้วยโดยยึดหลักกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายน้ันอย่างยุติธรรมเที่ยง
ธรรม”๑๒๘ 
 ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีโดยยึดหลัก
หิริโอตตัปปะเป็นประจําใจ”๑๒๙ 
 ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ ให้ความเห็นว่า “ผู้ที่รู้ผิดชอบช่ัวดีไม่มีอคติจะช่วยให้ตัวเอง
เป็นสุขและสังคมสงบสุขได้”๑๓๐ 
 หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมด้านมีจิตสํานึกทีดี่ 
 จากการศึกษาในบทที่ ๒ น้ัน ผู้วิจัยพบว่าปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยคือ เรื่อง
ทนายความไม่รักษาสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สาเหตุทั้ง ๓ ประการน้ีเก่ียว
เน่ืองมาจากอคติของทนายความ แม้จะนําหลักธรรมที่เป็นข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติมาใช้อย่างไรก็ตาม 
ถ้ามองให้ลึกลงไปพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนเราขาดจิตสํานึกที่ดี คือไม่ละอายและเกรงกลัวต่อ
บาป 
 ก. ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
 ในที่น้ีผู้วิจัยจะได้นําเสนอหลักพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นําไปประพฤติปฏิบัติและใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมด้านมีจิตสํานึกที่ ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 ๓.๒.๕ หิริโอตตัปปะ 
 พระพุทธเจ้าตรัสในสุกกสูตร ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ว่า 
   “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการน้ี ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการ
 อะไรบ้าง คือ ๑. หิริ (ความอายบาป)  ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป) ภิกษุทั้งหลาย 

                                                            

 
๑๒๖เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 ๑๒๗เสวนากลุ่ม ทนายปิลันธน์ คลีส่กุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๑๒๘
 เสวนากลุ่ม ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๑๒๙เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๑๓๐เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๗๒ 

 

  ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการน้ีแล”๑๓๑ 
 จากพุทธพจน์ข้างต้นธรรมทั้งสองประการน้ี ได้แก่หิริ ความอายบาป ๒. โอตตัปปะ ความกลัว
บาปเป็นธรรมฝ่ายกุศลอันเปรียบด้วยสีขาว และเป็นไปเพ่ือความผ่องแผ้วแห่งจิต 
 พระพุทธเจ้าตรัสในจริยสูตร ว่าด้วยจริยธรรมคุ้มครองโลก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ความว่า 
  “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการย่อมคุ้มครองโลก ธรรมฝ่ายขาว 
 ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. หิริ ๒. โอตตัปปะ ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการน้ีแล หาก
 ไม่คุ้มครองโลก ชาวโลกไม่พึงบัญญัติว่า “มารดา น้า ป้า ภรรยาของอาจารย์หรือ
 ภรรยาของครู” โลกจักถึงความสําส่อน กันเหมือนพวกแพะ แกะ ไก่ หมู สุนัขบ้าน 
 และสุนัขจิ้งจอก” ฉะน้ัน ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะเหตุที่ธรรมฝ่ายขาว ๒ ประการน้ี
 คุ้มครองโลกฉะน้ัน ชาวโลกจึงบัญญัติคําว่า “มารดา น้า ป้า ภรรยาของอาจารย์ 
 หรือภรรยาของครู”๑๓๒ 
 จากพุทธพจน์ข้างต้น หลักธรรมคุ้มครองโลกหรือเรียกว่าหลักธรรมอันเป็นโลกบาล คือ
คุ้มครองโลก (โลก ในที่น้ีหมายถึงสัตว์โลก โลกคือหมู่สัตว์) หรือคุ้มครองชีวิตทั้งมวล ได้แก่  
 ๑. หิริ (ความอายบาป)  
 ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป)  
 เมื่อบุคคลมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะไม่หลงไปในอคติ หากปราศจากอคติย่อม
ช่วยปิดประตูความโลภ ความโกรธ ความหลง 
 พระพุทธเจ้าตรัสในเทวธัมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา ขุททกนิกายชาดก อปัณณวรรค ว่า 
  “บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ต้ังมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศล
 ธรรม) เป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก”๑๓๓ 
 จากพุทธพจน์ข้างต้น ที่เรียกว่าเทวธรรมก็เพราะเป็นธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาหรือให้เป็น
ผู้รุ่งเรือง 
 ในอรรถกถา เทวธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา มีใจความว่า 

ในอดีตกาล ได้มีพระราชาพระนามว่าพรหมทัต ในนครพาราณสี ในแคว้นกาสี ในกาลน้ัน
พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตน้ัน เมื่อครบทศมาส 
พระนางประสูติพระโอรสพระนามว่า มหิสสาสกุมาร ในสระนํ้าน้ันเป็นสระที่ผีเสื้อนํ้าตนหน่ึง ได้พร

                                                            

 
๑๓๑องฺ. ทุก. ๒๐/๘/๖๓. 

 ๑๓๒องฺ. ทุก. ๒๐/๙/๖๓.   
 ๑๓๓ขุ.ชา. ๒๗/๖/๒. 
  



 
๑๗๓ 

 

จากสํานักของท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวัณตรัสกับผีเสื้อน้ําน้ันว่า เจ้าจะได้กินคนท่ีลงยังสระน้ี ยกเว้น
คนที่รู้เทวธรรมเท่าน้ัน เจ้าจะไม่ได้กินคนที่ไม่ได้ลง ต้ังแต่น้ัน ผีเสื้อนํ้าจึงถามเทวธรรมกับคนที่ลงสระ
น้ัน แล้วกินคนที่ไม่รู้เทวธรรม ผีเสื้อนํ้าผู้ตามหาเทวธรรมนานถึง ๑๒ ปี เฝ้ารอคอยผู้รู้ที่จะมาบอกว่า 
เทวธรรม คืออะไร ครั้งน้ันพระโพธิสัตว์ประทับน่ังบนอาสนะ ให้ยักษ์น่ังแทบเท้า แล้วตรัสพระคาถาน้ี
ว่า  
 “บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ต้ังมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เป็นผู้สงบระงับ 
เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่า ผู้มีเทว ธรรมในโลก”๑๓๔  แปลว่า ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ 
บรรดาหิริและโอตตัปปะเหล่าน้ัน ที่ช่ือว่าหิริ เพราะละอายแต่กายทุจริต เป็นต้น คําว่า หิริ น้ีเป็นช่ือ
ของความละอาย ที่ช่ือว่าโอตตัปปะ เพราะกลัวแต่กายทุจริตเป็นต้น คําว่า โอตตัปปะน้ี เป็นช่ือของ
ความกลัวแต่บาป 
 ๑) ความหมายของหิริโอตตัปปะ 
 หลักธรรมอันเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลกหรือคุ้มครองชีวิตทั้งมวลมี ๒ อย่างได้แก่ 
 ๑. หิริ ความละอายแก่ใจ ได้แก่ ความละอายใจในการประพฤติช่ัว หิริน้ันมีความรังเกียจบาป
มีกายทุจริตเป็นต้นเป็นลักษณะ บางคนเกิดความละอายใจอันมีความเคารพเป็นลักษณะโดยเหตุ ๔ 
อย่าง ได้แก่ เคารพชาติตระกูล เคารพครูอาจารย์ เคารพทรัพย์มรดก และเคารพคนประพฤติดีเป็น
สําคัญ เมื่อมีความเคารพทั้ง ๔ ประการแล้วบุคคลจะไม่คิดหรือกระทําความช่ัวอุปมาเหมือนคนรักสวย
รักงามเกลียดของสกปรก รู้เห็นอยู่ ย่อมละอายไม่ย่อมแตะต้องก้อนเหล็กแม้เย็นแต่เป้ือนคูถฉันใด คน
มีหิริก็ไม่ยอมแตะต้องบาปอันเปรียบด้วยคูถ ฉันน้ัน 
 ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ได้แก่ ความหวาดกลัวผลช่ัว ไม่กล้าทําเหตุช่ัวโอตตัปปะน้ัน มี
ความสะดุ้งแต่บาปเป็นลักษณะ โดยเหตุ ๔ อย่าง ได้แก่ กลัวตนเองติเตียนตนเอง กลัวผู้อ่ืนติเตียน 
กลัวอาชญา และกลัวทุคติ เมื่อเห็นภัยทั้ง ๔ อย่างแล้ว บุคคลก็จะไม่ทําความช่ัวเปรียบดังคนผู้รักชีวิต 
รู้เห็นอยู่ ย่อมเกรงกลัวไม่กล้าจับเหล็กที่ร้อนหรืออสรพิษหรือสัตว์ร้ายฉันใด คนมีโอตตัปปะย่อมไม่กล้า
แตะต้องความช่ัวอันเปรียบด้วยของร้อนหรืออสรพิษหรือสัตว์ร้ายฉันน้ัน๑๓๕ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายไว้ว่าธรรมคุ้มครองโลก ๒ (ธรรมที่
ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย 
 ๑. หิริ (ความละอายบาป, ละอายใจต่อการทําความช่ัว) 

                                                            

 
๑๓๔ขุ.ชา. ๒๗/๖/๓. 

 
๑๓๕มหามกุฏราชวิทยาลัย, อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที ่๑, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘), หน้า ๔-๗. 



 
๑๗๔ 

 

 ๒. โอตตัปปะ (ความกลัวบาป, เกรงกลัวต่อความช่ัว)๑๓๖ 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ธรรมเป็นโลกบาล คือ
ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง 
 ๑. หิริ คือความละอายแก่ใจ หมายถึงการละอายต่อบาป ทุจริต ความไม่เหมาะไม่ควรต่าง ๆ 
ที่ตนจะกระทําลงไป แต่ก็เกิดความละอายไม่ทําสิ่งเหล่าน้ัน เช่น การลักการขโมย เป็นเรื่องที่น่าละอาย
ก็ไม่ทํา การด่าว่ากันด้วยคําหยาบเป็นเรื่องที่น่าละอายจึงไม่ทํา เรื่องของความละอายเป็นตัวการสําคัญ
ที่แยกคนให้ห่างไกลจากสัตว์เดรัจฉาน เพราะสัตว์เดรัจฉานจะทําอะไรไม่มีความละอาย แต่คนรู้จักว่า
อะไรควรทําในที่เช่นไร อะไรไม่ควรทําในท่ีเช่นไร ความละอายน้ันหมายถึง การละอายต่อบาปต่อโทษ
ทุจริตต่าง ๆ 
 ๒. โอตตัปปะ ข้อน้ีต้องแยกให้ได้ระหว่างความละอายกับความกลัว ความละอาย เช่นเราเดิน
หกล้มในท่ามกลางสายตาของคนอ่ืนเรารู้สึกละอาย ความกลัว เช่น มีเสือว่ิงมา เรากลัว อย่างน้ีเรียกว่า
ความกลัว แต่ความละอายและความกลัวในที่น้ี เป็นเรื่องความละอายและความกลัวต่อบาป ซึ่งเกิดขึ้น
จากความคิดที่มีเหตุมีผลของบุคคล สํานึกว่าบางอย่างเมื่อทําไปแล้ว๑๓๗ 
 ๒) องค์ประกอบของหิริโอตตัปปะ 
 หิริเป็นมโนธรรม คือธรรมมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน ค่อย ๆ เติบโตเจริญขึ้นโดยลําดับ 
โดยอาศัยองค์ประกอบเหล่าน้ีคือ 
 ๑. ชาติสกุล คือถ้าเกิดในชาติสกุลที่ดี ได้รับการอบรมฝึกปรือกิริยามารยาทในทางที่ดี จากพ่อ
แม่และญาติผู้ใหญ่ ก็จะทําให้จิตใจมีความละเอียดอ่อน รู้จักละอายสูงขึ้น 
 ๒. วัย ได้แก่ความเจริญเติบโตของวัย ของชีวิต จะทําให้รู้จักคิดมีเหตุมีผลมากขึ้น บางเรื่องที่
เคยทําสมัยเป็นเด็ก แต่พอโตขึ้นก็ไม่กระทําสิ่งเหล่าน้ี เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควร 
 ๓. การศึกษาเล่าเรียน ได้เข้าใจเหตุผลมากขึ้น ก็ทําให้ละเว้นไม่กระทําเรื่องที่เป็นบาป 
บางอย่าง 
 ๔. จิตใจท่ีมีความเข้มแข็ง คือคนท่ีทําทุจริตน้ันเป็นคนอ่อนแอ สุดแต่ว่ากิเลสจะผลักดันให้ทํา
อะไรก็ทําไป สํานึกตนว่าเรามีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ควรจะอ่อนแอตามอํานาจของกิเลส จึงงดเว้นไม่กระทํา
เรื่องเหล่าน้ัน เหล่าน้ี เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้คนเรามีหิริเพ่ิมขึ้น 
 โอตตัปปะ เป็นจิตสํานึกมีองค์ประกอบคือ 
 ๑. แม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้ พอนึกขึ้นได้ก็ไม่ทําเรื่องเหล่าน้ัน 

                                                            

 
๑๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, อ้าง

แล้ว,  หน้า ๖๕. 
 

๑๓๗พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๖-๗. 



 
๑๗๕ 

 

 ๒. ท่านผู้รู้เป็นนักปราชญ์ บัณฑิตทราบการกระทําของเราแล้วจะตําหนิ ก็ละเว้นไม่ทํา 
 ๓. กลัวถูกอาชญาของบ้านเมือง ถูกจับขังไปลงโทษ เป็นต้น แล้วไม่กระทํา 
 ๔. กลัวภัยในนรก คือต้องรับผลบาปกรรมที่ตนกระทําไว้ในนรก จึงงดเว้นไม่กระทําบาป 
เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองเสริมส่งให้มีโอตตัปปะขึ้นภายในจิตใจ 
 ๓) กระบวนการของหิริโอตตัปปะ 
 ข้อน้ีจะเห็นว่าไม่ว่าในสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันก็ตาม คนเราพยายามท่ีจะควบคุมไม่ให้คน
เบียดเบียนข่มแหง ประทุษร้าย ล้างผลาญฆ่าฟันกัน แต่ก็ควบคุมไม่ได้ ในทํานองตรงกันข้าม ถ้าหากว่า
คนแต่ละคนมีความละอายต่อการกระทําบาป มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปและผลแห่งบาป การ
เบียดเบียนการประทุษร้ายกันก็จะไม่เกิดขึ้น และการประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรต่าง ๆ ซึ่งมีให้เห็นกัน
อยู่น้ันก็จะไม่มี เพราะคนแต่ละคนในสังคมจะสํานึกถึงสิ่งที่เป็นบาปก็จะงดเว้นไม่กระทํา เพราะว่า
ความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกในสังคมนั้น คือสิ่งที่เป็นบาปน่ันเอง เมื่อคนกลัวบาปกันแล้วก็ไม่
กระทํา การอยู่ร่วมกันในโลกจะเต็มไปด้วยความสุข 
 การที่โลกอยู่กันได้เป็นปรกติสุขพอสมควรน้ัน เพราะภายในจิตใจของคนเรามีหิริโอตตัปปะอยู่
พอสมควร แม้จะไม่มากนักก็ตาม แต่ก็พออยู่กันไปได้ ตรงกันข้าม ถ้าหากว่าคนขาดหิริโอตตัปปะแล้ว 
ความเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นญาติ เป็นเพ่ือนฝูงอะไรก็จะไม่มี การประพฤติของคนในสังคมก็คงไม่แตกต่าง
อะไรไปจากสัตว์ ดังน้ัน ธรรมะทั้ง ๒ ประการน้ี จึงทรงแสดงว่าเป็นโลกกบาลธรรม คือธรรมะที่คุ้ง
ครองโลกเอาไว้ไม่ให้เดือดร้อน ถ้าหากว่าแต่ละคนมีหิริโอตตัปปะได้สมบูรณ์แล้ว ความเดือดร้อนในโลก
ก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อน้ันโลกก็จะกลายเป็นสวรรค์ เพราะธรรมะทั้งสองประการน้ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ว่าเป็นเทวธรรม คือธรรมะที่ทําให้คนให้เป็นเทวดา ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนเราสามารถเป็นเทวดากันได้
ในชีวิตปัจจุบันน้ีเองด้วยการประพฤติตนให้มีหิริโอตตัปปะ๑๓๘ 
 คนที่ไม่กระทําผิดเพราะกลัวถูกลงโทษน้ันคือคนที่เคารพกฎหมาย แต่คนที่ไม่กระทําผิดเพราะ
ละอายแก่ใจน้ันคือคนที่เคารพตนเอง การเคารพกฎหมายเป็นสิ่งที่ดี แต่จะให้ดีย่ิงขึ้นต้องเคารพตนเอง 
เพราะกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่อาจทําให้สังคมเป็นปกติสุขได้ คนที่ไม่มีความละอายต่อบาป ย่อม
หาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายเสมอ ถ้าไม่มีคนเห็นหรือแน่ใจว่าไม่มีใครจับได้ก็จะยังคิดที่จะทําความช่ัวอยู่ 
คนที่ฉลาดมาก ๆ หากไม่มีความละอายต่อบาปแล้ว ย่อมหาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายได้เป็นนิสัย คน
ที่มีอํานาจก็เหมือนกัน หากไร้หิริโอตตัปปะแล้ว จะทําให้ผู้คนเดือดร้อน เพราะคนเหล่าน้ีมีกฎหมายอยู่
ในมือ อาจใช้กฎหมายข่มเหงเบียดเบียนผู้อ่ืนหรือคดโกงทุจริตได้ แต่หากคนทุก ๆ คนในสังคมมี
จิตสํานึกทางศีลธรรม คือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้ว เขาก็จะไม่ทําความช่ัวไม่ว่าจะมีคนรู้
เห็นหรือไม่ก็ตาม  

                                                            

 
๑๓๘พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน,์ อ้างแล้ว, หน้า ๘. 



 
๑๗๖ 

 

 เมื่อบุคคลในสังคมต้องการกําจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในสังคมให้หมดสิ้นไปน้ัน หากมีธรรม 
๒ ประการน้ีในจิตใจทุกคนแล้ว การล่วงละเมิดกระทําความช่ัวต่าง ๆ ด้วยอํานาจ ด้วยความอยากที่ผิด
จนเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน เบียดเบียนกันต่าง ๆ นานา เช่น การล่วงละเมิดศีล กฎหมาย เป็นต้น 
ก็จะเบาบางจนกระทั่งดับสิ้นไปในที่สุด  
 ดังน้ัน หิริโอตตัปปะ จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่จําเป็นและเหมาะสมอย่างย่ิงสําหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทย หลักธรรมอันเป็นโลกบาล ๒ ประการ ได้แก่ ๑. หิริ (ความละอายต่อบาป) 
อายต่อการทําผิด อายต่อการละทิ้งหน้าที่ และอายต่อการทําให้ผู้อ่ืนเป็นทุกข์ ๒. โอตตัปปะ (ความ
กลัวบาป) เกรงว่าจะเสียช่ือเสียงวงศ์ตระกูล เกรงว่าคนอ่ืนจะเดือดร้อนเสียหาย และเกรงว่าจะเป็น
บาปกรรมต่อตนเองและลูกหลาน เมื่อบุคคลมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะไม่หลงไปในอคติ 
หากปราศจากอคติย่อมช่วยปิดประตูความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นผู้สงบระงับ เป็นคนดีงาม 
ท่านเรียกว่า ผู้มีเทวธรรมในโลก  
 ข. ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม 
 ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา ให้ความเห็นว่า “ถ้าคนเรารู้จักเกรงกลัวบาปกรรม และอาย
ถ้าถูกคนอ่ืนจับได้ว่ากระทําความผิด เรื่องการทําความช่ัวก็คงจะลดน้อยลง ต้องให้เข้าใจเรื่องกฎแห่ง
กรรม เพราะเรื่องที่ทําผิดไปไม่ต้องมีใครไปฟ้อง ธรรมชาติลงโทษตามกฎแห่งกรรมไปแล้ว”๑๓๙   
 ทนายเกษมศรี  เพ็ชรโรบล  ใ ห้ความเห็นว่า  “และในทุกสิ่ งที่ กระทําลงไปต้องมี
หิริโอตตัปปะ”๑๔๐ 
 ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “อย่างไรก็ดีทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีด้วย ถ้า
มัวแต่คิดเรื่องหาเงินรายได้หรือรับคดีโดยไม่สนใจว่าเป็นคดีอะไร ข้อเท็จจริงในคดีเป็นอย่างไร มุ่งอย่าง
เดียวคือทําให้คดีชนะเพ่ือเป็นที่พอใจของลูกความ ทําเอกสารเท็จ เบิกความเท็จ อย่างน้ีเรียกว่าขาด
จิตสํานึกที่ดี ไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป”๑๔๑ 
 ทนายพณัฐภัณ สุขสิริพันธ์ ให้ความเห็นว่า “เพราะความโลภทําให้ขาดจิตสํานึกที่ดีไป”๑๔๒ 
 ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์ ให้ความเห็นว่า “ทนายความต้องมีจิตสํานึกที่ดีโดยยึดหลัก
หิริโอตตัปปะเป็นประจําใจ”๑๔๓ 

                                                            

 ๑๓๙เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 ๑๔๐เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 ๑๔๑เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
  

 ๑๔๒เสวนากลุ่ม ทนายพณัฐภัณ สขุสิริพันธ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 ๑๔๓เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๑๗๗ 

 

 ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ ให้ความเห็นว่า “ผู้ที่รู้ผิดชอบช่ัวดีไม่มีอคติจะช่วยให้ตัวเอง
เป็นสุขและสังคมสงบสุขได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจิตสํานึกที่ดีด้วย”๑๔๔ 
  
๓.๓ หลักพุทธธรรมท่ีวิเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group)  
 ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม (Focus Group) ของทนายความอาวุโสที่ประกอบวิชาชีพ
ทนายความจํานวน ๑๑ คน และมีประสบการณ์ในการว่าความมาแล้วไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๓๐ น. โครงการเสริมศักยภาพวิชาชีพ และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมช้ัน ๕ ที่ทําการสภาทนายความ เลขที่ ๒๔๙ ถนนพหลโยธิน 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
 ทนายความอาวุโสทั้ง ๑๑ คนให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า วิชาชีพทนายความของไทยเรายัง
ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเหมือนกับวิชาชีพทนายความของต่างประเทศ  ค่าวิชาชีพของทนายความ
ต่างประเทศสูงมากแต่ของไทยเรามีรายได้ที่ตํ่ากว่ามาก ทนายความของต่างประเทศต้องเรียนจบ
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนมาก่อนแล้วจึงมาเรียนสาขานิติศาสตร์และต้องสอบใบอนุญาตว่าความให้ได้ก่อน
เช่นเดียวกัน ในขณะที่ของไทยเราเรียนนิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีใบแรกเม่ือสอบใบว่าความได้ก็
สามารถประกอบวิชาชีพได้เลย ปัจจุบันมีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความมากกว่าแปดหมื่นคน แต่กลับมี
ทนายความที่ปฏิบัติงานในด้านวิชาชีพทนายความจริงประมาณเพียงสองหมื่นคนเท่าน้ัน  
 ประเด็นที่ ๑. ข้อกล่าวหาที่ทนายความถูกร้องเรียนเป็นคดีมรรยาททนายความมากเป็นอันดับ
หน่ึง ได้แก่ ทนายความจงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังเรื่องที่ควรแจ้งให้
ลูกความทราบ, ไม่เคารพศาล, ไม่รับเป็นทนายขอแรง, เปิดเผยความลับลูกความ, ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ มีทนายความให้ความเห็นดังน้ี 
 ทนายความทั้ง ๑๑ คนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหานี้เกิดจากทนายความขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การละเลยไม่เอาใจใส่ต่อการงานท่ีได้รับมอบหมายจากลูกความ และรับว่าจะ
ทํางานให้แล้วไม่ทํา เช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รักษาสัจจะ สาเหตุอาจมาจากความไม่ขยันทํางาน 
ยังข่มกิเลสตัวเองไม่ได้ การเปิดเผยความลับลูกความถือเป็นเรื่องร้ายแรงอาจถูกลบช่ืออกจากสภา
ทนายความได้ กรณีศาลขอแรงให้เป็นทนายความจําเลยที่ยากไร้และไม่ได้รับความยุติธรรมในคดีอาญา 
ทนายความก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยเพราะถือเป็นการทําประโยชน์เพ่ือสังคม เมื่อทนายความรับงาน
มาแล้วต้องไม่อคติ มีมโนธรรมและยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ต้ัง 

