วาทะนักกฎหมาย
ในรัฐที่ปกครองดวยกฎหมายหรือที่เรียกวา “นิติรัฐ” นั้น ยอมถือวา “กฎหมาย” เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนทุกคนตองเคารพและปฏิบัติตาม แตกลไกที่จะทําให “กฎหมาย” มีผล
บังคับอยางถูกตองและเปนธรรมไดนั้น ยอมขึ้นอยูกับตัว “นักกฎหมาย” นั่นเอง
(ศ. ไชยยศ เหมะรัชตะ)
เราไมสามารถทําใหบุคคลมีทรัพยสินและความสามารถเทาเทียมกันได แตอยางนอย
ที่สุด ราษฎรที่อยูในจักรภพก็ควรมีสิทธิตามกฎหมายที่เทาเทียมกัน
(ซิเซโร)
ทานไมมีทางรูวาอะไรดีอะไรชั่วจนกวาศาลจะพิพากษา ทานมีหนาที่แสดงขอเท็จจริงให
ปรากฏอยางแจมแจง เพื่อที่ความคิดของทานหรือสิ่งที่ทานเรียกวาความรูปรากฏตอศาล
(แซมมวล จอหนสัน)
กฎหมายเปนสิ่งที่มีอยูเคียงคูกับชุมชนตลอดมา ตั้งแตครั้งดึกดําบรรพ เมื่อมนุษยอยู
รวมกันเปนหมูเหลายอมตองจํากัดความประพฤติในลักษณะที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น ในขณะเดียวกันก็จะตองประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ชุมชนนั้นเห็นวาดีงาม
(ดวงจิตต กําประเสริฐ)
การศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายยอมทําใหทราบถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย ทําใหผูศึกษากฎหมายเขาใจกฎหมายไดดีขึ้น
(ดวงจิตต กําประเสริฐ)
อันความยุติธรรมและภราดรภาพทั้งสองประการนี้เปนความสูงสุดในชีวิตคนในสังคมทุก
แหง
(ดังเต)
ที่จริง กฎหมายไมมีความหมายอะไรเลย เพราะคนดี ๆ ไมตองใชกฎหมายบังคับก็ทําดี
ได และคนชั่ว ๆ ก็ไมไดคําสั่งสอนอะไรเลยจากกฎหมายที่จะทําใหเขาเปนคนดีขึ้นมาได
(เดอโมแน็กซ)
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ความสามัคคีรวมมือสมานฉันทระหวางนักกฎหมายทุกเหลา ไมแตจะเปนประโยชนใน
การสรางสรรคความยุติธรรมในบานเมืองเทานั้น แตจะเปนประโยชนสุขอันยิ่งใหญแกตัวทานเอง
และแกพวกเราทั้งหลายทุกคน
(ทวี กสิยพงศ)
บทกฎหมาย...เปนเพียงตัวหนังสือ การที่จะยังใหเกิดความเปนธรรม...อยางแทจริง ตอง
อาศัยการปฎิบัติ
(ทองใบ ทองเปาด)
เมื่ออธรรมมีอํานาจ ความยุติธรรมก็หายากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
(ทองใบ ทองเปาด)
มนุษยนั้นผูกพันกันอยางลึกซึ้งโดยเจตนาดียิ่งกวาโดยสนธิสัญญา และผูกพันกันอยาง
มั่นคงดวยหัวใจยิ่งกวาดวยถอยคํา
(ทอมัส มอร)
กฎหมายเปนขอบังคับซึ่งใชบังคับแกบุคคลทั่วไป และบุคคลทั่วไปจําเปนตองอานและ
เขาใจกฎหมายนั้น ๆ ดวย เพราะหลักกฎหมายสําคัญมีอยูวา “ความไมรูกฎหมายไมเปนขอแก
ตัว”
(ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร)
โวหารกฎหมายที่ดีตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ คือ
ประการที่ 1 แจงชัดและปราศจากชองโหว
ประการที่ 2 สั้นกะทัดรัด
ประการที่ 3 ใชถอยคําในภาษากฎหมายใหเปนระเบียบเดียวกันโดยตลอด
ประการที่ 4 ใชถอยคําที่ใชในตัวบทกฎหมาย