                                                            

 
๑๔๔

 เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 



 
๑๗๘ 

 

 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาประเด็นน้ีมีทนายความ ๓ คนให้รักษาสัจจะและมี
ความขยันอดทนต่อการงาน อีก ๘ คนให้ใช้ฆราวาสธรรม ๔ เพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน
และมีจิตสํานึกที่ดี เมื่อรับงานมาแล้วต้องไม่อคติ 
 ประเด็นที่ ๒. ข้อกล่าวหาที่ทนายความถูกร้องเรียนเป็นคดีมรรยาททนายความมากเป็นอันดับ
สอง ได้แก่ ทนายความประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี 
หรือเป็นการเส่ือมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ ทนายความกระทําการใดอันเป็นการ
ฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของ
ลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ มีทนายความให้ความเห็นดังน้ี 
 ทนายความทั้ง ๑๑ คนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาน้ีเกิดจากความโลภ ไม่คํานึงถึง
ความถูกผิด เห็นแก่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว ทนายความจําพวกน้ีโกหกเอาตัวรอดไปวัน ๆ ในที่สุดก็ต้อง
ออกจากวิชาชีพ ไม่ออกเองก็ต้องถูกลบช่ือออกจากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี
ทนายความ ๒ คนเห็นว่าการทําอาชีพเสริมที่ไม่ผิดต่อกฎหมายก็ไม่น่าจะเสียหายแต่ทั้งน้ีก็ต้องดูความ
เหมาะสมด้วย และที่สามารถดํารงตนอยู่ได้ก็เพราะยึดหลักความยุติธรรมตามข้อกฎหมายและรักษาศีล 
๕ เป็นพ้ืนฐาน ทนายความไม่กล้าทําผิดเพราะกลัวเสียช่ือเสียง 
 หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อน้ีสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า ต้องประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของเบญจศีลเบญจธรรม ยึดหลักความยุติธรรมและมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป  
 ประเด็นที่ ๓. ข้อกล่าวหาที่ทนายความถูกร้องเรียนเป็นคดีมรรยาททนายความมากเป็นอันดับ
สาม ได้แก่ ทนายความใช้อุบาย เพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง คือ (๑) หลอกลวงให้เขา
หลงว่าคดีน้ันจะชนะเม่ือตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน (๓) 
อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขา
ได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีใน ทาง
ใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีน้ันแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดีของเขาเป็นแพ้, 
ได้รับปรึกษาแล้วแต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม, แย่งงานผู้อ่ืน, ทําเอกสารเท็จ, เรียกร้องประโยชน์นอก
ข้อตกลง, ยุยงให้เป็นคดี, โฆษณาชักชวน, ต้องโทษจําคุกแล้วยังรับว่าความ มีทนายความให้ความเห็น
ดังน้ี 
 ทนายความทั้ง ๑๑ คนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นเรื่องของความไม่สุจริต ลูกความทุก
คนหวังว่าคดีของตนต้องชนะ ไม่ดูถูกผิดไม่ดูพยานหลักฐานว่ามีหรือไม่ ต้องการให้ทนายความทําให้
ชนะคดี สร้างความกดดันจนอาจเกิดอคติได้และเป็นต้นเหตุให้ทําอะไรที่ทุจริตตามมา ทนายความ ๑ 
ท่านมีความเห็นว่าลูกความเป็นฝ่ายผิดแท้ ๆ ยังจะกดดันให้ทําคดีให้ชนะ ทนายความเองก็ต้องต้ังหลัก
ยึดหิริโอตตัปปะไว้จะได้ไม่เผลอทําอะไรท่ีทุจริตจนต้องพลอยติดคุกไปกับลูกความตัวเองด้วย 



 
๑๗๙ 

 

 หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อน้ีสรุปเป็นเอกฉันท์ว่า ต้องยึดหลักสุจริตเป็น
ที่ต้ัง ไม่อคติและมีหิริโอตตัปปะ 
 จากการเสวนากลุ่มได้ข้อสรุปว่า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทยท่ีไม่รักษาสัจจะได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔ หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยท่ีไม่มีมนุษยธรรมได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม หลัก
พุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยที่ไม่สุจริตได้แก่ สุจริต ๓ 
นอกจากน้ียังต้องเว้นจากอคติ ๔ และต้องมีหิริโอตตัปปะ  
 
๓.๔ สรุปหลกัพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัหิน้าท่ีของทนายความไทย 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการนํามาแก้ปัญหาในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความไทย ทั้งข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและจากการเสวนากลุ่ม พบว่าหลักพุทธ
ธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้านไม่รักษาสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรม และไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความไทย ได้แก่ 
 ๑) ฆราวาสธรรม ๔ 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าไม่มีธรรมใดที่จะย่ิงไปกว่าฆราวาสธรรม ๔ เป็นคําสอนที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีงามเพ่ือให้ฆราวาสทั้งหลายดํารงอยู่ และดําเนินชีวิตไปอย่างเป็นสุข ซึ่งประกอบด้วย
หลักธรรม ๔ ประการคือสัจจะ หมายถึงความจริง ซื่อตรงจริงใจ พูดจริงทําจริง ทมะ ได้แก่ การฝึกตน 
การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ขันติ คือความอดทน ทําหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง 
ทนทาน ไม่หว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย และจาคะ คือมีความเสียสละ สละกิเลส สละความสุข
สบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการ
ของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อทนายความมีการฝึกฝนตน มีความ
ขยันหมั่นเพียรและมีความเสียสละแล้ว สัจจะย่อมเจริญพร้อมตามมา ดังน้ันฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานในหน้าที่การงาน จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้านทนายความไม่
รักษาสัจจะ 
 ๒) เบญจศีลเบญจธรรม   
 พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระราชาทั้งหลายว่า ไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้
ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จและไม่พึงด่ืมนํ้าเมา เป็นคําสอนที่ให้มนุษย์ทั้งหลายปฏิบัติ
เพ่ือให้มีพ้ืนฐานจิตใจของมนุษย์ที่ดี เพ่ือสร้างให้คนมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งด้านชีวิต
และทรัพย์สิน มีความรักเมตตาสงสารต่อสรรพชีวิตทั้งหลายเพื่อให้สรรพชีวิตทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม ๕ ประการเรียกว่าเบญจศีลหรือศีล ๕ ส่วนเบญจธรรม ๕ ได้แก่ 



 
๑๘๐ 

 

เมตตากรุณา สัมมาอาชีวะ กามสังวร สัจจะ สติสัมปชัญญะ เป็นธรรมเก้ือหนุนเบญจศีล ทนายความผู้
ต้ังมั่นในเบญจศีลเบญจธรรม ย่อมดํารง ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความไม่เบียดเบียนกันทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่โกหก ไม่ทําร้ายจิตใจผู้อ่ืน ไม่เมามายจนลืมหน้าที่การงาน และมีใจเมตตากรุณา 
ประกอบสัมมาชีพ สังวรในกาม มีสัจจะและมีสติในการดําเนินชีวิต ดังน้ันเบญจศีลเบญจธรรมซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานของมนุษยธรรม จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้านทนายความไม่มี
มนุษยธรรม 
 ๓) สุจริต ๓ 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรม ๓ ประการน้ีย่อมได้ช่ือว่าเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ 
ประการน้ีได้แก่สุจริต ๓ เป็นคําสอนที่ให้คนรู้จักประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติแล้วงดงาม ผู้ประพฤติ
สุจริต ได้ช่ือว่าเป็นคนดี กิริยาอาการที่แสดงออกมาก็ดี วาจาที่พูดมาก็ดี หรือแม้แต่จิตใจของเขาก็ดี ก็เป็น
กาย วาจา จิตใจที่งาม บางทีเรียกว่า กุศลกรรมบถ ๑๐ หมายถึงทางแห่งการกระทําของผู้ฉลาด ท่านจัดเป็น
กายกรรม ๓ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
ด้วยอาการแห่งขโมย เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม วจีกรรม ๔ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการพูดเท็จ  เว้น
จากคําพูดที่ส่อเสียด เว้นจากพูดคําหยาบ เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ  มโนกรรม ๓ อย่าง ไม่โลภอยากได้ของของเขา 
ไม่พยาบาทปองร้ายใคร เห็นชอบตามทํานองคลองธรรม ทนายความผู้ที่ยึดมั่นในหลักธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้
ย่อมเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยต้ังมั่นในความสุจริตทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนด้วย ดังน้ันสุจริต ๓ ซึ่ง
เป็นเกณฑ์มาตรฐานส่วนตัว จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาด้านทนายความไม่สุจริต 
 ๔) อคติ ๔ 
 อคติ ๔ คือหลักธรรมที่สอนให้เว้นจากทางที่ไม่ควรไป ทางแห่งการฝ่าฝืนต่อศีลธรรม ทางเสื่อม
เสียแห่งความหลง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดที่สามารถเว้นจากอคติ ๔ ได้ บุคคลน้ันจะมีแต่
ความสุขความเจริญเสมือนหน่ึงดํารงอยู่ในสวรรค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไม่พึง
ประกอบด้วยอคติ กล่าวคือ ไม่ทําจิตของตนให้ตกไปอยู่ในอํานาจแห่งความลําเอียง อคติ ๔ ประการน้ี
เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลน้ันย่อมจะตกไปในอํานาจแห่งความลําเอียงในความชอบ ความชัง ความ
หลง และความกลัว ดังน้ันทนายความท่ีต้ังมั่นไม่ทําจิตของตนให้ตกไปในอํานาจแห่งความลําเอียงแล้ว
ย่อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบตรงไปตรงมาอย่างเที่ยงธรรม เมื่อไม่ลําเอียงและมีความเที่ยงธรรม
ย่อมเป็นผู้มีสัจจะ มีมนุษยธรรมและต้ังมั่นในความสุจริต เพราะการเว้นจากอคติได้จึงมีอุเบกขามากํากับ
เจตนาให้ต้ังใจเป็นกลาง ไม่เอียงข้าง และมุ่งสู่ความเที่ยงธรรม๑๔๕ การเว้นจากอคติ ๔ ซึ่งเป็นเกณฑ์

                                                            

 
๑๔๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), ผู้พิพากษาต้ังตุลาให้สังคมสมในดุล, (กรุงเทพมหา 

นคร : ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๓. 



 
๑๘๑ 

 

ดูแลสังคม จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยด้าน
ความเที่ยงธรรม 
 ๕) หิริโอตตัปปะ 
 หิริโอตตัปปะ ได้ช่ือว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก เป็นปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณธรรมข้ออ่ืนๆ 
เมื่อบุคคลมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป จะไม่หลงไปในอกุศลกรรม ไม่หลงไปในอคติ หาก
ปราศจากอคติย่อมช่วยปิดประตูความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสทั้งหลายก็จะเบาบางจนกระทั่ง
ดับสิ้นไปในที่สุด หิริโอตตัปปะจึงได้ช่ือว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกหรือเป็นเทวธรรม หลักพุทธธรรมน้ีจึง
เหมาะสมและจําเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยด้านมีจิตสํานึกที่ดีเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างย่ังยืน 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าฆราวาสธรรม ๔ เบญจศีลเบญจธรรม สุจริต ๓ อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ 
เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมสําหรับแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย (ดังแสดงในแผนภูมิ
ที่ ๓.๓) ซึ่งทนายความทั้งหลายควรนํามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตนให้เหมาะสมเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสุขในชีวิตของตนและครอบครัว ตลอดทั้งช่วยแก้ปัญหาของ
สังคมเพ่ือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองด้วย 

 
แผนภูมิที่ ๓.๓ แสดงหลักพทุธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าทีข่องทนายความไทย 

 
 

 

  
 
  
 
 
 
  
 ผู้ วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยในบทที่ ๔ ต่อไป  

หริิโอตตปัปะ

ฆราวาส
ธรรม ๔

เบญจศีล
เบญจ
ธรรม

สุจริต 
๓

อคต ิ๔



 
 
 

 
บทที่ ๔ 

บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 
 การส่ังสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติ ให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่
จริง ๆ ในโลกน้ี และเริ่มแต่บัดน้ี ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพและระดับชีวิตอย่างใด สามารถเข้าใจ
และนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพและระดับชีวิตน้ัน ๆ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันโดย
ธรรมชาติที่จะเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แม้ว่าคนเราจะมีความสามารถที่ต่างกันแต่ทุกคน
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะสร้างผลสําเร็จน้ันตามความสามารถของตน๑ ความสามารถน้ันสามารถ
เพ่ิมเติมได้จากความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่และจากกัลยาณมิตร ดังน้ันจากปัจจัยภายในคือ
ความรับผิดชอบตนเองฝ่ายหน่ึงและจากปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรอีกฝ่ายหน่ึงที่จะช่วยกัน
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
เพ่ือประโยชน์ต่อทนายความเองประโยชน์ต่อสังคมและความสงบสุขของประเทศชาติ ผู้วิจัยจะได้
กล่าวในรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี 
 ๔.๑ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยด้วยหลักนิติศาสตร์ 
 ๔.๒ ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
       ๔.๒.๑ ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม  
       ๔.๒.๒ ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
       ๔.๒.๓. ปัญหาทนายความไม่สุจริตที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 ๔.๓ สรุปบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 
๔.๑ การแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ีของทนายความไทยด้วยหลักนิติศาสตร ์
 จากการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะความผิดของทนายความที่ถูกย่ืนคํากล่าวหา ในระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีทนายความไทยถูกย่ืนคํากล่าวหาเป็นคดีมรรยาทนายความ
ต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในความผิดตาม
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ รวมฐานความผิดทั้งหมด ๑๕ ข้อ สาเหตุที่ถูกกล่าวหามากเป็นอันดับหนึ่งเน่ืองมาจาก
ผิดข้อบังคับสภาทนายความ หมวด ๓ ว่าด้วยมรรยาทต่อตัวความข้อ ๑๒ คือ เรื่องจงใจขาดนัด หรือ
                                                 

 
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๖. 
 



 
๑๘๓ 

ทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบัง
ข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ จํานวน ๑,๖๖๖ คดี อันดับที่สองเน่ืองมาจากผิดข้อบังคับสภา
ทนายความ หมวด ๔ ว่าด้วยมรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ ข้อ 
๑๘ คือ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็น
การเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ รวม ๘๑๓ คดี อันดับที่สามเน่ืองมาจากผิด
ข้อบังคับสภาทนายความ หมวด ๓ ว่าด้วยมรรยาทต่อตัวความ ข้อ ๑๕ คือ กระทําการใดอันเป็นการ
ฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของ
ลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจาก
ลูกความเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร รวม ๓๕๓ คดี อันดับสี่เน่ืองมาจากผิดข้อบังคับสภาทนายความ 
หมวด ๓ ว่าด้วยมรรยาทต่อตัวความ ข้อ ๑๐ คือ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไป น้ีเพ่ือจูง
ใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง (๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะเมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่า
จะแพ้ (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน (๓) อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จัก
คุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่า
ความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ันช่วยเหลือคดีใน ทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตน
ว่าคดีน้ันแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ รวม ๑๘๔ คดี (และข้อกล่าวหาอ่ืน ๆ 
อีก ๑๑ ข้อ รวม ๑๒๐ คดี) เมื่อนํามาแยกรายละเอียดตามลักษณะความผิด (ตารางที่ ๒.๓ แสดง
ลักษณะของปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย, หน้า ๑๑๐) จึงเห็นได้ว่าปัญหาที่ต้อง
แก้ไขแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นได้แก่  
 ๑. จงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังเรื่องที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ, 
ไม่เคารพศาล, ไม่รับเป็นทนายขอแรง, เปิดเผยความลับลูกความ, ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ คือเป็น
ปัญหาของทนายความที่ไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ รวม ๑,๖๙๑ คดี  
 ๒. ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี, กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก 
หรือตระบัดสินลูกความ  คือเป็นปัญหาของทนายความที่ไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวม 
๑,๑๖๖ คดี  
 ๓. หลอกลวง อวดอ้าง, ได้รับปรึกษาแล้วแต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม, แย่งงานผู้อ่ืน, ทํา
เอกสารเท็จ, เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง, ยุยงให้เป็นคดี, โฆษณาชักชวน, ต้องโทษจําคุกแล้วยัง
รับว่าความ คือเป็นปัญหาของทนายความที่ไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รวม ๒๗๙ คดี  
 มีทนายความถูกย่ืนคํากล่าวหาเป็นคดีมาโดยตลอดทุกปี สถิติ ๘ ปีที่ผ่านมารวม ๓,๑๓๖ คดี 
โดยเฉล่ียปีละ ๓๙๒ คดี  
 บทกําหนดโทษ  
 ๑) ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หมวด ๑๐ กําหนดบทลงโทษไว้ดังนี้ 



 
๑๘๔ 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่
เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็น
ทนายความหรือต้องห้ามทําการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คําให้การ ฟ้องอุทธรณ์ 
แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คําร้อง หรือคําแถลงอันเก่ียวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอ่ืน 
ทั้งน้ีเว้นแต่จะได้กระทําในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอํานาจหน้าที่กระทํา
ได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ซึ่งให้มา
เพ่ือให้ถ้อยคําหรือให้ส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุใดหรือมาตามหนังสือเรียกแล้วแต่ไม่ยอมให้
ถ้อยคํา โดยปราศจากเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ เมื่อได้รับคํากล่าวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อได้รับแจ้งจากศาล 
พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามี
พฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาท
ทนายความ แต่งต้ังทนายความไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการสอบสวน ทําการสอบสวน เพ่ือ
การน้ีให้คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคํา และมีหนังสือแจ้งให้บุคคล
ใดๆ ส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนได้ 
 ๒) ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ กําหนดโทษ
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ หมวด ๖ ไว้ดังนี้ 

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์ (๒) ห้ามทํา
การเป็นทนายความมีกําหนดไม่เกินสามปี หรือ (๓) ลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความ 
ในกรณีประพฤติผิดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ
ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณีเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้
โดยว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้   
 จากสถิติข้างล่างน้ี (ตารางที่ ๒.๔ แสดงสถิติการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาท
ทนายความ, หน้า ๑๑๔) แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข 
เน่ืองจากการลงโทษถึงขั้นถูกลบช่ือออกจากทะเบียนทนายความน้ันเป็นโทษขั้นสูงสุดสําหรับ
ความผิดร้ายแรงต่อวิชาชีพ อีกทั้งสถิติการลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมรรยาททนายความในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทนายความที่ถูกลงโทษเฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๒๑๕ คน และถูกลบช่ือ
ออกจากทะเบียนทนายความเฉลี่ยปีละไม่ตํ่ากว่า ๑๐๒ คน ประกอบกับไม่มีแนวโน้มว่าสถิติทาง
ตัวเลขจะลดลง 



 
๑๘๕ 

 
สถิติการลงโทษทนายความท่ีประพฤติผิดมรรยาททนายความปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โทษ ปี 

๒๕๕๑ 
ปี 
๒๕๕๒ 

ปี 
๒๕๕๓ 

ปี 
๒๕๕๔ 

ปี 
๒๕๕๕ 

ปี 
๒๕๕๖ 

ปี 
๒๕๕๗ 

ปี 
๒๕๕๘ 

รวม/
คน 

ว่ากล่าวตักเตือน ๒๘ ๒๐ ๒๔ ๒๗ ๔๙ ๑๖ ๒๔ ๒๓ ๒๑๑ 
ภาคทัณฑ์ ๖ ๑๔ ๓ ๕ ๖ ๑๐ ๕ ๓๔ ๘๓ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๓ เดือน ๑๑ ๙ ๙ ๒ ๑ ๑ ๕ ๑ ๓๙ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๖ เดือน ๘ ๕ ๕ ๒๐ ๗ ๖ ๑๒ ๙ ๗๒ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๑ ปี ๒๔ ๑๔ ๒๙ ๒๐ ๒๗ ๑๑ ๑๙ ๒๓ ๑๖๗ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๑ ปีคร่ึง ๒ ๑ - - ๔ - ๘ - ๗ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๒ ปี ๑๖ ๑๓ ๑๖ ๑๔ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๖ ๑๐๙ 
ห้ามทําการเป็นทนาย ๓ ปี ๓๑ ๑๓ ๒๓ ๑๔ ๔๐ ๓๓ ๓๐ ๒๙ ๒๑๓ 
ลบช่ือออกจากทะเบียน
ทนายความ 

๖๓ ๖๕ ๑๔๐ ๑๑๓ ๒๑๖ ๘๑ ๖๗ ๗๖ ๘๒๑ 

รวมจํานวนที่ถูกลงโทษ/
คน 

๑๘๙ ๑๕๔ ๒๔๙ ๒๑๕ ๓๖๑ ๑๗๐ ๑๗๓ ๒๑๑ ๑,๗๒๒ 

  
 ดังน้ัน จากปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยท่ีกล่าวมา แนวทางกฎหมายเป็น
ข้อบังคับให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติ หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ันๆ 
กฎหมายจึงเป็นบทลงโทษปลายทางเมื่อการกระทําความผิดได้กระทําสําเร็จลงเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
เห็นว่าหากทนายความไทยได้นําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา
ในแต่ละด้านโดยใช้ควบคู่ไปกับหลักกฎหมายแล้ว จะเป็นวิธีแก้ปัญหาจากต้นทางและเป็นการสร้าง
เหตุปัจจัยที่นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมอีกด้วย 
                         
๔.๒ ปัญหาในการปฏบิัตหิน้าท่ีของทนายความไทยท่ีบูรณาการด้วยหลักพทุธธรรม 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเป็นอีกวิธีหน่ึงที่สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยได้เป็นอย่างดี สามารถทําให้วิชาชีพทนายความได้รับการยอมรับโดยรวมของสังคมว่า
เป็นสถาบันวิชาชีพที่มีคุณภาพคุณธรรม สังคมให้ความเช่ือถือและเป็นที่พ่ึงของประชาชนผู้มีอรรถคดี
ทั้งหลาย งานวิจัยบทน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาเพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ มีรายละเอียดดังน้ี 
 