ประการที่ 5 สุภาพนุมนวล และ
ประการที่ 6 สามารถจูงใจผูฟงผูอานใหคลอยตามได
(ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร)
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การที่เปนนักกฎหมาย นักกฎหมายตองเคารพกฎหมาย แตการที่นักกฎหมายจะให
บุคคลทั่วไปเคารพนั้น นักกฎหมายตองเคารพทั้งกฎหมายและศีลธรรม และนักกฎหมายที่นัก
กฎหมายดวยกันจะเคารพนักกฎหมายนั้นตองเคารพทั้งกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
(ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร)
ถาทานไมอานกฎหมายแลวทานจะไมรูกฎหมาย ถาทานไมรูกฎหมายแลวทานก็จะไม
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดถูกตอง
(พ.ต.อ. ธํารง อติกนิษฐ)
ความรู ค วามสามารถในทางกฎหมายของนั ก กฎหมายเป น สิ่ ง สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ
กระบวนการยุติ ธรรม ไมเฉพาะแตต อตัวนักกฎหมายผูนั้นเอง กลาวคือ นักกฎหมายใดที่มี
ความรูความสามารถในทางกฎหมายไมดีพอหรือไมรูจริง นอกจากเจาตัวจะประกอบอาชีพ
ในทางกฎหมายไมเจริญกาวหนาแลว ยังมีผลทําใหประชาชนหรือผูที่พึ่งพิงตนในทางกฎหมาย
ไมไดรับความเปนธรรมอีกดวย
(นายหนวดเขีย้ ว)
ความเปนธรรมอยูที่ไหนใครรูบาง
ตางคนตางอางธรรมกันทุกที่
เรียกรองความเปนธรรมตามที่มี
ธรรมตรงนี้ธรรมตรงไหนของใครกัน
ความเปนธรรมความดีความมีคา
บรรทัดฐานที่ “ตรา-ชู” มั่น
ประโยชนสุขสวนรวมเปนสําคัญ
จึงจะบรรลุจุดยุติธรรม
(เนาวรัตน พงษไพบูลย)
ผูพิพากษาที่ดีจะตองประกอบดวยหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการ คือ
1. มีความประพฤติดี
2. ซื่อสัตยสุจริต และ
3. ศึกษาหาความรูอยูเสมอ
(บัญญัติ สุชวี ะ)
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คุณธรรมของนักกฎหมายเปนสิ่งสําคัญ
(บัณฑิต ศิริพนั ธ)
ถาหากสถาบันยุติธรรมพึ่งไมไดเลยนั้น วาระแหงการสิ้นชาติจะมาถึง
(บัณฑิต ศิริพนั ธ)
ลําพังแตบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้นหาเพียงพอที่จะสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น
ในสังคมไดไม หากแตจะตองอาศัยความกลาหาญทางมโนธรรมของผูใชกฎหมายอีกดวย
(บัณฑิต ศิริพนั ธ)
กฎหมายสามารถชวยผูที่ไมไดรับความเปนธรรมไดเสมอ แตทางแกไขตามกฎหมายก็
อาจจะไมใชทางที่ดีที่สุดเสมอไป
(บํารุง ตันจิตติวัฒน)
ยุติธรรม
ถึงอับโชค
ถากฎหมาย
โลกจะพัง

ยุติธรรม
โลกวุนวาย
ถูกทําลาย
เพราะมนุษย

ค้ําจุนโลก
ใชสิ้นหวัง
ไรพลัง
อยุติธรรม
(บุญรวม เทียมจันทระ)

เมืองไทยเปนเมืองพุทธ ไมควรออกกฎหมายอนุญาตใหคนไทยทําในสิ่งที่ฝาฝนตอ
ศีลธรรม
(ประดิษฐ เอกมณี)
จงมาชวยกันทําใหประตูทุจริตแคบลง โดยการเปดประตูสุจริตใหกวางขึ้น
(ประดิษฐ เอกมณี)
ตามปกติ ก ฎหมายทุ ก ชนิ ด บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ให ค วามยุ ติ ธ รรมกั บ สั ง คม ฉะนั้ น ความ