 
๑๘๖ 

 ๔.๒.๑ ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 สัจจะหมายถึงการรักษาคํามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับคนอ่ืน หรือคําปฏิญาณตนในการเข้าสู่
วิชาชีพ เรื่องที่สําคัญอย่างหน่ึงก็คือ ไม่ว่ายุคไหนๆ คําพูดที่ให้แก่กันไว้อย่างเป็นจริงเป็นจัง ถ้าไม่
รักษาเอาไว้ก็จะเกิดวิกฤตตามมาจนได้ การไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้บางครั้งคนเราอาจไม่สังเกตพบ
ผลเสียในทันทีทันใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วอย่างแน่นอนทันทีคือ จะเป็นคนไม่จริงกับสิ่งที่
ตัวเองได้ทําได้พูดและต้ังใจไว้ หรือลบล้างและทรยศต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมา คนที่ไม่รักษาสัจจะได้
ครั้งหน่ึงก็จะมีครั้งที่สองสามตามมาและในที่สุดก็จะกลายเป็นนิสัย ซึ่งทนายความต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองในทางที่ถูกต้องดังน้ี  
 ทนายความต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การท่ีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีจะเป็นเหตุให้
ลูกความแพ้คดีได้ ทั้ง ๆ ที่โดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายลูกความเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่การขาดนัด
หรือทอดทิ้งคดีทําให้ศาลสั่งจําหน่ายคดีทิ้งเสียหรือเป็นฝ่ายแพ้คดีไป ทนายความจึงถูกมองว่ารับงาน
มาแล้วไม่รับผิดชอบ ไม่มีสัจจะทั้ง ๆ ที่รับปากแล้วว่าจะเป็นผู้ดูแลคดีของลูกความน้ัน ดังคํา
สัมภาษณ์ของอาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ว่า “...การไม่รักษาสัจจะนี้ เป็นเรื่องขาดความ
รบัผิดชอบ...”๒ 
 ทนายความต้องไม่จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของ
ตนหรือปิดบังข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ เช่นทนายความไม่ย่ืนคําให้การภายในกําหนดเวลา
ที่ศาลสั่ง และไม่แจ้งให้ลูกความไปศาลทั้ง ๆ ที่เป็นกระบวนการทางศาลที่ต้องทํา เป็นเหตุให้ศาลสั่ง
คดีโดยยังไม่ทันได้ย่ืนข้อต่อสู้ ถือเป็นความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์นิวัติ 
แก้วล้วน ว่า “...รับงานลูกความมาแล้วไม่ทํา เป็นเร่ืองที่ทนายความขาดความรับผิดชอบในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ขาดหลักจริยธรรมในวิชาชีพ...”๓ การที่ลูกความได้ว่าจ้างทนายความน่ันย่อม
หมายความว่าทนายความจะเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์อันพึงได้ของเขา เมื่อรับงานมาแล้ว
ไม่ทําจึงไม่ต่างอะไรกับคนท่ีไร้สัจจะ สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) ว่า 
“...จงใจขาดนัดไปศาล ทอดทิ้งหน้าที่แสดงว่าขาดสัจจะที่ให้ไว้กับคนอ่ืน...”๔ จากการเสวนากลุ่ม 
เห็นว่า “...เป็นการขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่..”๕ 

                                                 

 ๒สัมภาษณ์ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช, กรรมการบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จํากัด, 
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๓สัมภาษณ์ อาจารย์นิวัติ แก้วล้วน, เลขานุการสภาทนายความ, วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๔สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก, เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๕ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, เมือ่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  



 
๑๘๗ 

 ทนายความต้องเคารพยําเกรงอํานาจศาลหรือไม่กระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้
พิพากษาในศาลหรือนอกศาล ในข้อน้ีเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้เข้ามาในวิชาชีพทนายความจะต้องอุทิศตน
และปฏิญาณตนว่า จะเป็นผู้ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของหลักจริยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพ
เพ่ือรับใช้ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ดังน้ันเมื่อปฏิญาณตนแล้วไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการไม่
รักษาสัจจะ ดังคําสัมภาษณ์ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ว่า “...สัจจะจะต้องมีตลอดเวลา
มีกับทุกคนรวมทั้งต่อตนเอง...”๖ ทนายความต้องรู้จักข่มความรู้สึกแม้จะไม่พอใจเม่ืออยู่ในศาลก็ต้อง
ไม่แสดงกิริยาไม่เคารพศาล 
 ทนายความต้องรับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา 
เพราะในคดีอาญาจําเลยได้รับสิทธิในการจัดหาทนายความให้ในกรณีที่จําเลยไม่สามารถจัดหา
ทนายความได้ด้วยตนเอง ทนายความได้ปฏิญาณตนแล้วว่า จะเป็นผู้ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของ
หลักจริยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพ หากไม่ปฏิบัติตามจึงถือว่าไม่รักษาสัจจะ และเป็นการเสียสละ
เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน เว้นแต่จะมีข้อแก้ตัวโดยสมควร เช่น ตัวทนายความเองป่วยหนักต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยผู้อ่ืนได้ เป็นต้น ดังคําสัมภาษณ์ของพระเทพปริยัติโมลี 
(สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร.  ว่า  “...การรักษาสัจจะของทนายความเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง เป็นเรื่องซื่อตรง
ต่อตนเอง ตรงต่อผู้อ่ืนและตรงต่อวิชาชีพ...”๗  
 ทนายความต้องทําหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรและไม่เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้
ในหน้าที่ ข้อน้ีเป็นความผิดต่อตัวความอย่างร้ายแรง การเอาเร่ืองที่เป็นความลับของคนอ่ืนไปพูดเป็น
เรื่องที่ไม่สมควร การเอาความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ไปพูดย่ิงเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมากเพราะ
อาจทําให้เสียรูปคดีได้ อาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล กล่าวในคําสัมภาษณ์ว่า “..ต้องดูว่าความผิด
ขนาดไหนถ้าร้ายแรงก็อาจถูกลบช่ือออกจากสภาทนายความ...”๘ 
 ทนายความต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดว่าด้วยมรรยาทในการปฏิบัติตามคําสั่งตามกฎหมาย
และข้อบังคับ ซึ่งทนายความทุกคนได้ปฏิญาณตนแล้วหากไม่ปฏิบัติตามจึงเป็นการไม่รักษาสัจจะ ดัง
คําสัมภาษณ์ของพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ว่า “...คนไม่มีความจริงใจคือคนไม่

                                                 

 
๖สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-

๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร., เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้า
คณะภาค ๙, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 

๘สัมภาษณ์ อาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล, ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สภา
ทนายความ, วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๘ 

รับผิดชอบคือคนไม่มีสัจจะ...”๙  ซึ่งสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของอาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ ว่า 
“...เรื่องการไม่รักษาสัจจะเป็นเรื่องขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัยชอบอ้างเหตุต่าง ๆ นานา 
ทนายความต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับสภาทนายความ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๘ ต้องใฝ่หาประสบการณ์และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นผู้นําดูแลให้สังคม
ของเราอยู่ในความถูกต้องชอบธรรมด้วยสามัญสํานึก...”๑๐ 
 ทางพระพุทธศาสนามีตัวอย่างของผู้บําเพ็ญสัจจะบารมี ขันติบารมี ซึ่งควรอย่างย่ิงที่จะ
นํามาเป็นต้นแบบ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังน้ี 
 ๔.๒.๑.๑ การศึกษาแบบอย่างที่ดีในพระพุทธศาสนา 
 เรื่องวิธุรบัณฑิต อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในชาดก (ทศชาติชาดก : ชาติที่ ๙) โดย
วิธุรบัณฑิตน้ันปฏิบัติให้เห็นความเสียสละและมั่นคงในสัจจะวาจาของตน ในที่สุดก็รักษาชีวิตให้รอด
พ้นจากยักษ์มาได้ด้วยอํานาจสัจจะวาจาซึ่งวิธุรบัณฑิตต้ังอธิษฐาน๑๑ วิธุรบัณฑิตเป็นผู้เคารพกฎหมาย
บ้านเมือง มีความจงรักภักดีต่อพระราชา ยอมเข้าเป็นตัวประกันของปุณณกยักษ์นับว่าเป็นความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของผู้เป็นข้ารับใช้ของกษัตริย์ ที่วิธุรบัณฑิตทําเช่นน้ันเพราะเกรงบ้านเมืองจะมี
ภัยและประชาชนอาจได้รับอันตรายจากยักษ์ เป็นความสํานึกในหน้าที่ของตนเองโดยมิใช่มีผู้ใดมา
บังคับ ดังน้ันผู้ที่มีใจสละได้ ข่มความกลัวความโกรธและความอยากได้แล้ว เมื่อสามารถทนต่อความ
ยาก ความอยากและความย่ัวยุได้แล้ว สัจจะจึงจะเจริญพร้อมตามมา  
 อีกตัวอย่างหน่ึง คือเรื่องจันทกุมาร (ทศชาติชาดก : ชาติที่ ๗) พระราชบุตรองค์ใหญ่ของ
พระเจ้าเอกราชาแห่งเมืองพาราณสี ทรงพิจารณาตัดสินคดีความโดยยุติธรรมเป็นที่พึงพอใจแก่
ประชาชนท้ังหลาย๑๒  ชาดกน้ีแสดงให้เห็นว่า จันทกุมารเป็นต้นแบบของผู้บําเพ็ญขันติบารมี แม้
ตนเองเป็นราชกุมารแต่ก็เสียสละความสุขส่วนพระองค์มาทําหน้าที่ตัดสินคดีความให้แก่ประชาชน 
เป็นตัวอย่างของผู้มีขันติบารมี ตัดสินคดีอย่างยุติธรรมคือเว้นจากอคติ บุคคลต้นแบบในการทําความ
ดีเหล่าน้ีจะเป็นแรงบันดาลใจให้ถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม  
 ความเป็นผู้มีสัจจะมิได้หมายความเพียงการกล่าววาจาเท่าน้ัน แต่โดยความหมายแล้วสัจจะ
น้ัน หมายถึง ความจริงใจ จริงจัง ความซื่อสัตย์ โดยสรุปก็คือความรับผิดชอบน่ันเอง รับผิดชอบต่อ
คําพูดคือพูดจริงทําจริง พูดอย่างไรก็ทําอย่างน้ัน ทําอย่างไรก็พูดอย่างน้ัน ทนายความรับปากว่าจะว่า
ความให้แล้วไม่ทําตามที่พูด ย่อมถูกกล่าวหาว่าผิดข้อบังคับมรรยาททนายความได้ รับผิดชอบต่อ

                                                 

 
๙สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสา

ราม, วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๑๐สัมภาษณ์ อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, นายกสภาทนายความ, วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑ขุ.ชา.อ. ๒๘/๑๕๑๘-๑๖๕๔/๔๒๑-๔๔๖. 
 ๑๒ขุ.ชา.อ. ๒๘/๙๘๒-๑๑๕๒/๓๓๕-๓๖๒. 



 
๑๘๙ 

หน้าที่การงาน คือไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตาม จะต้ังใจทํางานน้ันให้ดีที่สุด น่ันคือต้องมีทมะคือความ
ข่มใจในตัวเองไม่ให้เกียจคร้าน มีขันติคือความอดทนต่อสิ่งย่ัวยุที่เป็นกิเลส มีความขยันหมั่นศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมให้มีความรู้ด้านตัวบทกฎหมายที่ทันยุคสมัยและเสียสละสงเคราะห์และอนุเคราะห์แก่
คนที่ควรแบ่งปัน  
 ๔.๒.๑.๒ การสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึ้นกับคนท่ัวไป 
 วิกฤตสัจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถ้าคนเราหมดความเช่ือถือลงเมื่อใด กว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ 
ยากแสนยาก ประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจากการไม่รักษาคําพูดจะมีหรือไม่เพียงใดไม่ทราบแต่โทษ
ของมันย้อนกลับมาหาเสมอ ๆ เพราะทนายความที่ถูกลูกความกล่าวหาเท่ากับหมดโอกาสในวิชาชีพ
ของตนเองอีกด้วย ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล ว่า “...ในหลายปีที่ผ่านมาเคยต้ัง
อนุกรรมการสอบหลายคร้ังก็ไม่เคยให้ทนายที่ถูกลบช่ือกลับมาเป็นทนายได้อีกเพราะติดประวัติไป
ตลอดชีวิต...”๑๓ 
 ๔.๒.๑.๓ การยึดหลักการพูดที่ถูกต้อง 
 ทนายความควรประหยัดคําพูด คือพูดเท่าที่จําเป็น พูดแต่คําที่เป็นประโยชน์จริง ไพเราะ ถูก
กาลฉะนั้นก่อนพูดทุกครั้งต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูด โดยยึดหลักการพูดตาม
อภัยราชกุมารสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในเรื่องของสัจจะ ดังนี้คือ เรื่องไม่จริง ไม่มีประโยชน์ คน
ชอบฟังหรือไม่ชอบฟัง เราไม่พูด, เรื่องจริง ไม่มีประโยชน์ คนชอบฟังหรือไม่ชอบฟัง เราไม่พูด, เรื่อง
จริง มีประโยชน์ คนชอบฟังหรือไม่ชอบฟัง เราต้องเลือกเวลาพูด๑๔ เรื่องดี ๆ พูดในเวลาไม่ดีก็
กลายเป็นเรื่องไม่ดีได้ 
 หลักการพูดทั้ง ๖ ประการน้ีเป็นการฝึกให้เป็นคนมีสัจจะที่ลึกซึ้งมาก ทนายความต้องว่า
ความในศาลจึงใช้การพูดในวิชาชีพเป็นประจํา สมควรปวารณาตัวว่าจะใช้หลักการพูดน้ีให้เป็นนิสัย 
การพูดเรื่องจริงแต่ไม่เลือกเวลาที่เหมาะสมนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจทําให้เสียประโยชน์อีก
ด้วย การข่มใจเลือกเวลาพูดอันควรจึงสําคัญมาก บางเรื่องเราอาจต้องยอมเสียสละบ้างด้วยการยอม
ไม่พูด ส่วนการพูดเร่ืองไม่จริงใส่ร้ายคนอ่ืนแสดงว่าเป็นคนมีอคติ แม้พูดไปไม่มีใครรู้แต่ควรละอายใจ
และเกรงกลัวต่อบาปที่ไม่ต้องมีใครย่ืนคําฟ้อง กรรมก็ตามมาทันแน่นอน การยึดหลักการพูดที่ถูกต้อง
จึงนับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน  
 การศึกษาแบบอย่างที่ดีในพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ปฏิบัติตาม รวมถึงการสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึ้นแก่คนทั่วไป เมื่อรับปากใครแล้วต้องพยายามทําให้
ได้ตามน้ัน และยึดหลักการพูดที่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยส่งเสริม 

                                                 

 
๑๓สัมภาษณ์ อาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล, ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สภา

ทนายความ, วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๑๔ม.ม.๑๓/๙๑-๙๔/๗๐-๗๔. 



 
๑๙๐ 

การรักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 เน่ืองจากทนายความเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายโดยตรงเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีอรรถคดี
และเป็นผู้ดําเนินกระบวนการยุติธรรมในศาล หลักอคติจึงสําคัญมากหากมีอคติเมื่อใดเมื่อน้ันความ
เที่ยงธรรมจะหายไป ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์จรัส กาญจนขจิต ที่ว่า “...ไม่ใช่รับงานมาแล้วพอ
เห็นว่าคู่ความเป็นผู้มีอิทธิพลเลยไม่กล้าทําคดีต่อ...”๑๕  ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของอาจารย์
สุนทร ทรัพย์ตันติกุล ว่า “...วิชาชีพทนายความต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคนในสังคม...”๑๖ และคํา
สัมภาษณ์ของพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร., ว่า  “...การรักษาสัจจะของทนายความเป็น
สิ่งสําคัญอย่างย่ิง ต้องไม่ต้ังอยู่ในอคติ คือความลําเอียงทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ ลําเอียงเพราะรัก 
เกลียด ไม่รู้ และความกลัว ถ้าทนายความมุ่งให้ลูกความชนะคดีโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง แสดงว่า
มีอคติ...”๑๗ การเว้นจากอคติทั้ง ๔ จึงจําเป็นสําหรับผู้ทําหน้าที่ด้านการใช้กฎหมาย เพราะอคติเป็น
ต้นเหตุของอกุศลกรรมทั้งหลาย 
 หลักปฏิบัติสําคัญอีกประการหน่ึงคือการสร้างจิตสํานึกที่ดีของบุคคลจนกลายเป็นจิตใต้
สํานึกโดยธรรมชาติของบุคคลน้ัน ๆ คําว่า จิตสํานึกและความรับผิดชอบส่วนตัวน้ี ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว่า personal accountability ซึ่งเป็นคําที่แปลยากมาก พจนานุกรมทั่วไปมักจะแปล
คําว่า accountability ว่า ความรับผิดชอบ แต่ความจริงแล้วคําน้ีมีความหมายลึกซึ้งกว่าน้ีมาก 
เพราะคําน้ีไม่ได้แปลว่าความรับผิดชอบที่เกิดจากการได้รับมอบหมายหน้าที่เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง
ความรับผิดชอบอันเกิดจากจิตสํานึกทางด้านศีลธรรม จริยธรรม๑๘ จิตสํานึกที่ดี ช่วยให้เราอยู่บน
หนทางที่ถูกต้อง ช่วยรักษาเราให้อยู่ในทิศทาง 
ที่ถูกต้อง๑๙ ได้แก่ หิริโอตตัปปะ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก 
หมายความว่าหากคนเรามีหลักธรรมน้ีแล้ว ย่อมตัดปัญหาใด ๆ ลงได้ เพราะเมื่อเรามีความละอายใจ
ในการทําบาปและเกรงกลัวต่อความผิดบาปแล้วเราก็จะไม่กล้าทําในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรม ดังคํา
สัมภาษณ์ของพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ว่า “..หลักธรรมที่จะนํามาบูรณาการไม่

                                                 

 ๑๕สัมภาษณ ์อาจารย์จรัส กาญจนขจิต, อาจารย์สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตย
สภา, วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  
 

๑๖สัมภาษณ์ อาจารย์นิวัติ แก้วล้วน, เลขานุการสภาทนายความ, วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร., เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้า
คณะภาค ๙, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๘ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต, จิตสํานกึและความรบัผิดชอบส่วนตัว, 
http://www.drkanchit.com/general_articles/articles/general_48.html (17.10.2559) 
 

๑๙เมธา สุวรรณสาร, ลักษณะของจิตสํานึกทีดี่, 
http://www.itgthailand.com/tag/ลักษณะของจิตสํานึกที่ดี, (17.10.2559) 



 
๑๙๑ 

เฉพาะแต่ฆราวาสธรรมเท่าน้ัน หลักธรรมพ้ืนฐานที่ใหญ่ที่สุดคือหิริ (ละอาย) โอตตัปปะ (กลัวบาป) 
หิริโอตตัปปะเป็นพ้ืนฐานทั้งหมดเป็นธรรมะคุ้มครองโลก จะเกิดในยุคใดสมัยใดก็เรียนรู้ได้เอง เช่นลูก
ร้อง คนเป็นแม่ก็รีบมาอุ้มมาดูแล หรือต่ืนมาก็รีบมาหุงข้าวให้ลูกกิน คือเป็นความรู้สึกอายถ้าไม่ได้ทํา
หน้าที่ เรียกว่าลัชชา (ความละอาย ความกระดาก) ส่วนโอตตัปปะ คือกลัวความเดือดร้อน กลัวเสีย
ทรัพย์ หิริโอตตัปปะสองสิ่งน้ีทําให้คนมีความรับผิดชอบ ถ้าเกิดจากมีคนมาสั่งจึงทําอย่างน้ีไม่ใช่
หิริโอตตัปปะ...”๒๐ ซึ่งสอดคล้องกับการเสวนากลุ่ม๒๑ 
 สรุปว่า ทนายความต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องดีงาม กล่าวคือทนายความ
ต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบอันพึงมีทั้งหลายทั้งปวง รู้จักข่มใจควบคุมจิตใจฝึกหัดดัดนิสัย 
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ต้องไม่จงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้น
หน้าที่ที่ควรทํา ไม่ปิดบังเรื่องที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ ต้องเคารพศาล ยินดีรับเป็นทนายขอแรง 
ต้องไม่เปิดเผยความลับลูกความและปฏิบัติตามข้อบังคับ  
 ทนายความพึงทําหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็งทนทาน มั่นในจุดหมายอดทนไม่
ท้อถอย ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้มาขอ
ความช่วยเหลือ เมื่อมีใจพร้อมที่จะเป็นผู้เสียสละได้ ประกอบกับมีความขยันต่อการงานและรู้จักข่ม
ใจในความโลภ จาคะ ขันติ และทมะน้ีจะนําเราไปสู่ความเป็นผู้มีสัจจะน่ันเอง ย่ิงถ้าสร้างและพัฒนา
ตนเองจนมีฆราวาสธรรม ๔ เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานประจําตนได้ ก็จะสามารถสร้างเกียรติยศ
ช่ือเสียงความน่าเช่ือถือในสายตาผู้อ่ืน เช่นน้ีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นทนายความที่รักษาสัจจะ 
นอกจากน้ียังต้องยึดหลักความเที่ยงธรรมคือทําเพราะความถูกต้อง๒๒ ไม่ลําเอียงเพราะอามิส คือเว้น
จากอคติ ๔ เพราะทนายความเป็นผู้ใช้กฎหมายจําต้องถือหลักความยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นข้อสําคัญ 
และมีหิริโอตตัปปะคือความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป แม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็ต้องไม่ทําในสิ่ง
ที่ผิดต่อผู้อ่ืน หากทําผิดแล้วถูกจับได้ในภายหลังจะทําให้อับอายเสียช่ือเสียงทั้งต่อตนเอง ต่อวงศ์
ตระกูลและผลร้ายอ่ืน ๆ ที่อาจได้รับอย่างคาดคิดไม่ถึง 
 ฆราวาสธรรม ๔  อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริม
ด้านการรักษาสัจจะและช่วยให้ทนายความไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องดีงามได้ 
  ๔.๒.๒ ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมท่ีบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 คําว่า มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่ทําให้คนเป็นมนุษย์ คือเป็นมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
ได้แก่การปฏิบัติตามศีล ๕ หากสังคมมนุษย์ไม่มีศีลเป็นเคร่ืองคุ้มครองจิตใจแล้ว มนุษย์ย่อมก่อความ 

                                                 

 
๒๐สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสา

ราม, วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  
 

๒๒สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๒ 

เดือดร้อนให้กันและกันเสมอ หาความสงบในชีวิตได้ยาก ในวิสุทธิมรรคสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
ได้กล่าวถึงศีลว่า ศีล คือความทรงอยู่อย่างเรียบร้อย ภาวะที่รองรับด้วยสามารถเป็นฐานรองรับกุศล
ธรรมทั้งหลาย ศีล ๕ ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือผู้หน่ึงผู้ใดได้บัญญัติขึ้นไว้ หากแต่เป็นธรรมชาติของ
ความเป็นมนุษย์ที่เป็นอย่างน้ันเอง จึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า มนุษยธรรม๒๓  คือมีความดีอย่างมนุษย์
น่ันเอง ศีล ๕ น้ีจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครโต้แย้งหรือทัดทานได้ ศาสดาผู้บัญญัติศาสนาทุกศาสนาต้อง
ยอมรับ และจะบัญญัติให้สานุศิษย์ของตนประพฤติปฏิบัติเป็นการขัดแย้งกับศีล ๕ น้ีไม่ได้เลย และ
ถ้ามนุษย์พากันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกันเลย มนุษย์ก็จะมีอันสูญพันธ์ุไปจากโลกน้ีอย่างแน่นอน เพราะ
จะทําลายล้างผลาญกันเองจนหมดไปในที่สุด ศีล ๕ หรือเบญจศีลน้ี เป็นศีลขั้นต้นที่ถือว่าเป็นพ้ืนฐาน
แห่งศีลทั้งปวง๒๔ ส่วนเบญจธรรมเป็นเคร่ืองเหน่ียวรั้งไม่ให้ผิดศีล ดังน้ีทนายความต้องทรงความ
เป็นอยู่ให้เรียบร้อยคือ การพัฒนาความประพฤติที่ถูกต้องตรงธรรมดังต่อไปน้ี 
 ทนายความต้องไม่ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ ทนายความเป็นอาชีพ
ที่มีเกียรติ เพราะเป็นวิชาชีพที่ต้องมีศรัทธาและมีความรู้ความชํานาญจากการอบรมศึกษาชั้นสูง 
โดยเฉพาะทางด้านจิตใจและปัญญา และต้องมีหลักการเพ่ือกํากับให้ผู้ประกอบการงานอาชีพอยู่ใน
กรอบแนวทางที่ถูกต้องแห่งการทําหน้าที่ในการงานวิชาชีพน้ัน ๆ๒๕ หากทนายความมีอาชีพอ่ืนที่ไม่
เหมาะสม เช่น รับเป็นนายหน้าว่ิงเต้นประสานงานการท่ีไม่เหมาะสม ค้าขายสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ไม่
เป็นสัมมาอาชีวะ เหล่าน้ีล้วนเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือทนายความเมาจนไม่ไปศาลเพราะ
ฤทธ์ิสุรายังไม่สร่าง จึงขาดนัดโดยไม่ได้จงใจ เป็นเหตุให้ต้องโกหกลูกความต่อไปเพราะไม่กล้าพูด
ความจริง คดีของลูกความถ้าเป็นโจทก์ศาลสั่งให้ยก ถ้าเป็นจําเลยก็แพ้คดีไปเลยทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายลูกความเป็นฝ่ายได้เปรียบ ลูกความถูกเบียดเบียนจากความไม่มีศีลธรรมของ
ทนายความแบบน้ีแสดงว่าทนายความไม่มีมนุษยธรรม ดังคําสัมภาษณ์ของพระเทพปริยัติโมลี 
(สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร. ที่ว่า “...ถ้าทนายความมุ่งลาภสักการะจนลืมความถูกต้อง พูดคําเท็จ มุ่งทําลาย
ทําร้ายผู้อ่ืน ผิดหลักมนุษยธรรมคือผิดเบญจศีลข้อ ๔...”๒๖   สอดคล้องกับการเสวนากลุ่ม “...รักษา 

                                                 

 
๒๓สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีร์วิสุทธิมรรค (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธนาเพรส จํากัด. พ.ศ. ๒๕๕๖), หน้า ๙.  