ยุติธรรมกับหลักกฎหมายจึงเปนของคูกัน แตกฎหมายไมใชของเหลว ยอมไมอาจไหลซึมไป
ตามความสลับซับซอนของขอเท็จจริงได ผูใชกฎหมายที่ดีจึงตองแปลกฎหมายใหยืดหยุนไป
ตามความสลับซับซอนของขอเท็จจริงเปนเรื่อง ๆ ไป ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความยุติธรรมเปนหลัก
(ประดิษฐ เอกมณี)
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ถาบานเมืองไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนจะอยู
ดีกินดีไมไดเปนอันขาด ในทางตรงกันขาม ถาประชาชนไมมีจะกิน บานเมืองก็ไมมีทางจะเปน
ระเบียบเรียบรอยได
(ประดิษฐ เอกมณี)
กฎหมายเปนกติกาที่สรางขึ้นเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม แตกฎหมายไมใช
สิ่งเดียวที่จะแกปญหาใหแกมนุษยไดทุกกรณี การสรางความเปนธรรมในสังคม จึงตองอาศัย
หลักธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจและหลักเศรษฐศาสตร เพื่อการกระจายรายไดและสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจแกประชาชน
(ประเทือง ศรีรอดบาง)
นักกฎหมายทุกแขนงอาชีพมีสวนรับ ผิดชอบ และจรรโลงประเทศชาติในดานความ
ยุติธรรม และเสริมสรางความสงบสุขของบานเมืองเปนอยางมาก ดังนั้น หากนักกฎหมายใช
ความรูทางกฎหมายโดยสุจริตและบริสุทธิ์ใจ ไมมุงแตประโยชนสวนตนก็จะบังเกิดคุณประโยชน
แกสังคมเปนเอนกประการ
(ประธาน ดวงรัตน)
ผูพิพากษาจักตองสอดสองดูแลใหคูความ ทนายความ พยานและประชาชน
ที่มาศาลไดรับความเปนธรรม ความสะดวก และการปฏิบัติอยางมีอัธยาศัย
(ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 23)
ผู พิ พ ากษาจั ก ต อ งเคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย า งเคร ง ครั ด อยู ใ นกรอบของ
ศีลธรรมและพึงมีความสันโดษ ครองตนอยางเรียงงาย สุภาพ สํารวมกิริยามารยาท มีอัธยาศัย
ยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ ทั้งพึงวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
บุคคลทั่วไป
(ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 35)
ผูพิพากษาพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจักตองไมแสวงหาตําแหนงความดีความชอบ
หรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบจากผูบังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด
(ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ 39)
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ทุ ก คนที่ เ กิ ด มามี ทุ ก ข ม ากหรื อ น อ ยมี กั น ทุ ก คน คนที่ ม าศาลก็ มี ค วามทุ ก ข ม ากขึ้ น
เพราะฉะนั้นอยาใชศาลทําใหคนทุกขมากกวาเกาหรือทุกขมากโดยไมจําเปน
(ประมาณ ชันซื่อ)
กฎหมายคือระเบียบขอบังคับของสังคม ซึ่งมนุษยเปนผูตราขึ้นเพื่อใชบังคับสมาชิกใน