 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทสํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๗๒๓. 
 ๒๕ดิเรก ควรสมาคม, รองศาสตราจารย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒. 
 

๒๖สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร., เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้า
คณะภาค ๙, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



 
๑๙๓ 

ศีล ๕ เป็นพ้ืนฐาน)๒๗ 
 ทนายความต้องไม่ฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครองหน่วงเหน่ียวเงิน
หรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ไว้นานเกินกว่าเหตุ เช่น ทนายความรับเงินชดใช้
ค่าเสียหายจากฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่บอกลูกความเก็บไว้เสียเอง พอลูกความถามก็ตอบหลบเลี่ยงเบี่ยง
บ่ายหรือบอกว่ายังไม่ได้รับ เช่นน้ีทนายความ ผิดศีลข้อมุสาวาท (พูดเท็จ) ทนายความไปรับเงิน
ค่าธรรมเนียมวางศาลคืนมาแล้วไม่ส่งคืนลูกความ ผิดศีลข้ออทินฺนาทานา (ลักทรัพย์) ไม่เป็น
สัมมาอาชีวะ ขาดความเมตตากรุณาเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อ่ืน อยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
แบบนี้แสดงว่าทนายความไม่มีมนุษยธรรมดังคําสัมภาษณ์พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ดร. ว่า 
“...ศีล ๕ เป็นธรรมพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต หากทนายความรักษาศีล ๕ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลด
น้อยลงไปมากเพราะเป็นธรรมท่ีเว้นคือไม่ให้ทําผิดต่อคนอ่ืนทําผิดต่อสังคมและให้ทําดี เรารักสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด คนอ่ืนก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันน้ัน สําหรับทนายความต้องเน้นเรื่องกฎหมาย คือใช้
กฎหมายเพ่ือช่วยคน คนด้ือเอากฎหมายมากําจัดไม่ได้ ต้องเอาศีลธรรมจรรยาไปจับ...”๒๘  
 เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรหมายความว่า ทนายความพยายามคืนเงินหรือทรัพย์น้ันให้แก่
ลูกความแต่ยังไม่สามารถกระทําได้ เช่น เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน ถนนหนทางถูกตัดขาด แต่ทนายความก็
ได้ติดต่อโทรศัพท์แจ้งให้ลูกความทราบแล้ว จึงเข้าข้อยกเว้น 
 ทนายความเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือทําให้สังคมเกิดความเป็นธรรม ดังคําสัมภาษณ์ของ
อาจารย์วันชัย สอนศิริ ที่ว่า “...สังคมส่วนใหญ่มองว่า ใครก็ตามท่ีสามารถทําให้คดีน้ันชนะ ไม่ว่าจะ
วิธีใดก็ตาม วิธีชอบไม่ชอบ ก็มองว่าทนายคนน้ีเก่ง สังคมมองแบบนี้ทําให้ทนายความมุ่งเอาแพ้
เอาชนะมากกว่าดูความถูกผิด จึงพยายามหาเล่ห์กลมนต์คาถาทั้งใต้ดินบนดินเพ่ือให้ได้ชัยชนะ และ
จากเหตุดังกล่าวทําให้ทนายความประพฤติไม่ดี อย่าไปเล่นตามสังคม อย่าไปโทษสังคม ต้องโทษตัว
ทนายเอง โทษสังคมไม่ได้ คนที่แพ้อยากชนะไม่ดูถูกผิดเป็นธรรมดานิสัยของคนที่มีคดี ทนายต้องไม่
ด้ินไปตามกระแสของสังคม ในการทําคดี ทนายความต้องช่วยเหลือเก้ือกูลคนผิดให้รู้ว่าผิดแล้วต้องทํา
อย่างไรต่อไป คนที่ผิดและรู้อยู่แล้วว่าแพ้อย่าไปสร้างหลักฐานเท็จว่าทําอย่างน้ีแล้วจะชนะ...”๒๙ 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ว่า “...ทนายความที่ดีก็มี ที่ไม่ดีก็
มี ทนายความที่ไม่ดีมีจึงมีอันตรายมากเพราะเป็นผู้รู้กฎหมาย ทนายความจึงต้องมีศีล...”๓๐  
                                                 

 ๒๗ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

๒๘สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-
๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  



 
๑๙๔ 

 ในทางพระพุทธศาสนาการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์น้ีถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยความ
เป็นผู้ได้ทําความดีไว้ในกาลก่อน การทําความดีให้พร้อมไว้ก่อนแล้ว คือมีปุพเพกตปุญญตา๓๑ ช่วย
อุปถัมภ์และชาติที่เกิดเป็นมนุษย์น้ีถือว่าเป็นชาติที่สําคัญ เพราะเป็นที่ต้ังแห่งการทําความดีทั้งหลาย 
สามารถบําเพ็ญธรรมเพ่ือให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ต้ังแต่เบ้ืองตํ่าไปจนถึงพระนิพพานได้ ดังน้ัน เมื่อเรา
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจึงต้องปฏิบัติธรรมและรักษาศีลเพ่ือจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 
 ในที่น้ีจะแสดงความหมายในแง่ที่เหมือนว่า วินัยเป็นส่วนหน่ึงของศีล เพราะศีลนอกจากเป็น
ธรรมแล้วยังมีส่วนที่เป็นวินัยด้วย ดังน้ันจึงแบ่งศีลได้เป็น ๒ ระดับคือ๓๒ 
 ๑. ศีลในระดับที่เป็นธรรม (ธรรมขั้นศีล)  ได้แก่หลักความประพฤติทางกายวาจาและอาชีวะ 
ที่แนะนําสั่งสอนกัน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลัก และผู้ปฏิบัติตาม
หรือฝ่าฝืน ย่อมได้รับผลดีหรือช่ัว โดยรับผิดชอบต่อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง รวมทั้งการ
ปฏิบัติศีล และการรักษาวินัย ที่ได้กลายเป็นความประพฤติประจําตัวหรือเป็นคุณสมบัติของบุคคล 
 ๒. ศีลในระดับที่เป็นวินัย (วินัยเป็นศีล) ได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนบทบัญญัติที่
จัดต้ังวางตราข้ึนเป็นกฎหมายทางสังคมเพ่ือกํากับและควบคุมความประพฤติของบุคคล ให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายจําเพาะของหมู่ชนหรือชุมชนน้ัน โดยมีระบบการจัดการบังคับควบคุมให้ได้ผลเป็น
จริงตามที่กําหนดไว้ รวมทั้งมีการลงโทษผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืน (ต่างหากจากการได้รับผลทางจิตใจตามกฎ
ธรรมชาติ) 
 วินัยยังไม่ใช่ศีล แต่วินัยเป็นระบบวิธีจัดการทางสังคมที่จะฝึกคนให้มีศีล ส่วนศีลน้ันอาศัย
วินัย แต่ไม่ใช่วินัย เพราะศีลเป็นส่วนหน่ึงของธรรม 
 ๔.๒.๒.๑ การปลูกฝังให้ทนายความรักษาศีลในระดับที่เป็นธรรม (ธรรมขั้นศีล)  ได้แก่
การปลูกฝังให้ทนายความมีความเข้าใจและเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้
ทนายความไม่กล้าฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี ตามภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามกฎธรรมชาติน้ีผู้ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนย่อมได้รับผลดีหรือช่ัว โดยรับผิดชอบต่อกฎธรรมดาของธรรมชาติเองโดยตรง รวมทั้ง
การปฏิบัติศีลและการรักษาวินัย ผู้ฝ่าฝืนย่อมได้รับผลกรรมน้ันตามธรรมชาติ  
  ตัวอย่างการเบียดเบียนชีวิตและกล่าวคําเท็จได้รับผลกรรมดังโคณเปตวัตถุ๓๓  นางเปรตตน
หน่ึงต้องกินเน้ือลูกเพราะมีใจประทุษร้ายได้ทําให้ภรรยาใหม่ของสามีที่ต้ังครรภ์ ๓ เดือนตกเลือด ผล
กรรมเกิดจากการทําลายสัตว์มีชีวิตและการกล่าวคําเท็จ คือผิดศีลข้อที่ ๑ และข้อที่ ๔ ในเบญจศีล  

                                                 

 ๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, 
(กรุงเทพ  มหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หน้า ๒๔๗. 
 ๓๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อ้างแล้ว, หน้า ๗๒๒.  
 ๓๓ขุ. เปต. ๒๖/๔๐-๔๔/๑๗๓. 



 
๑๙๕ 

 อีกตัวอย่างหน่ึงคือกรรมจากการคิดเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อ่ืนดังอังกุรเปตวัตถุ๓๔ เรื่องอัง
กุระกับเปรต พราหมณ์พ่อค้าคนหน่ึงเห็นของทิพย์ออกจากมือรุกขเทวดา จึงเกิดความโลภขึ้นได้บอก
แก่อังกุรพาณิชว่า จะบังคับให้รุกขเทวดาขึ้นยานแล้วรีบเดินทางไปยังเมืองทวารวดีโดยเร็ว ด้วยผล
ของกรรมพราหมณ์พ่อค้าผู้เบียดเบียนทรัพฺย์ของคนอ่ืนย่อมได้รับผลร้ายกลายเป็นเปรตในนรก อังกุร
พาณิชเมื่อจะห้ามพราหมณ์พ่อค้าน้ันจึงได้กล่าวเตือนถึงการกระทําที่ผิดศีลว่าการเบียดเบียนผู้อ่ืน
เป็นคนเลวคือ 
  “บุคคลอาศัยน่ังหรือนอนที่ร่มเงาของต้นไม้ใด แม้แต่ก่ิงของต้นไม้น้ันก็ไม่
 ควรหัก เพราะผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทราม”๓๕ 
 ตัวอย่างทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นว่าคนท่ีผิดศีลแม้ไม่มีใครกล่าวโทษก็ต้องได้รับโทษเป็น
ธรรมดาธรรมชาติดังตัวอย่างนางเปรตผู้เบียดเบียนชีวิตและพราหมณ์พ่อค้าผู้เบียดเบียนทรัพฺย์ของ
คนอ่ืนย่อมได้รับผลร้ายกลายเป็นเปรตในนรก เมื่อทนายความมีความเช่ือในเรื่องของกรรมว่าการทํา
ความดีย่อมได้รับผลดีตอบ หากทําช่ัวย่อมได้รับผลร้ายโดยไม่ต้องมีใครนําไปฟ้องร้องต่อศาลอาญา
แห่งใดๆ ทนายความจะได้เกรงกลัวกฎธรรมชาติและไม่กล้าทําผิดศีล ดังคําสัมภาษณ์ของพระสาสน
โสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ว่า “...ศีล ๕ ช่วยให้เป็นทนายความท่ีดีได้ ศีลเป็นเรื่องของการปฏิบัติปกติ  
จึงต้องทําให้ทนายความเป็นปกติ มนุษย์ที่ไม่มีศีลคนน้ันไม่น่าคบ หลักเบญจศีลเบญจธรรมอย่างเดียว
ยังไม่พอ ต้องให้รู้กฎแห่งกรรม ทําช่ัวอย่างไรก็ต้องได้รับผลช้าเร็วและทําให้สังคมญาติพ่ีน้อง
เดือดร้อน ถ้าทําดีถึงไม่รวยก็จะพบกับความสุข ญาติพ่ีน้องพลอยมีความสุขไปด้วย คนฉลาดต้องไม่
ทําลายประโยชน์ตน และไม่ทําลายประโยชน์ผู้อ่ืน...”๓๖ ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของอาจารย์
เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ ที่ว่า “...นักกฎหมายที่ตระหนักในสัจธรรมของกฎแห่งกรรม จักเป็นผู้ที่เคารพทั้ง
กฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพกฎหมายได้ด้วยใจสมัครและจักปฏิบัติได้อย่างเสมอต้น
เสมอปลายตลอดอายุขัยของตน ด้วยผลของการถือปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมน้ี จักทําให้นักกฎหมาย
ประสบความสําเร็จทั้งในวิชาชีพและในชีวิตส่วนตัวอย่างงดงาม...”๓๗ ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์วัน
ชัย สอนศิริ ว่า “...ผู้มีศีลย่อมได้ช่ือว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรมและช่วยดูแลสังคมให้สงบสุขได้ การปลูกฝัง
ให้ทนายความรักษาศีลในระดับที่เป็นธรรมจึงเป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องตระหนักเพราะการปลูกฝัง
ต้องกระทําต้ังแต่วัยเยาว์จนฝังรากลึกเป็นนิสัย...”๓๘ 

                                                 

 
๓๔ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘/๒๐๙. 

 ๓๕ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๙/๒๐๙.  
 ๓๖สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-
๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  
 ๓๗สัมภาษณ์ อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, นายกสภาทนายความ, วันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๙.  
 

๓๘สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๖ 

 ๔.๒.๒.๒ การปลูกฝังให้ทนายความรักษาศีลในระดับที่เป็นวินัย (วินัยเป็นศีล) 
 ในประเด็นน้ีผู้วิจัยยังหมายถึงการที่ทนายความใช้กฎหมายบ้านเมืองเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
ได้รับความเป็นธรรมอีกด้วย ดังตัวอย่างที่ผู้วิจัยใคร่ยกมาเป็นอุทาหรณ์เรื่องหน่ึง คือตัวอย่างคดี
สะเทือนใจซึ่งถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ เมื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ๓๙ พาดหัวข่าวตัวโตขึ้นหน้าหน่ึงว่า 
“นักเรียนสาวหายตัว แท็กซี่ลึกลับพาเชิด ขณะโรงเรียนเลิกกลับบ้าน”  
  ในที่สุดมีผู้พบศพนางสาวเชอร่ีแอน ดันแคน วัย ๑๖ ปี ลูกครึ่งไทยอเมริกันที่อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองสมุทรปราการจึงได้ทําการ
สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาสั่งฟ้อง
ผู้ต้องหา ๔ คน คือนายรุ่งเฉลิม หรือเฮาด้ีกนกชวาลชัย นายพิทักษ์ ค้าขาย นายกระแสร์ พลอยกลุ่ม 
และนายธวัช กิจประยูร ซึ่งคําตัดสิน“ประหารชีวิต”จําเลยทั้ง ๔ ย่อมมีผลกระทบต่อจิตใจของคนที่
ไม่ได้ทําผิดเป็นอย่างมาก  แต่คงไม่มีใครเข้าใจได้ดีเท่ากับพวกเขาเหล่าน้ัน ในระหว่างขั้นตอนการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ นายรุ่งเฉลิม หรือเฮาด้ี กนกชวาลชัย จําเลยที่ ๑  ได้ถึงแก่ความตายในท่ี
คุมขังที่เรือนจําบางขวาง  
  ต่อมาคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๘/๒๕๓๖ ยืนตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ อันเป็นสิ่งซึ่ง
แสดงว่าจําเลยที่ยังมีชีวิตอยู่ในคดีดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธ์ิ ในขณะนั้นทนายเพ็ญนภา ธรรมรุ่งโรจน์
เป็นผู้เข้าแก้คดี ระยะเวลาประมาณ ๖ ปีเศษในการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผู้กระทําผิดช่างดูยาวนาน แม้ศาลฎีกาจะตัดสินยกฟ้องได้เป็นอิสระ เพ่ือกลับไปหาครอบครัวแต่สิ่งที่
พวกเขาได้พบคือครอบครัวที่แตกสลาย สําหรับนายพิทักษ์และนายธวัชน้ัน ออกจากคุกมาได้ไม่
เท่าไรก็เสียชีวิตเน่ืองจากติดโรคมาจากในเรือนจํา น่ีเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงที่จะบอกว่า ในฐานะ
ทนายความต้องมีพลังความกล้าพอท่ีจะทําความจริงให้ปรากฏ และใช้กฎหมายเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรมดังเช่นทนายที่เข้ามาช่วยแก้คดีน้ี ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์
ของอาจารย์วันชัย สอนศิริ ว่า “...ลําพังทนายความจะยึดเอาแต่มรรยาททนายความมาใช้อย่างน้ีไม่
เพียงพอ คนที่จะต่อสู้เพ่ือความยุติธรรมจะต้องมีมนุษยธรรมด้วย...”๔๐    
 การปลูกฝังให้ทนายความมีความเข้าใจและเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม และตัวอย่างของ
ทนายความที่ใช้กฎหมายบ้านเมืองเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วย
ส่งเสริมด้านการมีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ทนายความต้องไม่ตีความกฎหมายเพ่ือเข้าข้างตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือหาช่องของกฎหมาย
มาช่วยลูกความท่ีกระทําความผิด เพราะจะทําให้คนผิดลอยนวลและกฎหมายไม่ศักด์ิสิทธ์ิอีกต่อไป  

                                                 

 
๓๙หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, พาดหัวข่าวตัวโตขึ้นหน้าหน่ึงว่า “นักเรียนสาวหายตัว แท็กซ่ีลึกลับ

พาเชิด ขณะโรงเรียนเลิกกลับบ้าน” ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙. 
 ๔๐สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙.  



 
๑๙๗ 

ความประพฤติเช่นน้ีผิดทั้งจริยธรรมและคุณธรรม เพราะทนายความเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายจึงต้องใช้ 
อย่างเที่ยงธรรมไม่มีอคติ ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์วันชัย สอนศิริ ว่า “...การรับคดีเป็นสิทธิของ
ทนายความจะรับหรือไม่รับก็อยู่ในดุลยพินิจ ดังน้ันการเลือกรับงานของทนายความไม่ถือว่าเป็นอคติ 
แต่เมื่อรับคดีไปทําแล้วต้องไม่มีอคติ ต้องเป็นธรรมตามตัวบทกฎหมาย...”๔๑ 
 เรื่องจิตสํานึกที่ดีเป็นเร่ืองสําคัญในการแก้ปัญหาทั้งหลาย ดังคําสัมภาษณ์ของพระมหาโพธิ
วงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ที่ว่า “...ทุกการกระทําที่ผิดล้วนเกิดจากไม่มีหิริโอตตัปปะ ถ้าใช้คุณธรรม
ข้อย่อยเช่นศีล ๕ ไปปรับใช้แล้ว ยังไงก็ต้องเอาหิริโอตตัปปะมาใช้ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าหิริโอตตัปปะ
เป็นสุกกธรรม เกิดโดยอัตโนมัติหรือเกิดจากการท่ีได้รับคําบอกเล่าจากคนที่น่าเช่ือถือ หิริโอตตัปปะ
จะสร้างได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรชักนําชักจูงไปในทางที่ดี จิตต้องอ่อน (สําคัญมาก) ถ้าจิตไม่อ่อนฝึก
ไม่ได้ ผู้มีจิตอ่อนจึงโน้มน้าวได้หมด ดังน้ันจึงต้องฝึกจิตอ่อนให้ควรแก่การงาน ฝึกจิตให้อ่อนจึงต้อง
ฝึกน่ังสมาธิ...”๔๒  ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) ที่กล่าวว่า  
“...หลักของศีล ๕ ก็ใช้ได้กับอาชีพของทุกบุคคล แต่ทั้งน้ีต้องยึดหลักหิริโอตตัปปะเป็นพ้ืนฐาน...”๔๓ 
 สรุปว่า ทนายความต้องพัฒนาความประพฤติที่ถูกต้องตรงธรรม กล่าวคือทนายความต้อง
ไม่ประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี ไม่กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือ
ตระบัดสินลูกความ   
 ทนายความพึงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ประพฤติล่วงเกินสิทธิผู้อ่ืน 
ไม่พูดคําเท็จทั้งด้วยตัวเองหรือใช้ให้คนอ่ืนพูด ไม่เมาจนเสียการงาน เป็นต้น และพัฒนายกระดับ
จิตใจให้เป็นผู้มีความเมตตากรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนได้ การหาเลี้ยงชีพ
ด้วยสัมมาอาชีวะ คือเป็นบุคคลท่ีแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม มีความสํารวม ความซื่อตรงและมี
สติสัมปชัญญะ คือประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีลเบญจธรรม ซึ่งเป็นหลักมนุษยธรรมขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
นอกจากน้ียังต้องยึดหลักความเที่ยงธรรมคือทําเพราะความถูกต้อง๔๔ ไม่ลําเอียงเพราะอามิส คือเว้น
จากอคติ ๔ เพราะทนายความเป็นผู้ใช้กฎหมายจําต้องถือหลักความยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นหลักข้อ
สําคัญ และมีหิริโอตตัปปะคือความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป แม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นเราก็ต้องไม่
ทําในสิ่งที่ผิดต่อผู้อ่ืน หากทําผิดแล้วถูกจับได้ในภายหลังจะทําให้อับอายเสียช่ือเสียงทั้งต่อตนเอง ต่อ 

                                                 

 
๔๑สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙.  