สังคม เพื่อใหชุมชนเกิดความสงบเรียบรอย ฉะนั้น จึงเห็นไดวากฎหมายความจริงก็เปนเพียงสิ่ง
ที่ปรากฏออกมาเปนลายลักษณอักษร หรือจารีตประเพณี อันเปนที่ยอมรับและบังคับใชในสังคม
นั้น สวนเหตุผล คือ วิญญาณของกฎหมาย (Reason is the spirit of law) โดยปกติแลวจะตอง
สอดคลองกับสภาพของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในสังคมแตละยุคแตละสมัย
(ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
หน า ที่ ป ระการสํ า คั ญ ของนั ก กฎหมายจะต อ งเป น ผู เ คารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
เคารพสิทธิของบุคคลอื่น และรักษาสิทธิของตนภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย ไมนําความรูที่
ตนไดศึกษาเลาเรียนมาไปเบียดเบียนรังแกผูอื่น อันจะทําใหเสื่อมเสียศักดิ์ศรีและเกียรติยศของผู
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย นอกจากนั้นแลวนักกฎหมายยังจะตองเปนผูมีความซื่อสัตย และ
ความกลาหาญตอวิชาชีพของตนดวย
(ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
เรี ย นกฎหมายนั้ น ไม ใ ช เ รี ย นเพื่ อ เพี ย งแต ก ารแสวงหาผลประโยชน แต ก ารเรี ย น
กฎหมายนั้นจะตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ตัวกฎหมายเปนเพียงลาย
ลักษณอักษรที่ปรากฏอยูบนกระดาษเทานั้น การที่กฎหมายจะเขามามีบทบาทสามารถที่จะใช
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเทคโนโลยีไดนั้นก็ยอมขึ้นอยูกับตัวบุคคล ตัวบุคคลในที่นี้ก็
คงจะมองใน 2 แงดวยกัน คือ ความเปนคนเกงมีความรู กับที่วาเปนคนดีมีคุณธรรม มีจริยธรรม
การที่จะสรางนักกฎหมายทั้งเปนผูมีความรูทั้งเปนผูมีคุณธรรมนั้นตองใชเวลานานในการปลูกฝง
ในการฝกอบรม
(ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
การเขียนกฎหมายออกมาโดยตัวผูรางขาดความรับผิดชอบตอวิชาชีพก็เทากับวาขาด
คุณธรรม กฎหมายนั้นก็ถือวาเปนการรังแกประชาชน ทั้ง ๆ ที่กฎหมายควรเปนเครื่องมือพิทักษ
ความยุติธรรมในสังคม ความยุติธรรมตองมากอนกฎหมาย
(ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
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การขาดความเขาใจในรากฐานของกฎหมายบางอยางอาจทําใหการตีความไขวเขวไป
ได และทําใหการใชกฎหมายไมสามารถบรรลุเปาหมายตามที่มุงประสงค
(ศ.ดร. ปรีดี เกษมทรัพย)
นัก กฎหมายไทยจะร่ํ า เรี ย นแต ตั ว บท ฎี ก า และหลั ก กฎหมายอย า งเดี ย วไม ไ ด นั ก
กฎหมายตองรูวิชาการอื่น โดยเฉพาะวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
(ศ.ดร. ปรีดี เกษมทรัพย)
มนุษยซึ่งเกิดมายอมมีสิทธิและหนาที่ในอันที่จะดํารงชีวิต และรวบรวมกันอยูไดเปนหมู
คณะ สิทธิและหนาที่เหลานี้ ยอมมีขึ้นจากสภาพตามธรรมดาแหงการเปนมนุษยนั้นเอง และซึ่ง
อาจจําแนกออกไดเปนสามประการ คือ
1. ความเปนอิสระ หรือเสรีภาพ (liverté)
2. ความเสมอภาค หรือสมภาค (egalité)
3. ความชวยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่นอง หรือภราดรภาพ (featernité)
แตจะตองทราบเสียในที่นี้วา สิทธิและหนาที่เหลานี้ ไมใชเปนสิ่งที่เด็ดขาด เพราะยอมมี
ขึ้นจากสภาพธรรมดา เหตุฉะนั้น อาจจะถูกจํากัดโดยบทกฎหมาย หรือโดยจารีตประเพณีตาม
กาลเทศะ ซึ่งอาจเปนวาในสมัยหนึ่งมีขอจํากัดอยางหนึ่ง ในอีกสมัยหนึ่งเปนไปอีกอยางหนึ่ง
หรือผันแปรไปตามประเทศตาง ๆ จะใหเหมือนกันทั้งหมดไมไดสุดแตความตองการของประเทศ
นั้น และในสมัยนั้นอยางไร
(ดร. ปรีดี พนมยงค)
ประเทศจําตองมีกฎหมาย กฎหมายนั้นก็บัญญัติขึ้นตามระบบของแตละสังคม ซึ่งมี
รากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจของสังคม
(ดร. ปรีดี พนมยงค)
เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น ผูพิพากษาอาจพบวาไมมีกฎหมายที่จะนํามาใชกับคดี ก็ควร
ปลอยใหผูพิพากษาใชความสามารถ ความซื่อสัตย ความนึกคิดที่ดี นําหลักความเปนธรรม
(equity) มาใชบังคับใหเหมาะสม
(ปอรตาลิส)

8

มโนธรรมทางกฎหมายที่สําคัญประการหนึ่งของนักกฎหมายทุกคนไมวาบุคคลผูนั้นจะ
สังกัดอยูในสังคมใดหรืออาชีพใดก็คือ การไมเห็นดวยกับการใชอํานาจอยางไมเปนธรรมตาม
อําเภอใจ
(พนัส ทัศนียานนท)
เมตตาที่แทจริงนั้นเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งสําหรับรักษาความเที่ยงธรรม เพราะ
เปนธรรมกลาง ๆ ทําใหมีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแกตัวที่จะเอนเอียงเขาหา ปราศจาก
ความเกลียดชังคิดรายที่จะทําลาย มีไมตรี ปรารถนาดีตอคนทุกคนสม่ําเสมอกัน พิจารณาตัดสิน
และกระทําสิ่งตาง ๆ ไปตามเหตุผล มุงประโยชนสุขที่แทจริงแกคนทั้งหลาย มิใชมุงสิ่งที่เขาหรือ
ตนชอบหรืออยากไดอยากเปน
(พระเทพเวที “ประยุทธ ปยุตโต”)
เมื่อทานทําตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรม...โอกาสที่ทานจะเปนตุลาการที่ดีก็งายเขา
มาก เพราะผูที่ดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดีแลว ไมวาผูนั้นจะมีหนาที่ในการใด ๆ ก็ยอมจะปฏิบัติ
หนาที่ของตนใหไดผลดีโดยทั่ว ๆ ไป
(พระนิติธรรมประกรณ)
สิ่งสําคัญของขาราชการตุลาการที่ถูกคนเพงเล็งมากที่สุด ก็คือ การใหความยุติธรรมแก
คูกรณี...เพราะถาตุลาการขาดคุณธรรมขอนี้เสียแลว แมจะมีคุณสมบัติอยางอื่นล้ําเลิศสักเพียงใด
ก็จะเปนตุลาการที่คนทุกคนไมพึงปรารถนา
(พระนิติธรรมประกรณ)
หลักธรรมสําคัญควรฝงอยูในจิตใจของตุลาการอยูเปนนิจ จะละทิ้งเสียมิไดเลยนั้น คือ
ความสุจริต ทานจะบกพรองในสิ่งใดบางก็ตาม แตถาทานยังคงความสุจริตไวไดแลว ทานก็ยัง
พอเปนตุลาการที่ดีได สุจริตในที่นี้หมายถึงสุจริตทุก ๆ อยาง คือ สุจริตตอหนาที่ราชการ สุจริต
ตอชาติบานเมือง สุจริตตอคนทุก ๆ คนไป และสุจริตตอตัวของทานเองดวย
(พระนิติธรรมประกรณ)