 ๔๒สัมภาษณ์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช), ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสา
ราม, วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๓สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด
พระราม ๙ กาญจนาภิเษก, เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๔สัมภาษณ์ อาจารย์วันชัย สอนศิริ, สมาชิกวุฒิสภา, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๘ 

วงศ์ตระกูลและผลร้ายอ่ืน ๆ ที่อาจตามมา 
 เบญจศีลเบญจธรรม อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการ
ส่งเสริมด้านการมีมนุษยธรรม สอดคล้องกับการเสวนากลุ่ม๔๕ เพ่ือช่วยให้ทนายความไทยพัฒนา
ความประพฤติให้ถูกต้องตรงธรรมได้ 
 ๔.๒.๓ ปัญหาทนายความไม่สุจริตที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
 หลักสุจริตเป็นรากฐานของกฎหมายแพ่งทั้งระบบ มีจุดมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์เพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมแก่สังคม เป็นหลักกฎหมายเพ่ือความยุติธรรม เป็นหลักความซื่อสัตย์และความ
ไว้วางใจ๔๖ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความถูกต้องชอบธรรม สุจริตยังหมายถึงความประพฤติที่ดีงาม 
ได้แก่ความประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ทนายความต้องฝึกประกอบแต่กรรมดี ดังน้ีคือ 
 ทนายความต้องไม่ใช้อุบายเพ่ือจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้ต่าง เช่น หลอกลวงให้
เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะเมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้ อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน 
อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ที่สามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษในทาง
คดี หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีน้ันแล้วจะทําให้คดีของเขาเป็นแพ้ ในข้อน้ีคําว่า ใช้อุบาย 
หลอกลวง อวดอ้าง แอบอ้าง ล้วนส่อไปในทางทุจริตทั้งสิ้น ที่ทําไปเพ่ือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
จนไม่คํานึงถึงถูกผิด ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ที่กล่าวว่า “...หลักสุจริต
ต้องมาเป็นอันดับหน่ึง ทนายความต้องทําถูกให้เป็นถูก ทําผิดให้เป็นผิด จึงจะเรียกว่ามีฝีมือและผดุง
ไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับสังคม...”๔๗ สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของพระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺ
โณ) ที่ว่า “...ให้ถือหลักสุจริตยุติธรรมเป็นที่ต้ังเอาไว้ ต้องสุจริตอย่างจริงๆ ต้องดูความถูกผิด ต้องดู
ความยุติธรรมเป็นที่ต้ัง...”๔๘  สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร. 
กล่าวว่า “...ทนายความต้องประกอบกายสุจริต มุ่งอาชีพโดยชอบธรรม ไม่มุ่งหาผลประโยชน์จาก
ลูกความและผู้อ่ืน มีวจีสุจริต มุ่งพูดความจริง มีสัจจะต่อผู้อ่ืน และมโนสุจริตมุ่งปรับทัศนคติให้ตรง
เป็นธรรม...”๔๙  ซึ่งสอดคล้องกับการเสวนากลุ่มที่กล่าวไว้ว่า  “...เป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ไม่  

                                                 

 ๔๕ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
 ๔๖ปรีดี เกษมทรัพย์, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 
๒๕๑๙), หน้า ๓๒-๓๓. 
 ๔๗สัมภาษณ์ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช, กรรมการบริษัท อาณาจักรกฎหมาย 
จํากัด, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๘สัมภาษณ์ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-
๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙.  

 ๔๙สัมภาษณ์ พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ดร., เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้า
คณะภาค ๙, วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.   



 
๑๙๙ 

สุจริต...”๕๐ 
 ทนายความได้รับปรึกษาหารือหรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีน้ันแล้ว ต้องไม่ไปรับเป็น
ทนายความหรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงซึ่งเป็นปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน 
ในภาษาพูดเรียกว่าโดนทนายหักหลัง ทุจริตทั้งกาย วาจา และใจ ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์สุนทร 
ทรัพย์ตันติกุล ว่า “...เคยมีนิติกรขององค์การบริหารส่วนตําบลคนหน่ึงหลังจากเกษียณอายุราชการ
แล้วออกมารับเป็นทนายความฟ้ององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน โดยอาศัยจากการที่เคยเป็นลูกจ้าง
ขององค์กรน้ันมาก่อนจึงรู้เรื่องภายในขององค์กรน้ัน เมื่อถูกย่ืนคํากล่าวหา ทนายความคนน้ีก็ถูกลบ
ช่ือออกจากสภาทนายความ...”๕๑ 
 ทนายความต้องไม่แย่งหรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอ่ืนว่าต่างแก้ต่าง
อยู่แล้วเป็นเรื่องผิดจริยธรรมผิดข้อบังคับมรรยาทนายความต่อทนายความผู้มีวิชาชีพเดียวกัน ไม่
สุจริตในวิชาชีพ  
 ทนายความต้องไม่กล่าวความหรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือใช้กลอุบายลวงให้ศาล
หลง หรือกระทําการใดเพ่ือทราบคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลที่ยังไม่เปิดเผย กล่าวความเท็จเป็น
วจีทุจริต ทําเอกสารเท็จเป็นกายทุจริต คิดกลอุบายลวงให้ศาลเช่ือเป็นมโนทุจริต กระทําการเพ่ือให้รู้
คําสั่งศาลล่วงหน้าเพ่ือผลประโยชน์ตนเป็นทุจริตทั้งกาย วาจา และใจ ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์
ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ว่า “...ในการทําหน้าที่ของทนายความหลักสุจริตต้องมาอันดับหน่ึง 
ทนายความทําหน้าที่เพ่ือมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้สุจริตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังน้ันทนายความต้อง
ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ก่อนอ่ืนต้องสอบลูกความด้วยว่าตัวลูกความเองมาหลอกทนายหรือไม่ 
ทนายความต้องดูความสุจริตของลูกความด้วยเพ่ือที่จะได้ตัดสินใจว่าจะรับว่าความให้ลูกความรายน้ี
หรือไม่...”๕๒ สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของอาจารย์จรัส กาญจนขจิต ที่ว่า “...ในการทําคดี ความ
แน่นอนคือความไม่แน่นอน อะไรก็พลิกได้เสมอ ทนายความจึงต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ
เพราะหากผิดพลาดแล้วสําหรับคดีอาญาย่อมหมายถึง อิสรภาพ เสรีภาพหรือชีวิตของลูกความ 
สําหรับคดีแพ่งลูกความอาจต้องแบกรับภาระหน้ีสินที่ตนไม่ได้ก่อ ดังน้ันความรับผิดชอบของ
ทนายความจึงเป็นสิ่งจําเป็นมาก มิฉะน้ันลูกความจะได้รับความเสียหาย ทนายความจึงต้องอธิบาย
ข้อกฎหมายให้ลูกความทราบ บอกข้อดีข้อเสียเพ่ือให้ลูกความได้ตัดสินใจ ไม่ควรแนะนําให้ลูกความ
ทําในสิ่งที่ผิดเพียงเพ่ือหวังให้ชนะคดี เพราะลูกความอาจได้รับโทษทวีคูณ ทนายความจึงต้องยึดหลัก 

                                                 

 
๕๐ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 

 
๕๑สัมภาษณ์ อาจารย์สุนทร ทรัพย์ตันติกุล, ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สภา

ทนายความ, วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒สัมภาษณ์ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช, กรรมการ บริษัท อาณาจักรกฎหมาย 
จํากัด, วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๐ 

สุจริตเป็นที่ต้ัง...”๕๓ 
 ทนายความต้องไม่ใช้อุบายเพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลง
สัญญาให้ เพราะด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืนโดยไม่สุจริต 
 ทนายความต้องไม่กระทําการอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหา
มูลมิได้ยุให้เป็นความกันแล้วตนเองจะได้ค่าทนาย                                                              
 ทนายความต้องไม่ประกาศโฆษณาหรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาในเรื่องอัตราค่าจ้างว่า
ความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ หรือประกาศช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่หรือ
สํานักงานอันเป็นไปในทางโอ้อวด มีเจตนาไม่สุจริต 
 ทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ เมื่อศาลช้ันต้นอ่านคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ทนายความผู้ น้ันต้องยุติการประกอบวิชาชีพ
ทนายความทันที หากปกปิดและยังคงรับว่าความอีกจึงเป็นกระทําทุจริต  
 ๔.๒.๓.๑ การสร้างค่านิยมของสังคมให้ถูกต้อง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมคนดีขับไล่คนเลว 
 ในปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจากเดิม ก่อนน้ีเราเคยยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรากลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่ง
หน้าที่การงานสูงจนลืมไปแล้วว่าคนดีของสังคมเป็นอย่างไร 
 พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ มีข้อความดังน้ี 
  “ในบ้านเมืองเราทุกวันน้ีมีเสียงกล่าวกันว่า ความคิดจิตใจของคน
 เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม ความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมี
 ท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทํากันได้เป็น
 ธรรมดา สภาพการณ์เช่นน้ีย่อมทําให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป เป็น
 ปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเข้ามาท่วมทั่วไปหมด จําเป็นต้องแก้ไข
 ด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวน้ัน...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบ
 แต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมท่ีสําคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความ
 สุจริตและความมุ่งมั่นเท่าน้ัน จึงจะทํางานสําคัญย่ิงใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์  
 แท้จริงได้สําเร็จ...”๕๔ 
 จากพระราชดํารัสน้ี แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรง 

                                                 

 ๕๓สัมภาษณ์ อาจารย์จรัส กาญจนขจิต, อาจารย์สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๑๓, หน้า ๔๖. 



 
๒๐๑ 

ห่วงใยถึงค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมกลับไปยกย่องคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินร่ํารวยโดยไม่
คํานึงถึงว่าความรํ่ารวยมาจากการทุจริตหรือไม่ กลับเทิดทูนยกย่องสรรเสริญและยอมรับกับการ
กระทําทุจริตว่ายอมรับได้ ทําให้ชีวิตของคนดีต้องมืดมัวลงจนถูกดูแคลน น่ีเป็นปัญหาใหญ่
เปรียบเสมือนคลื่นที่กําลังถาโถมเข้าใส่ เป็นเรื่องจําเป็นใหญ่หลวงที่ต้องแก้ไขโดยการสร้างค่านิยม
ของสังคมที่ถูกต้องเพ่ือให้สังคมของคนดีกลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่  
 การสร้างค่านิยมของสังคมที่ถูกต้องจะกําจัดผู้ประพฤติทุจริตออกไปจากสังคม ทําให้คนเลว
อยู่ไม่ได้ สังคมประณามและทําให้คนเลวไม่มีที่ยืน เพ่ือฟ้ืนคืนสู่สังคมของคนดีที่มีความประพฤติ
สุจริต ด้านกฎหมายให้มีการลงโทษอย่างจริงจังเด็ดขาดกับผู้กระทําผิด ด้านส่วนตัวเพ่ือให้ทุกคน
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องดีงาม เพ่ือสร้างค่านิยมของสังคมท่ีถูกต้องต่อไป ดังคํา
สัมภาษณ์ของพระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ดร. ว่า “..ต้องมีความคิดและได้รับการฝึกฝน
เบ้ืองต้นก่อน เป็นการฝึกให้หลุดพ้นจากความอยากได้ อยากมีในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเสียก่อน ใน
ภาครัฐต้องเป็นตัวยืนลงโทษคนทุจริตอย่างจริงจัง...”๕๕ 
 ๔.๒.๓.๒ การปลูกฝังอุดมการณ์ในวิชาชีพ 
 อุดมการณ์ หมายถึง อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจให้มนุษย์พยายามบรรลุถึง๕๖ ทําให้จิตใจมั่นคง
อยู่ในคุณธรรมความดี ในการทํางานเพ่ือสังคมและประโยชน์ส่วนรวม 
 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ความว่า 
  “...อันสิ่งที่เรียกกันว่า “อุดมคติน้ัน” ก็คือมโนภาพหรือความนึกคิดถึง
 ความดี ความงามอันเลอเลิศในสิ่งหน่ึงสิ่งใด... โดยเพ่งเล็งถึงประโยชน์สุขของ
 ผู้อ่ืนหรือส่วนรวม ด้วยการเล็งผลดีหรืองามเลิศดังว่าน้ี ถ้าหากเป็นไปเพียงแต่เพ่ือ
 ประโยชน์สุขของตนเองเท่าน้ัน และเป็นการเบียดเบียนประโยชน์สุขของผู้อ่ืนแล้ว
 ก็จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัว หาควรได้ช่ือว่า “อุดมคติ” ไม่...ในบาง กรณีอาจได้
 เริ่มประกอบสร้างกันขึ้นแต่อายุยังน้อย ในบางรายอาจมีอุดมคติขึ้นเมื่อ เติบโตอายุ
 มากแล้ว...ถ้าทุกคนมีอุดมคติอันดีด่ังว่า และต่างปฏิบัติตามโดยสุจริตใจ เพ่งเล็งถึง
 ประโยชน์สุขอันแท้จริงของส่วนรวมกันแล้ว ข้าพเจ้าก็เช่ือว่าจะเป็นผลดี...”๕๗ 

                                                 

 
๕๕สัมภาษณ์ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 

รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหา 
นคร : บริษัท นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน จํากัด, หน้า ๑๓๘๑.     
 

๕๗สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานใน
โอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐, หน้า ๕๗-๕๘.        



 
๒๐๒ 

 จากพระบรมราโชวาทข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความหมายของอุดมคติว่า เป็นคุณธรรมความดี
ที่ทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ถ้าหากเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตัวเองเท่าน้ันยังไม่ใช่อุดมคติ อุดมคติอัน
ดีน้ันต้องปฏิบัติด้วยสุจริตใจและมีจิตใจมั่นคงอยู่ในคุณธรรมความดีน้ัน 
 ทนายความต้องเป็นผู้มีอุดมการณ์ในวิชาชีพอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ก่อนจะเข้ามาสู่วิชาชีพนี้
ต้องตระหนักและยอมรับแล้วว่าหลักการของวิชาชีพกฎหมายข้อแรกคือการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม 
ทนายความที่ทําเช่นน้ีได้ต้องเสียสละส่วนตนมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวมอย่างมาก เพราะจะ
ดํารงความยุติธรรมไว้ได้ต้องมีความสุจริตเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติหน้าที่เสียก่อน การปลูกฝัง
อุดมการณ์ในวิชาชีพน้ีจึงเป็นสิ่งจําเป็น เพราะหากไม่มีใจรักอย่างมั่นคงแล้วจะไม่สามารถเป็น
ทนายความที่ดีได้ การปลูกฝังอุดมการณ์ควรกระทําอย่างมีขั้นตอนต้ังแต่เยาว์วัยและสั่งสมมาตลอด
ชีวิต ดังคําสัมภาษณ์ของอาจารย์เดชอุดม ไกลฤทธ์ิ ที่ว่า “...คนไทยเราชอบสอนลูกว่า ขอให้ต้ังใจ
เรียนให้ดีต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคน มีอํานาจวาสนาบุญหนักศักด์ิใหญ่มั่งมีศรีสุข
แล้วจะได้เป็นที่พ่ึงพาของพ่อแม่พ่ีน้องต่อไป คําสั่งสอนน้ีไม่เคยสอนเร่ืองการได้มา ว่าต้องได้มาด้วย
ความถูกต้องชอบธรรม เรื่องน้ีน่าใคร่ครวญอย่างย่ิง...”๕๘ นอกจากน้ียังกล่าวถึงนักกฎหมายตัวอย่าง
ท่านหน่ึงว่า “...ศาสตราจารย์พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ เป็นนักกฎหมายท่ีเคารพกฎหมายซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของวิชาชีพ ไม่ยอมใช้ความเช่ือถือที่ผู้อ่ืนมอบให้และความชํ่าชองทาง
กฎหมายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของตนพลิกแพลงข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายเพ่ือประโยชน์โดยมิ
ชอบแก่ตนหรือแก่ใคร นอกจากการใช้กฎหมายเพ่ือความสงบเรียบร้อยความถูกต้องและความ
ยุติธรรมของสังคมและบ้านเมืองเท่าน้ัน”๕๙   
 การสร้างค่านิยมของสังคมท่ีถูกต้อง พร้อมทั้งการปลูกฝังให้ทนายความมีอุดมการณ์ใน
วิชาชีพเป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้ทนายความไทยดํารงตนอย่างสุจริต 
 นอกจากน้ีหากทนายความมีความลําเอียงไปทางใดทางหน่ึงจะทําให้เสียหลักสุจริตไป เพราะ
ถ้ามีความลําเอียงเมื่อใดเรื่องการกระทําไปในทางทุจริตจะตามมา สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของพระ
สาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ที่ว่า “...เอาความยุติธรรมเป็นที่ต้ัง ถ้าอคติความยุติธรรมไม่มี เรื่อง
สุจริตก็หายไป หิริโอตตัปปะเอามาลดอคติก็ได้...”๖๐  อคติจึงเป็นสาเหตุของความไม่สุจริตและไม่
เที่ยงธรรม  
 ทนายความต้องมีหิริโอตตัปปะ ดังคําสัมภาษณ์ของพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) ว่า 
“...หลักสุจริต ๓ คือสุจริตทั้งกาย วาจา ใจ แต่จะทําได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรามีหิริโอตตัปปะ

                                                 

 ๕๘สัมภาษณ์ อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, นายกสภาทนายความ, วันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๙.  
 

๕๙สัมภาษณ์ อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ, นายกสภาทนายความ, วันที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๕๙. 
 

๖๐พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ 
(ธรรมยุต), วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๓ 

หรือไม่  ซึ่งเป็นธรรมคุ้มครองโลก เป็นเทวธรรม มีความละอายบาปและเกรงกลัวบาปที่จะเกิดขึ้น น้ี
เป็นหลักธรรมพ้ืนฐานที่จะครอบคลุมความผิดบาปทั้งหมด หลักธรรมอ่ืน ๆ ก็ช่วยในเร่ืองของ
ความคิดและการกระทํา ต้องมี เทวธรรมแล้วก็จะทําให้ปัญหาลดน้อยลงไป หลักสุจริตใช้ได้เป็น
หลักธรรมย่อย ให้เอาหลักหิริโอตตัปปะเป็นหลักตัวต้ัง...”๖๑  
 สรุปว่า ทนายความต้องฝึกประกอบแต่กรรมดี กล่าวคือต้องไม่หลอกลวง อวดอ้างเกิน
ความเป็นจริง เมื่อได้รับปรึกษาแล้วต้องไม่รับไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้าม ไม่แย่งงานผู้อ่ืน ไม่ทําเอกสาร
เท็จ ไม่เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง หรือยุยงให้เป็นคดี ไม่โฆษณาชักชวนจนผิดข้อบังคับ 
ทนายความผู้ใดต้องรับโทษจําคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ เมื่อ
ศาลช้ันต้นอ่านคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ทนายความผู้น้ันต้องยุติการประกอบวิชาชีพทนายความทันที 
 ทนายความต้องพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในด้านส่วนตัว กล่าวคือการยึดหลักสุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งการกระทํา การพูด การคิด การสร้างค่านิยมของสังคมที่ถูกต้อง เราต้องยกย่องคนดี 
คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่ยกย่องคนรวยโดยไม่ดูว่าคนรวยบางคนก็ได้เงินมาจากอาชีพที่ไม่
สุจริต เช่น ทนายความที่ไปรับใช้คนไม่ดีคอยหาเส้นสายว่ิงเต้นช่วยเหลือคนที่ทําผิดกฎหมาย อย่างน้ี
เราต้องไม่ไปเคารพยกย่องเขา ในขณะเดียวกันเราต้องกําจัดคนช่ัวไม่ให้มีที่ยืนในสังคม พร้อมทั้งการ
ปลูกฝังให้ทนายความมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพราะหลักการของวิชาชีพกฎหมายข้อแรกคือการผดุง
ไว้ซึ่งความยุติธรรม หากจะดํารงความยุติธรรมไว้ได้ต้องมีความสุจริตเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติ
หน้าที่เสียก่อนคือการยึดหลักสุจริต ๓ ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนารวมถึงการเว้นจากอคติทั้ง 
๔ เพราะทางแห่งอคติ ๔ เป็นทางแห่งอกุศลกรรม และมีความละอายใจต่อการทําบาป ความเกรง
กลัวต่อผลของบาป คือหิริโอตตัปปะ เมื่อมีจิตสํานึกที่ดีย่อมปิดอบายทั้งปวง  
 สุจริต ๓  อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะ จึงเป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมด้าน
การดํารงตนอย่างสุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการเสวนากลุ่ม๖๒ เพ่ือช่วยให้ทนายความไทยประกอบแต่
กรรมดี 
 สรุปการนําหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมมาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย เพ่ือให้ทนายความไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องดีงาม พัฒนาความ
ประพฤติให้ถูกต้องตรงธรรม และฝึกประกอบแต่กรรมดี ได้แก่ การนําฆราวาสธรรม ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม สุจริต ๓ อคติ ๔ และหิริโอตตัปปะมาบูรณาการคือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ส่งเสริมด้านการรักษาสัจจะด้านมีมนุษยธรรมและด้านการดํารงตนอย่างสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

                                                 

 
๖๑สัมภาษณ์ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล), กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัด

พระราม ๙ กาญจนาภิเษก, เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒ข้อมูลจากการเสวนากลุ่ม, วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 



 
๒๐๔ 

๔.๓ สรุปบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏบิัตหิน้าท่ีของทนายความไทย 
 ฆราวาสธรรม ๔ เป็นธรรมมาตรฐานในด้านหน้าที่การงาน จะช่วยส่งเสริมด้านการรักษา
สัจจะทําให้ทนายความมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เอาใจใส่ไม่ละทิ้งหน้าที่ มีความ
ขยันหมั่นเพียร ข่มใจต่อกิเลส และเสียสละแบ่งปัน เมื่อมีจาคะ ขันติ และทมะแล้ว สัจจะจึงเจริญ
พร้อมตามมา ช่วยให้ทนายความไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องดีงาม  
 เบญจศีลเบญจธรรม เป็นธรรมมาตรฐานในด้านมนุษยธรรม คือการปฏิบัติตามศีล ๕ หาก
สังคมมนุษย์ไม่มีศีลเป็นเคร่ืองคุ้มครองจิตใจแล้ว มนุษย์ย่อมก่อความเดือดร้อนให้กันและกันเสมอ หา
ความสงบในชีวิตได้ยาก ศีล ๕ น้ี เป็นศีลขั้นต้นที่ถือว่าเป็นพ้ืนฐานแห่งศีลทั้งปวง ส่วนเบญจธรรม
เป็นเคร่ืองเหน่ียวรั้งไม่ให้ผิดศีล ส่งเสริมความมีมนุษยธรรมช่วยให้ทนายความไทยพัฒนาความ
ประพฤติไปในทางที่ถูกต้องตรงธรรม 
 สุจริต ๓ เป็นธรรมมาตรฐานในด้านส่วนตัว เป็นหลักความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ สุจริต
ในที่นี้หมายถึงสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ ส่งเสริมการดํารงตนอย่างสุจริต ช่วยให้ทนายความไทยฝีก
ประกอบแต่กรรมดี 
 อคติ ๔ เป็นธรรมมาตรฐานในการดูแลสังคม เป็นทางแห่งการไม่ควรไปถึงคือให้เว้นจาก
ความ ลําเอียงทั้ง ๔ ได้แก่ ลําเอียงเพราะรัก ลําเอียงเพราะชัง ลําเอียงเพราะเขลา ลําเอียงเพราะกลัว 
เมื่อความลําเอียงทั้ง ๔ เกิดขึ้น เหตุแห่งอกุศลกรรมย่อมตามมา เมื่อเว้นจากอคติทั้ง ๔ แล้ว 
ทนายความย่อมปฏิบัติหน้าที่ได้โดยยุติธรรมเท่ียงธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ทนายความไทยรักษาสัจจะ มี
มนุษยธรรมและดํารงตนอย่างสุจริต  
 หิริโอตตัปปะ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลก หมายความ
ว่าหากคนเรามีหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมตัดปัญหาใด ๆ ลงได้ เพราะเมื่อเรามีความละอายใจในการทํา
บาปและเกรงกลัวต่อความผิดบาปแล้วเราก็จะไม่กล้าทําในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมทั้งปวง 
 หลักพุทธธรรมทั้ง ๕ ดังกล่าวน้ีจึงเหมาะสมในการนํามาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยอย่างแท้จริงและย่ังยืน เพราะเป็นการแก้ปัญหาจากปัจจัยภายใน
ของบุคคลให้มีจิตสํานึกที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ทนายความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดีงาม 
พัฒนาความประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมและประกอบแต่กรรมดีคือสุจริตทั้งกาย วาจา และใจ 
 อน่ึง ทนายความต้องยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และบังคับใช้อย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ตีความหรือหาช่องเพ่ือหลบเลี่ยงเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ต้องใช้กฎหมายเพ่ือความ
ยุติธรรมเที่ยงธรรมเพ่ือดูแลสังคมให้มีความสงบเรียบร้อยด้วย 
 