ควรรักษาตําแหนงนั้นใหสมแกฐานะ กลาวคือ ตองรักษาเกียรติยศของผูพิพากษาให
เปนที่เคารพนับถือของประชาชนผูเปนความ ตลอดถึงชนผูอื่นทั่วไปดวย ทานตองอยูในคลอง
มารยาทของผูพิพากษา ซึ่งมีหนาที่ตองตั้งตัวเปนกลางตัดสินความตามกฎหมาย เพื่อใหความ
ยุติธรรมแกคูความ
(พระยาจินดาภิรมย)
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การศึกษาเพิ่มเติมจะละเวนเสียมิได เพราะกฎหมายยอมออกใหมเสมอ และมีคดีพิพาท
อยูทุกวัน ตองพยายามขวนขวายศึกษาและพิจารณาหาเหตุผล เปนเครื่องเจริญความรูเมื่อถึง
คราวที่จะใชจะไดหยิบยกขึ้นใชไดทันใจ อยาคิดเสียวาเทาที่รูไปแลวจะพอ นอกจากกฎหมาย
สารบัญญัติทั้งปวง ใหสนใจศึกษากฎหมายแผนกกระบวนพิจารณาใหช่ําชองเปนพิเศษ เพราะ
กฎหมายแผนกนี้เปนเครื่องมืออันตองใชประจําอยูเปนนิจ ผูพิพากษาที่ไมรูวิธีพิจารณาความ
แตกฉานนั้น เปรียบประดุจคนตาฟางตามืด...ยอมยากที่จะพิจารณาพิพากษาคดีใหถูกตองและ
ยุติธรรมได
(พระยาจินดาภิรมย)
กฎหมายมิ ไ ด เ ป น คํ า บั ญ ชาบั ง คั บ หั ว ใจบุ ค คล แต เ ป น คํ า บั ญ ชาบั ง คั บ กิ ริ ย าความ
ประพฤติตางหาก
(พระยานิตศิ าสตรไพศาล)
เมื่อเรามีกฎหมายที่ดีแลว ถาเราไมมีตุลาการที่ดี กฎหมายที่ดีจะมีประโยชนอะไรไหม
ไมมีประโยชนหรอก ไมมีประโยชนจริง ๆ
(พระยาอรรถการียนิพนธ)
เมื่ อเปน ผูก ระทํ า ผิดแล ว ก็ ค วรที่ จะตอ งไดรั บ โทษนั้น ตามความผิ ดที่ไดก ระทํา ตาม
สมควรเพื่ อ ความสงบสุ ข เรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง และผู ที่ ก ลั บ ตั ว กลั บ ใจได ก็ ค วรได รั บ การ
บรรเทาโทษ รับการแกไขฟนฟูที่ถูกตอง เพื่อจะไดกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดีของบานเมืองตอไป
(พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รกั ษา)
อาชีพตุลาการ คือ ผูที่จะรักษาความเปนธรรมของโลกใหยังคงอยู
(พุทธทาสภิกขุ)
กฎหมายไม ใ ช สิ่ ง ที่ ดํ า รงอยู อ ย า งโดดเดี่ ย วหรื อ เกิ ด ขึ้ น มาโดยตั ว เอง หากเป น สิ่ ง ที่
สั ม พั น ธ กั บ ศาสตร อื่ น ๆ แต ก็ มิ ใ ช ว า จะไปปะปนอยู กั บ ศาสตร อื่ น ๆ เหล า นั้ น กฎหมายมี
ขอบเขตและวิธีเฉพาะของตน ซึ่งในประการนี้เราจึงมองวากฎหมายมีลักษณะเฉพาะและมีความ
เปนอิสระ
(ดร. โภคิน พลกุล)
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หากสังคมใดปราศจากกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ดีแลว สังคมนั้นจะไมสามารถ
ดํารงอยูไดดวยความปรกติสุข จะมีแตความยุงเหยิงวุนวายตลอดไป
(มารุต บุนนาค)
ความยุติธรรมยอมเปนยอดปรารถนาของบุคคลทุกชั้นทุกวัย หากทุกสิ่งทุกอยางเปนไป
ดวยความยุติธรรม การโตแยงและคัดคานยอมจะไมเกิดขึ้น
(มารุต บุนนาค)
สภาพกฎหมายผูกพันอยูกับมารยาท เจริญขึ้นเมื่อมนุษยถือธรรมจริยาเปนใหญ แต
เสื่อมลงเมื่อใจจิตมนุษยมืดมัวไมเห็นธรรม
(ร. แรงกาต)