 
 
 



 
๒๐๕ 

 
แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงบรูณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากการบูรณาการดังกล่าวข้างต้นน้ีก่อให้เกิดกระบวนการ ๓ ขั้น ดังน้ีคือ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ด้วยการปฏิบัติตามองค์ธรรมของ
ฆราวาสธรรม ๔ โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 ๒. การพัฒนาความประพฤติไปในทางที่ถูกต้องตรงธรรม ด้วยการปฏิบัติตามองค์ธรรมของ
เบญจศีลและเบญจธรรม โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 ๓. การฝึกประกอบแต่กรรมดี ด้วยการปฏิบัติตามองค์ธรรมของสุจริต ๓ คือสุจริตทั้งกาย 
วาจา และใจ โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 กระบวนการทั้ง ๓ ขั้นน้ี จะนําพาทุกคนที่ปฏิบัติตามไปสู่ชีวิตที่มีแต่ความสุข และเจริญ
พร้อมด้วยเหตุปัจจัยในการดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ผู้วิจัยจึงขอน้อมให้ช่ือ
กระบวนการน้ีว่า “ทฤษฎีมารวิชัย” (Māravijaya Theory) เพราะเป็นทฤษฎีที่ผู้นําไปปฏิบัติแล้ว 
จะสามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายท่ีเป็นมารมาคอยยั่วยุเราได้โดยแท้ ไม่เพียงแต่ทนายความไทย
เท่าน้ันผู้ที่ได้ช่ือว่ามนุษย์ทั้งหลายก็สามารถนําทฤษฎีน้ีไปใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้ด้วย 
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พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘   ข้อบังคับสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙   
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   กฎหมายท่ัวไป 



 
๒๐๖ 

 การนําหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมมาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย โดยใช้หลักพุทธธรรมควบคู่ไปกับหลักนิติธรรม จึงเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความไทยให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการ “ทฤษฎีมารวิชัย” ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนและ
พัฒนานําพาทนายความไทยไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งโดยส่วนตัวและสังคม และเป็นการสร้างเหตุ
ปัจจัยที่นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในที่สุด ส่วนการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย” ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทต่อไป 



 
 

 
บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยในคร้ังน้ี เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การ
เสวนากลุ่ม (Focus Group) และใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือนําเสนอ
แนวทางและการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความไทย  ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการคือ คือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย ๓) เพ่ือบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย ๔) เพ่ือ
สังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย”  
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบข่ายเน้ือหาของการศึกษาวิจัย โดยมุ่งเน้นศึกษาแนว
ทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย โดยศึกษาข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมถึงทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซด์วิทยานิพนธ์ บทความ บท
วิจารณ์และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลจากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากน้ัน
ศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย จากคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา และหนังสือที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาได้เขียนและเรียบ
เรียงไว้แล้ว จากน้ันทําการเสวนากลุ่ม เป็นการจัดเสวนากลุ่มย่อยเพ่ือสรุปข้อคิดเห็นจากผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพทนายความจริงและมีอายุงานมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป จํานวน ๑๑ คน ที่ได้ใช้หลักธรรมน้ัน ๆ 
ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วสามารถแก้ปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมถึงข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านพระพุทธศาสนาและด้านทนายความวิชาชีพ จํานวน ๑๑ รูป/คน 
จากน้ันผู้วิจัยจึงได้นําหลักพุทธธรรมน้ันมาบูรณาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 
 วิธีดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบบูรณาการท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix Research 
Methodology) โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ การเสวนากลุ่มและใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากน้ันผู้วิจัยจะได้บูรณาการโดยการจับคู่หลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
  



 
๒๐๘ 

 สําหรับในบทน้ีผู้วิจัยจะทําการสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการหลัก 
พุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย” ออกมาเป็น Model โดยทําการอภิปรายให้เห็น
แนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยในแต่ละประเด็น แล้วใช้หลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ มาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยต่อไป 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยน้ันมีขอบเขตที่กว้างมากครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน หน้าที่สําคัญของทนายความมีอยู่ ๒ ประการใหญ่ ๆ คือ การให้ความ
ช่วยเหลือลูกความท่ีมีอรรถคดี อีกประการหน่ึงคือการว่าความหรือดําเนินกระบวนการยุติธรรมใน
ศาล ซึ่งการว่าความนี้ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องที่พัฒนามาจากบทบาทของนักพูดทั้งหลาย ซึ่งเดิมเป็น
การพูดเพ่ือประโยชน์ของตัวเอง จนในที่สุดก็พัฒนามาเป็นการพูดแทนเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนหรือญาติ
หรือคู่ความโดยไม่มีค่าตอบแทน เมื่อวิชาชีพทนายความมีการพัฒนาจนถึงขั้นสามารถเรียกตกลงให้มี
ค่าตอบแทนการว่าความได้แล้ว จึงได้วิวัฒนาการมาเป็นวิชาชีพทนายความในยุคปัจจุบัน 
  ๕.๑.๑ บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 จากรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความระหว่างปี 
๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๘ มีทนายความถูกกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความจํานวนสูงถึง ๓,๑๓๖ คดี 
และถูกลงโทษจํานวน ๑,๗๒๒ คน โดยมีทนายความที่ทําผิดร้ายแรงและถูกลบช่ือออกจากทะเบียน
ทนายความจํานวนสูงถึง ๘๒๑ คน แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการประกอบวิชาชีพของทนายความไทย
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยได้ ๓ ประเด็น 
คือ 
    ๑. ปัญหาทนายความไม่รักษาสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ทนายความจงใจขาดนัด ทอดทิ้งคดี ละเว้นหน้าที่ที่ควรทํา ปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้
ลูกความทราบ ไม่เคารพศาล ไม่รับเป็นทนายขอแรง เปิดเผยความลับลูกความ ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ รวมจํานวน ๑,๖๙๑ คดี  
              ๒. ปัญหาทนายความไม่มีมนุษยธรรมในการปฏิบัติหนา้ที ่ 
 ทนายความประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง 
ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ รวมจํานวน ๑,๑๖๖ คดี   
    ๓. ปัญหาทนายความไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ทนายความหลอกลวง อวดอ้าง ได้รับปรึกษาแล้ว แต่ไปเป็นทนายฝ่ายตรงข้ามแย่งงานผู้อ่ืน  
ทําเอกสารเท็จ เรียกร้องประโยชน์นอกข้อตกลง ยุยงให้เป็นคดี โฆษณาชักชวน ต้องโทษจําคุกแล้วยัง 
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ว่าความ รวมจํานวน ๒๗๙ คดี  
 แม้จะมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยโดยสภาทนายความซึ่งเป็นองค์กร
วิชาชีพ มีการควบคุมโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ควบคุมโดยข้อบังคับว่าด้วย
มรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙  และการควบคุมโดยกฎหมายอ่ืน แต่ก็ยังมีทนายความถูกย่ืนคํา
กล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยมาอย่าง
ต่อเน่ืองและไม่มีแนวโน้มว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลง  
 ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 หลักธรรมต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนามีเป็นจํานวนมาก แต่จากการวิจัยพบว่าหลักพุทธธรรม 
ที่เหมาะสมและสามารถนํามาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยมีดังน้ี 
 ๑. ฆราวาสธรรม ๔ เป็นเกณฑ์มาตรฐานให้ประสบความสําเร็จในหน้าทีก่ารงาน ประกอบ 
ด้วยองค์ธรรม ๔ ประการคือ 
      ๑. สัจจะ คือการเป็นคนจริง มีสองนัยยะ นัยยะแรกคือ เมื่อต้ังใจอะไรไว้แล้ว ก็จริงต่อ
เป้าหมายนั้นไม่ท้อถอยต่อเป้าหมายนั้น เพราะงานทุกอย่างในโลกน้ีทั้งงานใหญ่งานเล็กล้วนต้องเจอ
อุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งอุปสรรคภายในคือใจของเราเอง หรืออุปสรรคภายนอก เง่ือนไข
สิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบตัวก็ตาม ดังน้ันจะประสบความสําเร็จได้ “เราต้องจริง” เมื่อเจออุปสรรคก็ไม่
หยุดแต่จงเดินหน้าต่อไปจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นัยยะที่สองคือเป็นคนท่ีรักษาคําพูด พูดคําไหน
คําน้ัน เช่ือถือได้  
 สัจจะในนิยามของความแท้ความจริงน้ีมี ๕ ลักษณะ ได้แก่ ความจริงต่อหน้าที่ ความจริงต่อ
การงาน ความจริงต่อวาจา ความจริงต่อบุคคล ความจริงต่อความดี 
 ดังน้ัน สัจจะคือ ความซื่อตรงได้แก่ตรงไปตรงมา ความจริงใจได้แก่ต้ังใจทํา ความจริงจัง
ได้แก่ทําจนเสร็จ  
      ๒. ทมะ คือการฝึกตัวเอง เมื่อเราต้ังใจอะไรไว้แล้วก็ต้องฝึกตัวเองให้เพ่ิมพูนตลอดเวลา 
เพ่ือจะได้สามารถทําไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จสมความต้ังใจ ทนายความต้องฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ิมพูนความรู้ให้ทันต่อยุคสมัยต่อกฎหมายบ้านเมืองที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนตนเองโดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกตนเองด้านคุณธรรมเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบ่ง
ออกเป็น ๒ ลักษณะคือ  
การฝึกฝนตนเอง และการข่มใจตนเอง คือการยับย้ังจิตใจของตนเองไม่ให้หลงมัวเมาอยู่กับอบายมุข 
ฟุ้งซ่านทะยานอยากกับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม 

ดังน้ัน ทมะคือ การข่มความกลัว (โมหะ)  ข่มความโกรธ (โทสะ)  ข่มความอยาก (โลภะ)   
      ๓. ขันติ คือความอดทน  ทนายความต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่น หนักเอาเบาสู้อาจ
หาญเริงร่าไม่หว่ันไหวต่อการทําความดี ความอดทนในท่ีน้ีมี ๔ ระดับคือ ๑. อดทนต่อความลําบาก
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ตรากตรํา ได้แก่อดทนต่อการร่างคําฟ้อง เขียนคําให้การ การเดินทางไปศาลท่ีอยู่ห่างไกล เป็นต้น ๒. 
อดทนต่อทุกขเวทนา ได้แก่ทนต่อความเหน็ดเหน่ือย เป็นต้น ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ ได้แก่ อดทน
ต่อการกระทบ กระทั่งเปรียบเปรย การทําให้เจ็บใจ การเอาแต่ใจของลูกความและอารมณ์ก้าวร้าว
ของลูกความบางราย เป็นต้น ๔. อดทนต่อสิ่งที่เย้ายวนใจหรือกิเลสซึ่งทนได้ยาก ได้แก่ ทนายความ
ต้องไม่ยอมเห็นแก่ผลประโยชน์เพ่ือบํารุงความฟุ้งเฟ้อต่าง ๆ เอาชนะความอยากของตนเองได้ 
 ดังน้ัน ขันติคือ การทนต่อความอยาก ทนต่อความยาก และทนต่อความย่ัวยุ 
  ๔. จาคะ คือความเสียสละ ทั้งสละวัตถุสิ่งของ มีนํ้าใจช่วยเหลือคนอ่ืนและสละอารมณ์ ไม่
เก็บอารมณ์ขุ่นมัวไว้ในใจ ทําให้ใจเราผ่องแผ้วอยู่เรื่อยๆ ทนายความต้องให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลคน
อ่ืนด้วยจาคะมี ๒ ลักษณะ คือ ๑. สละวัตถุหรือการแบ่งปันเสียสละสิ่งของที่ตนเองมีอยู่ให้แก่คนที่ไม่
มี ทนายความเสียสละไม่คิดค่าว่าความเพื่อเป็นการทําสาธารณะประโยชน์ เสียสละเวลาในการ
ช่วยเหลือทําคดีให้ผู้ยากไร้๒. สละอารมณ์ คือรู้จักระงับจิตใจไม่ผูกโกรธถือโทษ ยอมรับฟังไม่ว่า
ลูกความจะอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ตาม 
 ดังน้ัน จาคะคือ การละความเห็นแก่พวก ละความเห็นแก่ตัว ละความเห็นแก่ได้ 
 ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย
เพราะทนายความที่ต้ังมั่นในฆราวาสธรรม ๔ ย่อมเป็นผู้มีสัจจะ หมั่นฝึกฝนตนเอง และปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอดทนและเสียสละ 
 ๒. เบญจศีลเบญจธรรม  เบญจศีลท่านเรียกว่า มนุษยธรรม ศีลคือความประพฤติชอบทาง
กายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติในการเว้น
จากความช่ัว การควบคุมตนให้ต้ังอยู่ในความไม่เบียดเบียน เมื่อทนายความมีเบญจศีลจึงเรียกว่า
ทนายความผู้น้ันมีมนุษยธรรม เบญจศีลมีองค์ธรรม ๕ ประการคือ ๑. เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต 
เว้นจากการเบียดเบียนประโยชน์ของผู้อ่ืน ๒. เว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก
โกงยักยอก ตระบัดสินลูกความ ๓. เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน ๔. เว้นจากการ
พูดเท็จ โกหกหลอกลวง ๕. เว้นจากนํ้าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท เว้นจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ 
 เบญจธรรม หรือเบญจกัลยาณธรรม หมายถึงธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง เป็นธรรมเกื้อกูลแก่
การรักษาเบญจศีล ได้แก่ ๑. เมตตาและกรุณา คือความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความ
เจริญ และความสงสารคิดช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ๓. 
ความสังวรในกาม ความสํารวมระวังรู้จักยับย้ังควบคุมตนในทางกามารมณ์ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง 
กลิ่น รส และสัมผัส ๔. สัจจะ ความสัตย์ ความซื่อตรง ๕. สติสัมปชัญญะ ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่
เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักย้ังคิด รู้สึกตัวเสมอ  
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 เบญจศีลเบญจธรรม เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย
เพราะทนายความที่ต้ังมั่นในเบญจศีลเบญจธรรมย่อมไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน พร้อมทั้งมีเมตตากรุณา มี
สัมมาอาชีวะ รักษาสัจจะและรู้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรทําและไม่ควรทํา เช่นน้ี ได้ช่ือว่าเป็นผู้มี
มนุษยธรรม 
 ๓. สุจริต ๓  เป็นหลักธรรมของผู้ที่มีความประพฤติดี ประพฤติแล้วงดงาม ผู้ประพฤติสุจริต ได้
ช่ือว่าเป็นคนดี กิริยาอาการท่ีแสดงออกมาก็ดี วาจาที่พูดมาก็ดี หรือแม้แต่จิตใจของเขาก็ดี สุจริต ๓ 
ประกอบด้วยองค์ธรรม ๓ ประการคือ ๑. กายสุจริต คือความประพฤติชอบด้วยกาย คําว่าประพฤติชอบ
น้ัน หมายถึง การประพฤติชอบตามทํานองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนบุคคลอ่ืนให้
เดือดร้อน ๒. วจีสุจริต คือการพูดถ้อยคําที่ดีพูดแล้วสละสลวยไพเราะน่าฟัง และเป็นคําพูดที่พูดได้ง่าย จะ
พูดเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องหวาดกลัวอันตรายอะไร ๓. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ ไม่โลภอยากได้ของ
ของ ไม่พยาบาทปองร้ายใคร ปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน พร้อมที่จะให้อภัยและเห็นชอบตามทํานองคลอง
ธรรม  
 สุจริต ๓ เป็นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยเพราะ
ทนายความที่ต้ังมั่นในสุจริต ๓ ย่อมเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ 
 ๔. เว้นจากอคติ ๔ คือไม่ไปตามทางที่ไม่ชอบธรรม เรามักเรียกกันว่าเป็นความลําเอียง เป็น
หลัก ธรรมที่ดูแลสังคมให้สงบสุข ประกอบด้วยองค์ธรรม ๔ ประการคือ ๑. ลําเอียงเพราะรักใคร่กัน 
เรียกว่า ฉันทาคติ คือการจะยกย่องหรือตําหนิบุคคลตามหลักที่ถูกต้องน้ัน บุคคลจะต้องยกย่องหรือ
ตําหนิที่การกระทําของเขา ถ้าเขาทําดีก็ยกย่องถ้าเขาทําไม่ดีก็ตําหนิ โดยไม่ใส่ใจว่าผู้ทําจะเป็นใครก็
ตาม ความลําเอียงข้อน้ีจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวกจนเสียการปกครอง เสีย
ความยุติธรรมเที่ยงธรรม   ๒. ความลําเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียกว่า โทสาคติ หมายถึง การตัดสิน
ความดีและความช่ัวของบุคคลเพราะอาศัยไม่ชอบเขาเป็นเหตุ บางคร้ังเขาทําดีถูกต้องสมบูรณ์ แต่
พอดีเราไม่ชอบเขาก็ไปบอกว่าเขาไม่ดี เอาความไม่ชอบส่วนตัวเข้าไปเก่ียวข้องแล้วตัดสินเขา ความ
ลําเอียงข้อน้ีจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดการใส่ร้ายป้ายสีกลั่นแกล้งกัน ๓. ลําเอียงเพราะเขลา เรียกว่า
โมหาคติ ความลําเอียงชนิดน้ีเกิดขึ้นมาจากการไม่ศึกษาให้ทราบข้อเท็จจริงโดยถ่องแท้จึงกลายเป็น
คนหูเบา เช่ือง่าย ขาดการย้ังคิดพิจารณาแล้วตัดสินไป ความลําเอียงประเภทน้ีอันตรายมาก เพราะ
อยู่ที่ใดก็สร้างความเสียหายใหญ่หลวงเป็นพวกคนโง่แต่ขยัน ซึ่งน่ากลัวที่สุด ๔. ลําเอียงเพราะกลัว 
เรียกว่าภยาคติ คือไปตัดสินผิดถูกดีช่ัวเพราะกลัวเขา ทั้ง ๆ ที่เขาทําผิดเห็นประจักษ์อยู่ ความลําเอียง
ข้อน้ีจึงเป็นอันตรายที่ทําให้เกิดการจับแพะรับบาปส่วนคนกระทําผิดตัวจริงอาจลอยนวล 
 ความลําเอียงเช่นน้ีเป็นต้นเหตุของปัญหาความไม่มีสัจจะ ไม่มีมนุษยธรรม และกระทําเรื่อง
ไม่สุจริตตามมา ทนายความจึงต้องเว้นจากอคติ ๔  



 
๒๑๒ 

 ๕. หิริโอตตัปปะ หลักธรรมอันเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลกหรือคุ้มครองชีวิตมี ๒ อย่าง
ได้แก่  ๑. หิริ ความละอายแก่ใจ ได้แก่ ความละอายใจในการประพฤติช่ัว หิริน้ันมีความรังเกียจบาป
มีกายทุจริตเป็นต้น บางคนเกิดความละอายใจอันมีความเคารพเป็นลักษณะโดยเหตุ ๔ อย่าง ได้แก่ 
เคารพชาติตระกูล เคารพครูอาจารย์ เคารพทรัพย์มรดก และเคารพคนประพฤติดีเป็นสําคัญ เมื่อมี
ความเคารพทั้ง ๔ ประการแล้วบุคคลจะไม่คิดหรือกระทําความช่ัว ๒. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว 
ได้แก่ ความหวาดกลัวผลช่ัว ไม่กล้าทําเหตุช่ัว โอตตัปปะน้ันมีความสะดุ้งแต่บาปเป็นลักษณะโดยเหตุ 
๔ อย่าง ได้แก่ กลัวตนเองติเตียนตนเอง กลัวผู้อ่ืนติเตียน กลัวอาชญา และกลัวทุคติ เมื่อเห็นภัยทั้ง 
๔ อย่างแล้ว บุคคลก็จะไม่ทําความช่ัว 
 หากทนายความมีความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปแล้วจะปิดอบายทั้ งปวงได้ 
หิริโอตตัปปะจึงเป็นหลักธรรมที่จําเป็นและเหมาะสมอย่างย่ิงสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ
ไทยเพ่ือแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน 
 ดังน้ัน หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย
ได้แก่ ฆราวาสธรรม ๔  เบญจศีลเบญจธรรม  สุจริต ๓  อคติ ๔  และหิริโอตตัปปะ 
 ๕.๑.๓ บูรณาการหลักพทุธธรรมในการปฏิบัติหน้าทีข่องทนายความไทย 
 การนําหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมมาบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทย ก็เพ่ือให้ทนายความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมเพ่ือ
ความสุขของตัวเองและสังคมโดยรวม จากการบูรณาการหลักพุทธธรรมดังได้กล่าวมาแล้วน้ีก่อให้เกิด
กระบวนการ ๓ ขั้น ดังน้ีคือ 
 ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทนายความไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ด้วยการปฏิบัติตาม
องค์ธรรมของฆราวาสธรรม ๔ โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 ๒. การพัฒนาความประพฤติของทนายความให้ถูกต้องตรงธรรม ด้วยการปฏิบัติตามองค์
ธรรมของเบญจศีลและเบญจธรรม โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 ๓. การฝึกประกอบแต่กรรมดี ด้วยการปฏิบัติตามองค์ธรรมของสุจริต ๓ คือสุจริตทั้งกาย 
วาจา และใจ โดยมีสามัญสํานึกที่ดีคอยกํากับไม่ให้เกิดอคติ 
 กระบวนการท้ัง ๓ ขั้นน้ีสืบเน่ืองมาจากการบูรณาการหลักพุทธธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธเจ้าผู้วิจัยจึงขอน้อมให้ช่ือว่า “ทฤษฎีมารวิชัย” (Māravijaya Theory) มีความหมายว่า
ผู้ปฏิบัติตามทฤษฎีน้ี จะสามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายที่เป็นมารมาคอยยั่วยุเราได้โดยแท้ ไม่เพียงแต่
ทนายความไทยเท่าน้ัน ผู้ที่ได้ช่ือว่ามนุษย์ทั้งหลายก็สามารถนําทฤษฎีน้ีไปใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
ชีวิตได้ด้วย 
 
 



 
๒๑๓ 

๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการวิจัย 
 การสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ของทนายความไทย” ในครั้งน้ี เมื่อนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยแล้วย่อมได้มาตรฐานทนายความไทยตามพุทธนิติวิทยา (Buddhist Standard 
Lawyers) คือทนายความที่ใช้หลักพุทธธรรมควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยอย่างย่ังยืน โดยมีที่มาตามแผนภูมิที่ ๕.๑ ดังน้ี 

 
   แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 

 
 

มาตรฐานทนายความไทยตามพุทธนิติวิทยา (Buddhist Standard Lawyers)  
   
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 ดังน้ัน รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยคือ BSL 
Model ดังแผนภูมิที่ ๕.๒ ดังน้ี   
          

 
 
 
 
 

หลักนิติธรรม Laws (L)    
๑. พระราชบญัญัติ
ทนายความ พ.ศ.๒๕๒๘ 
๒. ข้อบงัคับสภาทนายความ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
๓. ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
๔. กฎหมายอื่น 

มาตรฐานทนายความไทย  
Standard (S) 

๑. มาตรฐานด้านหน้าที่การงาน
๒. มาตรฐานด้านมนุษยธรรม 
๓. มาตรฐานด้านส่วนตัว 
๔. มาตรฐานด้านดูแลสังคม 
๕. มาตรฐานด้านคุณธรรม  

หลักพุทธธรรม      
Buddhadhamma (B) 

๑. ฆราวาสธรรม ๔ 
๒. เบญจศีลเบญจธรรม  
๓. สุจริต ๓ 
๔. เว้นจากอคต ิ๔ 
๕. หิริโอตตัปปะ 



 
๒๑๔ 

แผนภูมิที่ ๕.๒ รูปแบบการบรูณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  
      

            (BSL Model) 
 
 
 
 
 
         
 
   
                                                                           
                                                                                 
              Laws (L)          
 
 
   
 
  
  Buddhadhamma (B)   = หลักพุทธธรรม 
  Standard (S)         =  มาตรฐานทนายความไทย  
  Laws (L)            = หลักนิติธรรม 
 
  
 ๕.๒.๑ การนํารูปแบบมาตรฐานทนายความไทย : พุทธนิติวิทยา (BSL Model) มาใช้ใน
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย  
 การนํารูปแบบมาตรฐานทนายความไทยตามพุทธนิติวิทยา ที่เรียกว่าเป็น Buddhist 
Standard Lawyers (BSL) น้ีมาใช้ ต้องมีการวางแผนเพ่ือผลักดันให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
ดังน้ีคือ 
 ๑. จะต้องมีหลักสูตรอบรมพิเศษ การปลูกฝังและอบรมคน ๆ หน่ึงให้ได้วิชาเป็นมนุษย์ทั้ง
วิชาชีพและวิชาชีวิต จึงถือเป็นภารกิจโดยตรงในการจัดระบบการศึกษาต้ังแต่ระบบครอบครัว ชุมชน
และประเทศน้ัน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน การปลูกฝังแต่เยาว์วัยมาต้ังแต่ก่อนเข้าสู่วิชาชีพจริง จึง
เป็นการปูพ้ืนฐานแนวคิดที่ถูกต้องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม 

  นิติธรรม(L)    พุทธธรรม(B)   

 มาตรฐาน(S)  



 
๒๑๕ 

 ๒. จะต้องผลักดันให้เป็นนโยบายขององค์กรวิชาชีพเพ่ือให้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและ
จริงจัง ปัจจุบันน้ีมีสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรวิชาชีพที่ดูแลทนายความอยู่ 
สภาทนายความจึงต้องช่วยผลักดันเพ่ือสร้างมาตรฐานทนายความไทยตามพุทธนิติวิทยานี้อย่าง
เข้มแข็งจริงจัง 
 ๔. การจัดต้ังทีมทนายความท่ีปรึกษา โดยคัดเลือกจากทนายความรุ่นพ่ีที่สั่งสมธรรมมะมา
อย่างลึกซึ้งเพ่ือการถ่ายทอดหลักธรรมสู่รุ่นน้อง การคัดเลือกทีมอาจกําหนดเป็น ๓ ระดับตามความรู้
ของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงลดหลั่นกันไป 
 ๕. การติดตามและประเมินผล จะต้องมีการติดตามและประเมินความเป็นไปได้ของแผนที่
นํามาใช้เป็นระยะ เพ่ือปรับเปล่ียนแผนให้เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ในเวลาน้ัน ๆ 
 ๕.๒.๒ สรุปผลของการนํา BSL Model ไปใช้ 
 ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้มีการปราบทุจริตกลายเป็นวาระสําคัญและเร่งด่วนที่สุดใน
รัฐบาลคณะนี้ ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอ BSL Model เพ่ือเป็นทางเลือกหน่ึงที่สําคัญในการแก้ปัญหาของ
องค์กรทนายความซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกมากกว่าแปดหมื่นคนในปัจจุบัน และเป็นวิชาชีพที่
มีผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมโดยตรง  
 ผู้วิจัยมั่นใจว่า หากผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนที่วางไว้เพ่ือนํา BSL Model น้ีมาใช้
อย่างสมบูรณ์รอบคอบและจริงใจ จะเป็นพุทธนิติวิทยาที่สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความไทยได้อย่างย่ังยืน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้น้ีสู่ทนายความในรุ่นต่อ ๆ ไป 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทยจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในสังคมต้ังแต่ระดับปัจเจกชน องค์กรสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรัฐบาล 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหาจึงต้องมีแผนและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและควบคุมได้ 
 ภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีพลังในการขับเคล่ือนแก้ปัญหาภาครัฐ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการศึกษาทั้งระบบ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมต้องปลูกฝัง
กันมาต้ังแต่วัยเยาว์ เทคนิคกระบวนการปลูกฝังจึงต้องสนับสนุนให้เกิดคุณลักษณะที่ประสงค์น้ัน  
 ภาคองค์กร สภาทนายความต้องนําแนวทางเหล่าน้ันมาปรับใช้ ให้ความร่วมมือและเสนอ
แนวคิด เพ่ือให้รัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบความต้องการต่อกรณีการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความไทย 
 ภาคปัจเจกชน ทนายความเองก็ต้องหม่ันศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม 



 
๒๑๖ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการศึกษา “บูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ
ไทย” น้ี ผู้วิจัยพบว่าหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานสําคัญที่ช่วยแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตทุกด้าน จึง
เห็นควรเสนอให้ผู้สนใจศึกษาเรื่องบูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกลุ่ม
อ่ืน ๆ เช่น 
 ๑. เรื่อง “บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา” 
 ๒. เรื่อง “บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการ” 
 ๓. เรื่อง “บูรณาการหลักพุทธธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร” 
 
 
 



 บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภมิู 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พุทธศักราช ๒๕๓๙. เลม่ที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, 
 ๓๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
  

ข้อมูลทุติยภมิู 
๑) หนังสือท่ัวไป  

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์. พระเจ้าวรวงศ์เธอ. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า. มหานิบาตชาดก ทศชาติ ฉบับ
 ชินวร เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองบัญชาการทหารสูงสุด, เหล่าทัพและตํารวจ, ๒๕๓๒. 
กฤษฎา บุณยสมิต. โครงสร้างกฎหมายตราสามดวง. กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้า, ๒๕๔๗. 
กําธร เลี้ยงสัจธรรม. กฎหมายตรา ๓ ดวง. กรุงเทพมหานคร : ฉบับพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชา
 ธรรมศาสตร์และการเมือง แก้ไขปรับปรุงใหม่, พ.ศ. ๒๕๔๘. 
______. ฎีกาของอําแดงเหมือนในรัชกาลท่ี ๔ กับการพลิกคดีอําแดงป้อมในรัชกาลท่ี ๑.
 กรุงเทพมหานคร : ศิลปวัฒนธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๕. 
กิตติศักด์ิ ปรกติ. การปฎิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
 บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๙. 
คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. กรุงเทพมหานคร : เนติธรรม, ๒๕๒๘. 
จรัญ โฆษณานันท์. สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน ปรัชญากฎหมายและความเป็นจริงทางสังคม. 
 กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, ๒๕๔๕. 
จิตติ ติงศภัทิย์และคณะ. ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
 ธรรมาธิราช, ๒๕๓๗. 
______. หลักกฎหมายวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๗. 
______. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนท่ัวไป. พิมพ์ครั้ง
 ที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. จริยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
 ๒๕๔๕. 
ชาญชัย แสวงศักด์ิ และวรรณชัย บุญบํารุง. สาระน่ารู้เก่ียวกับการจัดทําประมวลกฎหมายของ
 ต่างประเทศและของไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติบรรณการ, ๒๕๔๓. 



 
 

๒๑๘ 
 

ดํารงราชานุภาพ. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตํานานกฎหมายไทยและประมวลคํา
 บรรยาย ทางนิติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : พระนครโรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓. 
ดิเรก ควรสมาคม. รองศาสตราจารย์. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
 สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๕๖. 
เดชอุดม ไกรฤทธ์ิ. ทําอย่างไรจึงประสบความสําเร็จในวิชาชีพทนายความ. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๓๗. 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร และมุนินทร์ พงศาปาน. หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบ
 คอมมอนลอว์. กรุงเทพมหานคร : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอนคณะ
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙. 
______. การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 เจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช. พระนคร: โรงพิมพ์สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๑ 
ธานินทร์ กรัยวิเชียร ศาสตราจารย์. การช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศ (The Legal Aid).
 กรุงเทพมหานคร : ดุลพาห ๖, ๒, พ.ศ. ๒๕๐๒. 
______. ศาสตราจารย์. จริยธรรมของนักกฎหมาย. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. 
 พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๔๔. 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ .  รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย .  พิมพ์ครั้ งที่ ๔ . 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๓. 
นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดา
 แห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพมหนคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๙. 
ประชุมกฎหมายรัชกาลที่ ๑ จ.ศ. ๑๑๖๖. พิมพ์ตามฉบับหลวงตรา ๓ ดวง เล่ม ๖ พระราชกําหนดที่ 
 ๒๘. พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, ๒๔๘๑. 
ปรีดี เกษมทรัพย์. นิติปรัชญา.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 ๒๕๓๙. 
______. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑. 
______. กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๑๙. 
ป่ิน มุทุกันต์ พันเอก. แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
พนัส ทัศนียานนท์. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: วารสารธรรมศาสตร์ เล่มที่ ๑๒ ล พ.ศ. ๒๕๒๖. 
พระครูพุทธศาสน์โสภณ (แคล้ว สุสํวุโต) และคณะ. คุณธรรม ๔ ประการ. กรุงเทพมหานคร : โรง
 พิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). อุดมมงคลในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ห้าง
หุ้นส่วน จํากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๘. 



 
 

๒๑๙ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต). พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
 ผลิธัมม์ ในเครือบริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๗. 
______. นิติศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จํากัด, ๒๕๕๐. 
______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ท
 แอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘. 
______. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ 
 บริษัท สํานักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จํากัด, ๒๕๕๘. 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมมหาเถร), คัมภีร์วิสุทธิมรรค. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพรส 
 จํากัด. พ.ศ. ๒๕๕๖. 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท กราฟฟิคอาร์ตพร้ินต้ิง 
 จํากัด, ๒๕๕๒. 
พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน์. กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษา
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖. 
ม.เอร์ แลงกาต์. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑. พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
 การเมือง, ๒๔๗๘. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี แปล เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
______. อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
 วิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๘. 
ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗.  เล่มที่ ๕๑, วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
 ๒๔๗๗. 
______. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๘๑.  ฉบับที่ ๒ เล่มที่ ๕๕, วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. 
 ๒๔๘๑. 
______. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘.  ฉบับพิเศษเล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๕๘, วันที่ ๒๔ 
 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘. 
______. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอน 
 ๑๒๙ ก ฉบับพิเศษ, วันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๒๘. 
______. ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙. ประกาศในราชกิจา
 นุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอน ๒๕ ฉบับพิเศษ, วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
 นานมีบุ๊คพับลิเคช่ัน จํากัด, ๒๕๕๖. 



 
 

๒๒๐ 
 

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ. พระเจ้าลูกยาเธอ. กรมหมื่น, พระราชบัญญัติในปัตยุบัน เล่ม ๑. พระนคร : โรง
 พิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ. ๑๒๐. 
วิชัย ศรีรัตน์. สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
 สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
วิชา มหาคุณ. การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, พ.ศ. ๒๕๕๓. 
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย. ธรรมวิภาคประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษา
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
สมชาย กษิติประดิษฐ์. สิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. เบญจศีลและเบญจธรรม หลักสูตรธรรมศึกษา
 ชั้นตรี. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
สํานักราชเลขาธิการ, ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๑๓.        
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๑๙. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๒๑.  
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๒๓. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๒๔. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๒๕. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๒๖. 
______. ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี
 พุทธศักราช ๒๕๓๗. 
สิทธิโชค ศรีเจริญ. รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๓. 



 
 

๒๒๑ 
 

สุเชาวน์ พลอยชุม (ผู้รวบรวม). สารานุกรมพระพุทธศาสนา : ประมวลจากพระนิพนธ์สมเด็จพระ
 มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
 วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
สุทธิวาทนฤพุฒิ. หลวง. คําบรรยายประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗. 
สุรชัย สุวรรณปรีชา. การว่าความ. กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, ๒๕๓๑. 
แสวง บุญเฉลิมวิภาส. ศาสตราจารย์. รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์วิญญูชน จํากัด, ๒๕๔๓. 
______. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
 ๒๕๕๒. 
ไสว มาลาทอง. คู่มือการศึกษาจริยธรรมสําหรบันักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหาร นักปกครองและ
 ประชาชนผู้สนใจทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๖. 
______. คู่มือการศึกษาจริยธรรม, กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ
 ศาสนา,  ๒๕๔๒. 
หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘. 
อภิชัย มานิตยกุล และคณะ. หลักนิติธรรมสากลกับวิชาชีพทนายความ. กรุงเทพมหานคร : คณะ
 นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖. 
  

๒) วิทยานิพนธ์  
กําพล มั่นใจอารยะ. “บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดําเนินคดีแบบกลุ่ม”. วิทยานิพนธ์นิติ
 ศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๑.  
ณัฏฐ์สกุล พลายเพ็ชร. “รูปแบบการใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาไทยตามแนวพุทธ
 ปรัชญา”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ดุสิต ชูแข. “รูปแบบการบังคับใช้กฎหมายอาญาในกระบวนการยุติธรรมตามแนวพุทธปรัชญา”. 
 วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์. “จริยธรรมของทนายความขอแรงในศาลจังหวัดเชียงใหม่”. สารนิพนธ์นิติ
 ศาตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑.  
พรชัย ปุณณวัฒนาพร.“บทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการควบคุมจริยธรรมหนังสือพิมพ์
 และผู้ปฎิบัติงานหนังสือพิมพ์”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์.
 กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๓.     



 
 

๒๒๒ 

 

พระธานี เขมธมฺโม (จําปา). “ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระวันเพ็ญ กนโก (พงชะเกาะ). วิเคราะห์หลักสัจจะที่ปรากฏในวิธุรบัณฑิตชาดก. พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา, พ.ศ. ๒๕๕๖. 
วนิชย์ วัลลา. “ตํารวจในอุดมคติตามแนวพุทธศาสน์”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์
 ศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
นาวาอากาศโท สรรเพชญ ชัยจินดา. “เรื่องสิทธิการมีทนายความของผู้ต้องหาและจําเลยในคดีที่อยู่ใน
 อํานาจของศาลทหาร”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
 ธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๐.   
อดุลย์ คูนาเอก. “ความสัมพันธ์ระหว่างหลักอคติธรรมในพระพุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
 พิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม : การศึกษาวิเคราะห์”. วิทยานิพนธ์ศาสน 
 ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
อํานวย ชาติอาษา, “เรื่องภาพลักษณ์ของวิชาชีพทนายความในจังหวัดเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์รัฐ
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

 

๓) หนังสือแปล  
Prof.Dr. Fred E.Foldvary. The Universal Ethic. แปลโดยสุธน หิญชีระนันทน์ (พลเรือโท). 
 แนวคิด จริยธรรมที่เป็นสากล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนบทความลําดับที่ 
 ๕๖๓, ๒๕๔๘.  
 

๔) วารสาร/จุลสาร/หนังสือพิมพ ์
กระทรวงยุติธรรม. ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทําการศาลแพ่ง
 และศาลฎีกา. ฉบับวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖. 
กุลพล พลวัน. วันสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร : บทบัณฑิตย์ เล่มที่ ๓๒ ตอนที่ ๔, พ.ศ. ๒๕๑๘.  
นายจรัญ ภักดีธนากุล. “จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย” มาจากหนังสือพิมพ์มติชน
 รายวัน  ฉบับวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐. 
นพดล ปกรณ์นิมิตดี. “นักกฎหมายกับการเป็นคนดีของสังคมเป็นเช่นไร” หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
 การเมือง ฉบับวันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒.  
ร้อยตํารวจเอกปุรชัย เป่ียมสมบูรณ์ และคณะ. “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือโอกาสในการ
 พัฒนาสังคมไทย”. เสวนาจริยธรรมในวิชาชีพ, วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖.  



 
 

๒๒๓ 
 

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน. กฎหมายและจริยธรรม. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันที่ ๓ สิงหาคม 
 ๒๕๔๙.  
สัก กอแสงเรือง. จริยธรรมของทนายความ. กรุงเทพมหานคร : ปัจฉิมนิเทศเนติบัณฑิตสมัยที่ ๕๓  
 ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔. 
______. บทบาททนายความในกระบวนการยุติธรรม. จุลสารสถาบันสัญญาธรรมศักด์ิ เพ่ือ
 ประชาธิปไตย, ฉบับวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖. 
สันติ ทักราล. คุณธรรม–จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร : วารสารกฎหมายสุโขทัย
 ธรรมาธิราช, ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗. 
สิทธิโชค ศรีเจริญ. “การปรับกระบวนทัศน์การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในประเทศไทย”. โครงการ
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐.   
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, พาดหัวข่าวตัวโตขึ้นหน้าหน่ึงว่า “นักเรียนสาวหายตัว แท็กซ่ีลึกลับพาเชิด ขณะ
 โรงเรียนเลิกกลับบ้าน” ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙. 
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ. คดีถุงขนม ๒ ล้าน. ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒. 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. ทนายความหิ้วถุงขนมใส่เงินสดสองล้านให้เจ้าหน้าที่ศาล. ฉบับวันพุธที่ ๒๕ 
 มิถุนายน ๒๕๕๑. 
______. มติที่ประชุมคณะกรรมการมรรยาท สภาทนายความ. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ (ลบช่ือ ๓ 
 ทนาย), ฉบับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒. 

 
๕) บทความ  

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์. “หลักนิติธรรม (Rule of law).” ใน รวมบทความทางวิชาการ เนื่องใน
โอกาส ครบรอบ ๙๐ ปี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต, จิตสํานกึและความรบัผิดชอบส่วนตัว, 
 http://www.drkanchit.com/general_articles/articles/general_48.html 
 (17.10.2559) 
เมธา สุวรรณสาร, ลักษณะของจิตสํานึกทีดี่, 
 http://www.itgthailand.com/tag/ลักษณะของจิตสํานึกที่ดี, (17.10.2559) 
  

๖) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์ 
สํานักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมรรยาท
 ทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘. 



 
 

๒๒๔ 
 

 ๗) การเสวนากลุ่ม 
เสวนากลุ่ม ทนาย ดร. ศิวะกุล ธงชัยสุริยา, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายเกษมศรี เพ็ชรโรบล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายขจรยศ นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายจํารัส ประสบค้า, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายเดชา ตันวิเศษ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายธนวัต นพมณีวรรณ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายปิลันธน์ คลีส่กุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายพณัฐภัณ สขุสิริพันธ์, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายพุฒิโชติ ศรีกรณียกิจ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายอธิวุฒิ พงษ์ศิริกุล, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
เสวนากลุ่ม ทนายอรทัย สุวรรณวัฒนโชติ, ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙. 
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บุคคลานุกรม 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา 
 
๑. พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) 
 ตําแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดโสมนัส เจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) 
 คุณวุฒิการศึกษา  ป.ธ. ๙, Master of Art, Banaras Hindu University India 
    ศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 สัมภาษณ ์  เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๒. พระเทพวิสุทธิกวี, (เกษม สญฺญโต), ดร. 
 ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร 
    รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) 
    ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา 
 คุณวุฒิการศึกษา  ป.ธ. ๙, Ph.D. (Philosophy) Banaras Hindu University India 
 สัมภาษณ ์  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
๓. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต 
 ตําแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  
 คุณวุฒิการศึกษา  ป.ธ. ๙ 
 สัมภาษณ ์  เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๔. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) 
 ตําแหน่ง   กรรมการมหาเถรสมาคม  
    เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
 คุณวุฒิการศึกษา  ป.ธ. ๕ 
 สัมภาษณ ์  เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๕. พระเทพปริยัติโมลี (สุทศัน์ วรทสฺสี), (ดร.) 
 ตําแหน่ง   เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, รองเจ้าคณะภาค ๙ 
 คุณวุฒิการศึกษา  ป.ธ. ๙, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวัฒนธรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 สัมภาษณ ์  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวชิาชพีทนายความ 
 
๑. อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์    นายกสภาทนายความ ๓ สมัย 
 ตําแหน่ง           กรรมการผู้จัดการบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
 คุณวุฒิการศึกษา          นิติศาสตร์บัณฑิต  
            เนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 สัมภาษณ ์          เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  
๒. อาจารย์นิวัติ แก้วล้วน 
 ตําแหน่ง           เลขาธิการสภาทนายความ 
 คุณวุฒิการศึกษา          นิติศาสตร์บัณฑิต  
 สัมภาษณ ์          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๓. อาจารย์สนุทร ทรพัย์ตันติกุล ประธานกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ 
 ตําแหน่ง           หัวหน้าสํานักงานอริยทรัพย์ทนายความ   
 คุณวุฒิการศึกษา          นิติศาสตร์บัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
            เนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
          สมัภาษณ์      เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๔. อาจารย์วันชัย สอนศิริ        สมาชิกวุฒิสภา 
 ตําแหน่ง           เลขาธิการสภาทนายความ (๒๕๔๑-๒๕๔๔)  
 คุณวุฒิการศึกษา          ป.ธ. ๕, นิติศาสตร์บัณฑิต, ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   
 สัมภาษณ ์          เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๕. อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณชิ (ทนายความดีเด่นปี ๒๕๔๑)    
 ตําแหน่ง           กรรมการผู้จัดการ บรษิัท อาณาจักรกฎหมาย จํากัด 
 คุณวุฒิการศึกษา          นิติศาสตร์บัณฑิต  
            เนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 สัมภาษณ ์          เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๖. อาจารย์จรสั กาญจนขจิต  
 ตําแหน่ง           อาจารย์สอนวิชาว่าความและการถามพยาน   
            หัวหน้าสํานักกฎหมายจรัส กาญจนขจิต ทนายความ 
 คุณวุฒิการศึกษา          นิติศาสตร์บัณฑิต  
            เนติบัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 สัมภาษณ ์          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
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บุคคลานุกรม

๑. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.ธ.๙.,ศน.บ

Master of Art
ศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตําแหนง เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘
อาจารยสอนกัมมัฏฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแพร ผลงานทางวิชาเรื่องการพัฒนาจิต,วิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ
อาจารยสอนกรรมฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สฺโต)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดราชาธิวาสวิหาร
การศึกษา ป.ธ.๙.,ศน.ม.,Ph.D.
ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

รองเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย

งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรมทางโทรทัศนชอง ๗ ชอง ๙ ฯลฯ
วิทยากรอภิปรายและเสวนาปญหาท้ังคดีโลกและคดีธรรม

๓. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช ป.ธ.๙) ปยโสภณ
สัมภาษณเม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก
การศึกษา ป.ธ.๙., MA in Oriental and African Studies,

University of London ประเทศอังกฤษ
ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก

กรรมการกองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาท วัดพระรามเกาฯ
กรรมการมูลนิธิแผนดินธรรม ในพระสงัฆราชูปถัมภ



๓๙๑

งานเผยแพร ผูชวยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร
นักเขียนท่ีมีผลงานสมํ่าเสมอในนามปากกาวา ปยโสภณ

๔. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.จิรัฐกาล พงศภคเธียร
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเผยแพร ผลงานวิชาการ ธรรมะโดนใจ สันติวัฒนธรรม สันติในตน ฯลฯ

งานวิจัย โครงการวิจัยและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา(๒๕๕๐)
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา (๒๕๕๑)
งานฝกอบรม หลักสูตร จิตตปญญาศึกษา และการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาชีวิตดวยจิตตปญญา ฯลฯ

๕. ชื่อผูใหสัมภาษณ ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง
สัมภาษณเม่ือ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
งานเผยแพร อํานวนการจัดทําพระไตรปฎกเสียงมูลนิธิอุทยานธรรม, วิทยากร

บรรยายธรรม ฯลฯ

๖. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารยสุภีร  ทุมทอง
สัมภาษณเม่ือ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ เบนซทองหลอ สุขุมวิท
การศึกษา ป.ธ.๔., ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตําแหนง วิปสสนาจารยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ

อาจารยสอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปฎก และ
ปริญญาโท สาขาวิปสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส จ.นครปฐม



๓๙๒

งานเผยแพร วิปสสนาจารย อาจารย บรรยายธรรมตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด

๗. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารย ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ซอยทาอิฐ จ.นนทบุรี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรสําหรับ

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนง Associate Director: HR System & Development , Human
Resource Management บริษัท เอสซีจี แอคเคานติ้ง เซอรวิส
เซส จากัด บริษัทในเครือซิเมนตไทย (SCG)

๘. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.พิชัยรัตน จิรานันรัตน
สัมภาษณเม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาเอก สาขา อุตสาหการ/OD Technological University

of Philippines
ตําแหนง ผูจัดการฝายการคาปโตรเลียม บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

๙. ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร Georgetown University

สหรัฐอเมริกา
ตําแหนง ผูจัดการฝาย สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).
งานเผยแพร ประธานชมรมพุทธธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพรธรรมใน

องคกร

๑๐.ชื่อผูใหสัมภาษณ คณุยุพาวดี วัลยะเพ็ชร
สัมภาษณเม่ือ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.สผ.จํากัด มหาชน



๓๙๓

การศึกษา ปริญญาโท สาขา Communication มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
สหรัฐอเมริกา

ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล

๑๑.ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปทมา เอ้ืออรรถการ
สัมภาษณเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ

บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปญญาธารา จํากัด
งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพรธรรมใน

องคกร, รองประธานกรรมการดําเนินงานมูลนิธิอุทยานธรรมฯลฯ



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
ประกาศอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ





ภาคผนวก ข
รายนามผูสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล



๓๙๗

รายนามผูใหสัมภาษณ

๑. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.ธ.๙., ศน.บ

Master of Art
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตําแหนง เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘
อาจารยสอนกัมมัฏฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแพร ผลงานทางวิชาเรื่องการพัฒนาจิต, วิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ
อ า จ า ร ย ส อ น ก ร ร ม ฐ า น ป ร ะ จํ า วั ด โ ส ม นั ส วิ ห า ร
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สฺโต)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดราชาธิวาสวิหาร
การศึกษา ป.ธ.๙., ศน.ม., Ph.D.
ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

รองเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย

งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรมทางโทรทัศนชอง ๗ ชอง ๙ ฯลฯ
วิทยากรอภิปรายและเสวนาปญหาท้ังคดีโลกและคดีธรรม

๓. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช ป.ธ.๙) ปยโสภณ
สัมภาษณเม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก



๓๙๘

การศึกษา ป.ธ.๙., MA in Oriental and African Studies,
University of London ประเทศอังกฤษ

ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก
กรรมการกองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาท วัดพระรามเกาฯ
กรรมการมูลนิธิแผนดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ

งานเผยแพร ผูชวยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร
นักเขียนท่ีมีผลงานสมํ่าเสมอในนามปากกาวา ปยโสภณ

๔. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.จิรัฐกาล พงศภคเธียร
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเผยแพร ผลงานวิชาการ ธรรมะโดนใจ สันติวัฒนธรรม สันติในตน ฯลฯ

งานวิจัย โครงการวิจัยและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา(๒๕๕๐)
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา (๒๕๕๑)
งานฝกอบรม หลักสูตร จิตตปญญาศึกษา และการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาชีวิตดวยจิตตปญญา ฯลฯ

๕. ชื่อผูใหสัมภาษณ ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง
สัมภาษณเม่ือ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
งานเผยแพร อํานวยการจัดทําพระไตรปฎกเสียงมูลนิธิอุทยานธรรม, วิทยากร

บรรยายธรรม ฯลฯ

๖. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารยสุภีร  ทุมทอง
สัมภาษณเม่ือ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ เบนซทองหลอ สุขุมวิท



๓๙๙

การศึกษา ป.ธ.๔., วศ.บ., ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตําแหนง วิปสสนาจารยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ
อาจารยสอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปฎก และปริญญา
โท สาขาวิปสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส จ.นครปฐม

งานเผยแพร วิปสสนาจารย อาจารย บรรยายธรรมตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด

๗. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารย ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ซอยทาอิฐ จ.นนทบุรี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรสําหรับ

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนง Associate Director: HR System & Development , Human
Resource Management บริษัท เอสซีจี แอคเคานติ้ง เซอรวิส
เซส จํากัด

๘. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.พิชัยรัตน จิรานันรัตน
สัมภาษณเม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาเอก สาขา อุตสาหการ/OD Technological University

of Philippines
ตําแหนง ผูจัดการฝายการคาปโตรเลียม บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

๙. ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)



๔๐๐

การศึกษา ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร Georgetown University
สหรัฐอเมริกา

ตําแหนง ผูจัดการฝาย สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).

งานเผยแพร ดูแลการพัฒนาฝกอบรม และเผยแพรธรรมในองคกร

๑๐. ชื่อผูใหสัมภาษณ คณุยุพาวดี วัลยะเพ็ชร
สัมภาษณเม่ือ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.สผ.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา Communication มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

สหรัฐอเมริกา
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล

๑๑. ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปทมา เอ้ืออรรถการ
สัมภาษณเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ

บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปญญาธารา จํากัด
งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพรธรรมใน

องคกร, รองประธานกรรมการดําเนินงานมูลนิธิอุทยานธรรมฯลฯ



ภาคผนวก ค
หนังสือขอสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ





รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวจิัย 

 ๑.  พระมหาบุญไทย ปุญญฺมโน (ดร.) 
               ตาํแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุมานพ ศวิารัตน์ 
      ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษประจําบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๓.  รศ.(พิเศษ) ดร. สกุิจ ชัยมุสิก 
                ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๔.  รศ.ดร. สวุิญ รักสัตย ์
      ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๕.  ผศ.ดร.บญุร่วม คําเมืองแสน 
               ตาํแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง
เคร่ืองมือวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ

แบบสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ





ภาคผนวก ข
รายนามผูสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล



๓๙๗

รายนามผูใหสัมภาษณ

๑. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.ธ.๙., ศน.บ

Master of Art
ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตําแหนง เจาอาวาสวัดโสมนัสวิหาร และเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘
อาจารยสอนกัมมัฏฐานประจําวัดโสมนัสวิหาร และมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย

งานเผยแพร ผลงานทางวิชาเรื่องการพัฒนาจิต, วิปสสนากรรมฐาน ฯลฯ
อ า จ า ร ย ส อ น ก ร ร ม ฐ า น ป ร ะ จํ า วั ด โ ส ม นั ส วิ ห า ร
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สฺโต)
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดราชาธิวาสวิหาร
การศึกษา ป.ธ.๙., ศน.ม., Ph.D.
ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร

รองเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)
เลขาธิการศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย

งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรมทางโทรทัศนชอง ๗ ชอง ๙ ฯลฯ
วิทยากรอภิปรายและเสวนาปญหาท้ังคดีโลกและคดีธรรม

๓. ชื่อผูใหสัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช ป.ธ.๙) ปยโสภณ
สัมภาษณเม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ วัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก



๓๙๘

การศึกษา ป.ธ.๙., MA in Oriental and African Studies,
University of London ประเทศอังกฤษ

ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาสวัดพระรามเกา กาญจนาภิเษก
กรรมการกองทุนปลูกรากแกวศาสนทายาท วัดพระรามเกาฯ
กรรมการมูลนิธิแผนดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ

งานเผยแพร ผูชวยเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร
นักเขียนท่ีมีผลงานสมํ่าเสมอในนามปากกาวา ปยโสภณ

๔. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.จิรัฐกาล พงศภคเธียร
สัมภาษณเม่ือ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองผูอํานวยการศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
งานเผยแพร ผลงานวิชาการ ธรรมะโดนใจ สันติวัฒนธรรม สันติในตน ฯลฯ

งานวิจัย โครงการวิจัยและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา(๒๕๕๐)
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาศึกษา (๒๕๕๑)
งานฝกอบรม หลักสูตร จิตตปญญาศึกษา และการเรียนรูสูการ
เปลี่ยนแปลง หลักสูตรการพัฒนาชีวิตดวยจิตตปญญา ฯลฯ

๕. ชื่อผูใหสัมภาษณ ผศ.ดร.ณัฐกร ทับทอง
สัมภาษณเม่ือ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย
งานเผยแพร อํานวยการจัดทําพระไตรปฎกเสียงมูลนิธิอุทยานธรรม, วิทยากร

บรรยายธรรม ฯลฯ

๖. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารยสุภีร  ทุมทอง
สัมภาษณเม่ือ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ เบนซทองหลอ สุขุมวิท



๓๙๙

การศึกษา ป.ธ.๔., วศ.บ., ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตําแหนง วิปสสนาจารยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยฯ
อาจารยสอนพิเศษปริญญาตรี วิชาพระอภิธรรมปฎก และปริญญา
โท สาขาวิปสสนาภาวนา วิชาปรมัตถธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส จ.นครปฐม

งานเผยแพร วิปสสนาจารย อาจารย บรรยายธรรมตามสถานท่ีตาง ๆ ท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด

๗. ชื่อผูใหสัมภาษณ อาจารย ฐิติพัฒน พิชญธาดาพงศ
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ ซอยทาอิฐ จ.นนทบุรี
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรสําหรับ

ผูบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนง Associate Director: HR System & Development , Human
Resource Management บริษัท เอสซีจี แอคเคานติ้ง เซอรวิส
เซส จํากัด

๘. ชื่อผูใหสัมภาษณ ดร.พิชัยรัตน จิรานันรัตน
สัมภาษณเม่ือ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาเอก สาขา อุตสาหการ/OD Technological University

of Philippines
ตําแหนง ผูจัดการฝายการคาปโตรเลียม บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

๙. ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปภิญญา ทานสัมฤทธิ์
สัมภาษณเม่ือ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)



๔๐๐

การศึกษา ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร Georgetown University
สหรัฐอเมริกา

ตําแหนง ผูจัดการฝาย สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน).

งานเผยแพร ดูแลการพัฒนาฝกอบรม และเผยแพรธรรมในองคกร

๑๐. ชื่อผูใหสัมภาษณ คณุยุพาวดี วัลยะเพ็ชร
สัมภาษณเม่ือ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บริษัท ปตท.สผ.จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา Communication มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

สหรัฐอเมริกา
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรบุคคล

๑๑. ชื่อผูใหสัมภาษณ คุณปทมา เอ้ืออรรถการ
สัมภาษณเม่ือ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถานท่ีสัมภาษณ บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
การศึกษา ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ

บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปญญาธารา จํากัด
งานเผยแพร วิทยากรบรรยายธรรม, ดูแลการจัดอบรมและเผยแพรธรรมใน

องคกร, รองประธานกรรมการดําเนินงานมูลนิธิอุทยานธรรมฯลฯ
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ภาคผนวก จ
ภาพประกอบการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ



ภาพถายการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญ

 สัมภาษณ พระสาสนโสภณ(พิจิตร ฐิตวณฺโณ) ดร. ป.ธ.๙ เจาอาวาสวัดโสมนัสราช
วรวิหาร และเจาคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) อาจารยสอนกัมมัฏฐานประจําวัดโสมนัสราช
วรวิหาร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานัก

งานวัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตปอมปราบศตรูพาย กรุงเทพมหานคร

 สัมภาษณ พระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช) ป.ธ.๙ ผูชวยเจาอาวาสวัด
พระรามเกากาญจนาภิเษก เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานวัดพระราม
เกากาญจนาภิเษก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร



 สัมภาษณ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สฺโต) ดร.ป.ธ.๙ ผูชวยเจาอาวาส
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร, เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานวัดราชาธิวาส
ราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 สัมภาษณ ดร.จิรัฐกาล พงศภคเธียร รองผูอํานวยการ ศูนยจิตตปญญา
ศึกษา และอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ สํานักงานศูนยจิตตปญญาศึกษา ตึกสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม



 สัมภาษณ ผศ.ดร.ณฐักร ทับทอง อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 สัมภาษณ อาจารยสุภีร ทุมทอง วิปสสนาจารย ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี …. สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานศูนยรถยนตเบนซทองหลอ สุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร



 สัมภาษณ คุณปภิญญา  ทานสัมฤทธิ์ ผูจัดการฝายสถาบันพัฒนาผูนําและ
การเรียนรูกลุม ปตท. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ
สํานักงานสถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 สัมภาษณ คุณปทมา เอ้ืออรรถการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนา
บุคคลและระบบคุณภาพ บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปญญาธารา
จํากัด เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงาน บมจ.ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
เขตสีลม กรุงเทพมหานคร





 
 

ข้อบังคบัสภาทนายความ 
ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

------------------------------------------ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) (จ) และมาตรา ๕๑ และด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
คณะกรรมการสภาทนายความออกข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความไว้ดังต่อไปน้ี  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๙”  
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความและการแต่งกายของทนายความตาม
ข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภา และตามบทกฎหมายอ่ืนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  
 ข้อ ๔ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหน่ึงดังจะกล่าวต่อไปน้ี ให้ถือ
ว่าทนายความผู้น้ันประพฤติผิดมรรยาททนายความ  

หมวด ๒ 
มรรยาทต่อศาลและในศาล 

 ข้อ ๕ ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างในคดีอาญา เว้นแต่จะมี
ข้อแก้ตัวโดยสมควร  
 ข้อ ๖ ไม่เคารพยําเกรงอํานาจศาล หรือกระทําการใดอันเป็นการดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาใน
ศาลหรือนอกศาล อันเป็นการทําให้เสื่อมเสียอํานาจศาลหรือผู้พิพากษา  
 ข้อ ๗ กล่าวความ หรือทําเอกสารหรือหลักฐานเท็จ หรือใช้กลอุบายลวงให้ศาลหลง หรือ
กระทําการใดเพ่ือทราบคําสั่ง หรือคําพิพากษาของศาลท่ียังไม่เปิดเผย  
 ข้อ ๘ สมรู้เป็นใจโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือทําพยานหลักฐานเท็จ หรือเสี้ยมสอนพยานให้
เบิกความเท็จ หรือโดยปกปิดซ่อนงําอําพรางพยานหลักฐานใด ๆ ซึ่งควรนํามายื่นต่อศาล หรือสัญญา
จะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน หรือสมรู้เป็นใจในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน  

หมวด ๓ 
มรรยาทต่อตัวความ 

 ข้อ ๙ กระทําการอันใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้  
 ข้อ ๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปน้ี เพ่ือจูงใจใหผู้้ใดมอบคดีให้ว่าต่างหรือแก้
ต่าง  
 (๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีน้ันจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้  
 (๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ย่ิงกว่าทนายความอ่ืน  



 
๒๖๒ 

 (๓) อวดอ้างว่าเก่ียวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใด อันกระทําให้เขาหลงว่าตน
สามารถจะทําให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษ นอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนําจูงใจให้ผู้น้ัน
ช่วยเหลือคดีในทางใดๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าให้ตนว่าคดีนั้นแล้ว จะหาหนทางให้ผู้น้ันกระทําให้คดี
ของเขาเป็นแพ้  
 ข้อ ๑๑ เปิดเผยความลับของลูกความท่ีได้รู้ในหน้าที่ของทนายความ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากลูกความน้ันแล้ว หรือโดยอํานาจศาล  
 ข้อ ๑๒ กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทําให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ
ลูกความ  
 (๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี  
 (๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทําอันเก่ียวแก่การดําเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบัง
ข้อความท่ีควรแจ้งให้ลูกความทราบ  
 ข้อ ๑๓ ได้รับปรึกษาหารือ หรือได้รู้เรื่องกรณีแห่งคดีใดโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องกับคู่ความฝ่าย
หน่ึง แล้วภายหลังไปรับเป็นทนายความ หรือใช้ความรู้ที่ได้มาน้ันช่วยเหลือคู่ความอีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งเป็น
ปรปักษ์อยู่ในกรณีเดียวกัน  
 ข้อ ๑๔ ได้รับเป็นทนายความแล้ว ภายหลังใช้อุบายด้วยประการใดๆ โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร เพ่ือจะให้ตนได้รับประโยชน์นอกเหนือจากที่ลูกความได้ตกลงสัญญาให้  
 ข้อ ๑๕ กระทําการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง 
หรือหน่วงเหน่ียวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความท่ีตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเก่ียวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ 
โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร  

หมวด ๔ 
มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอ่ืนๆ 

 ข้อ ๑๖ แย่ง หรือทําการใดในลักษณะประมูลคดีที่มีทนายความอ่ืนว่าต่างแก้ต่างอยู่แล้ว มาว่า
หรือรับ หรือสัญญา ว่าจะรับว่าต่าง แก้ต่างในคดีที่รู้ว่ามีทนายความอ่ืนว่าอยู่แล้วเว้นแต่  
 (๑) ได้รับความยินยอมจากทนายความที่ว่าความอยู่ในเรื่องน้ันแล้ว  
 (๒) มีเหตุผลอันควรเช่ือว่าตัวความได้ถอนทนายความคนก่อนจากการเป็นทนายความของเขา
แล้ว หรือ  
 (๓) ทนายความผู้ว่าความในเรื่องน้ันปฏิเสธ หรือแสดงความไม่สมัครใจที่จะว่าความในคดีน้ัน
ต่อไปแล้ว  
 ข้อ ๑๗ ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปน้ี  
 (๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณา
ของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยสภาทนายความเอง 
หรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่เก่ียวข้อง หรือ  



 
๒๖๓ 

 (๒) ช่ือ คุณวุฒิ ตําแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสํานักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวด เป็นเชิงชักชวนให้ผู้
มีอรรถคดีมาหาเพ่ือเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดง ช่ือ คุณวุฒิ หรืออ่ืน ๆ 
ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ  
 ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือ
เป็นการเสื่อมเสียต่อศักด์ิศรีและเกียรติคุณของทนายความ  
 ข้อ ๑๙ ยินยอมตกลงหรือให้คํามั่นสัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าหรือบําเหน็จรางวัลใดๆ ด้วย
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ที่หาคดีความหรือนําคดีความมาให้ หรือมีคนประจําสํานักงาน
ดําเนินการจัดหาคดีความมาให้ว่า โดยทนายความผู้น้ันคิดค่าส่วนลดของค่าจ้างให้ หรือให้เงินเดือน 
หรือเงินจํานวนหน่ึงจํานวนใด หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างใด ๆ แก่ผู้ที่หาคดีความมาให้น้ัน แม้
บุคคลผู้หาคดีความมาให้โดยลักษณะดังกล่าวจะเป็นเสมียนหรือลูกจ้างประจําสํานักงานของ
ทนายความผู้น้ันก็ตาม  

หมวด ๕ 
มรรยาทในการแต่งกาย 

 ข้อ ๒๐ ในเวลาว่าความ ทนายความจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี  
 (๑) ทนายความชาย แต่งตามแบบสากลนิยม เป็นชุดสีขาว หรือสีอ่ืนที่ไม่ฉูดฉาด เช้ิตขาว ผ้า
ผูกคอสีดําหรือสีอ่ืนที่สุภาพไม่ฉูดฉาดแบบเง่ือนกลาสี หรือแต่งเสื้อชุดไทยแบบแขนสั้นหรือยาว สี
สุภาพไม่มีลวดลายแทนเสื้อชุดสากลก็ได้ รองเท้าหุ้มส้นสีขาว น้ําตาลหรือดํา ถุงเท้าสีคล้ายคลึงกับ
รองเท้า  
 (๒) ทนายความหญิง แต่งตามแบบสากลนิยม กระโปรงและเสื้อสีสุภาพไม่ฉูดฉาด รองเท้าหุ้ม
ส้น  
 (๓) ทนายความที่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบราชการ จะแต่งเคร่ืองแบบราชการก็ได้  
 (๔) ในขณะว่าความ ทนายความที่มีสิทธิสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตต้องสวมเสื้อครุยน้ันด้วย  

หมวด ๖ 
มรรยาทในการปฏิบัติตามคาํสั่งตามกฎหมายและข้อบงัคับ 

 ข้อ ๒๑ ทนายความจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของสภานายก
พิเศษแห่งสภาทนายความ คณะกรรมการสภาทนายความ และคณะกรรมการมรรยาททนายความ 
ตลอดจนบรรดาข้อบังคับหรือข้อกําหนดที่บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้สั่งหรือมีไว้ แล้วแต่กรณี
ตามอํานาจหน้าที่ซึ่งมีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
ประธาน ดวงรัตน ์

นายกสภาทนายความ 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๓ ตอน ๒๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙) 



 
๒๖๔ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล   : ปรียนันท์ เสถียรนพเก้า 
วัน เดือน ปเีกิด   : วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : บ้านเลขที่ ๖๑๕ ถนนเพชรเกษมซอย ๙๔ แขวงบางแคเหนือ  
    เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
 
การศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๓๒   : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง      
พ.ศ. ๒๕๓๖  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 
พ.ศ. ๒๕๔๓   : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 พ.ศ. ๒๕๔๕  : ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ 
     สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๐                 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
          พ.ศ. ๒๕๕๖                 : วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการดําเนินคดีปกครอง 
          พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙     : ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา)  
     มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๗    : ฝ่ายตรวจสอบองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๓๒    : สํานักงานบัญชีและภาษีอากร 
พ.ศ. ๒๕๔๕    : สํานักงานทนายความการบัญชีและภาษีอากร 
พ.ศ. ๒๕๕๙    : ประธานกรรมการบริษัท ฟาร์มา รีจีส จาํกัด 

 



๓๗๙

ประวัติผูวิจัย

ช่ือ -นามสกุล : น.ส.ณัฏฐนันธ อังศุสิงห
วัน เดือน ปเกิด : วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๓
ภูมิลําเนา : ๙๑/๕๙๓ ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิเบศน แขวงไทรมา อ.เมือง

นนทบุรี ๑๑๐๐๐
ท่ีอยูปจจุบัน : ๙๑/๕๙๓ ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิเบศน แขวงไทรมา อ.เมือง

นนทบุรี ๑๑๐๐๐

การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕ : วุฒินิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา การสื่อสารมวลชน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๒ : วุฒิรฐัประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา บริหารรัฐกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ : วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๖ : นักธรรมชั้นเอก สนามสอบท่ีวัดอาวุธวิกสิตาราม

ประสบการณการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ : หัวหนาแผนก

สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
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