ผูพิพากษานั้นนอกจากจะเปนผูซึ่งดํารงไวซึ่งความยุติธรรมแลว ยังจะตองแสดงให
ประชาชนทั่วไปรูดวยวามีความยุติธรรมอยูจริง ๆ ถาเราจะปลอยใหผูพิพากษาถูกดูหมิ่นงาย ๆ
อันจะทําใหประชาชนไมเชื่อถือในตัวผูพิพากษา แลวกระบวนการยุติธรรมโดยสวนรวมก็จะเสื่อม
เสียไปดวย
(ลอรด เดนนิ่ง)
การจะรักษาความยุติธรรมไวไดมี 2 ประการ คือ การมีกฎหมายที่เปนธรรมประการ
หนึ่ง และผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายปฏิบัติดวยความเที่ยงธรรมอีกประการหนึ่ง
(ลอรด เดนนิ่ง)
กฎหมายใดที่ผูบัญญัติกฎหมายบัญญัติขึ้นโดยปราศจากเหตุผล กฎหมายนั้นยอมไร
คุณคาและจะถูกยกเลิกไปในที่สุด การตอสูคดีที่ปราศจากเหตุผล การตอสูคดีนั้นยอมไรน้ําหนัก
ไมมีเหตุจูงใจใหศาลเชื่อและวินิจฉัยคดีตาม และเชนเดียวกับคําวินิจฉัยของศาลที่ไรเหตุผล คํา
วินิจฉัยนั้นยอมทําลายหลักแหงความยุติธรรม และไดรับการตําหนิติเตียนจากปวงชน
(วิชา มหาคุณ)
การที่ผูพิพากษาจะใหความยุติธรรมตอบุคคลอื่นได ตัวเองจะตองมีคุณธรรมและความ
ยุติธรรมกอน
(วิชา มหาคุณ)
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ศาลในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งในกลไกกระบวนการยุติธรรม ที่มีหนาที่ในการวินิจฉัยขอ
พิพาททางกฎหมาย ย อมมี บ ทบาทสําคัญในการสรางประสิ ท ธิ ภาพของขบวนการยุติ ธ รรม
เพราะการที่ขบวนการยุติธรรมจะประสบความสําเร็จในการหาขอสรุปแหงความขดแยงทาง
กฎหมายไดดีเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับบทบาทในการอํานวยความยุติธรรมของศาลเปนสําคัญดวย
(สถิตย ลิ่มพงศพันธุ)
วิชาชีพนักกฎหมายตองบริการประชาชน ถาทําไดจริงเราจะไดรับการยกยองจากสังคม
เปนเกียรติแกตัวเอง
(ผศ. สมยศ เชื้อไทย)
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถาอยูในสายเลือดของนักกฎหมายผูใด ผูนั้นก็เปนนักกฎหมายที่
สมบูรณแบบ เขาอาจมิใชนักกฎหมายที่ใชวิชากฎหมายจนร่ํารวย เขาอาจมิใชนักกฎหมายที่มี
ปฏิ ภ าณโวหารจนเลื่ อ งลื อ ในศาล หรื อ ในเวที ก ารเมื อ ง เขาเป น นั ก กฎหมายเล็ ก ๆ เป น
นั ก การเมื อ งเล็ ก ๆ แต เ ขาเป น ผู ใ ห -หรื อ แสวงมาเพื่ อ ให -หรื อ ต อ สู ม าเพื่ อ ให -ความบริ สุ ท ธิ์
ยุติธรรมแกคนยากคนจนหรือคนโงเขลาเบาปญญา วาเหว เดียวดาย ไรที่พึ่ง เทา ๆ กับคน
อื่น ๆ สุดแตฝายใดจะเปนฝายถูกตอง
(ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์)
เปนคนดี แตถาไมมีฝมือ ก็อาจจะไมมีความสําเร็จในชีวิต แตถาเปนคนมีฝมือแตไมใช
คนดีก็จะเปนผูที่เปนภัยอยางใหญหลวงแกสังคม
(ศ. สัญญา ธรรมศักดิ์)
ทิศทางจะเบี่ยงเบนไปเบื้องไหน
ยุติธรรมตองยิ่งใหญเหนือทุกสิ่ง
และตองอยูเปนหลักที่พักพิง
ไมทอดทิ้งศรัทธาประชาชน
(สุประวัติ ใจสมุทร)
กฎหมายบังคับ ใช ไ ด เพราะรัฐ มีอํานาจหนุนหลังอยู กฎธรรมชาติมีป ระสิท ธิภาพก็
เพราะมีคุณคาทางจริยธรรมหนุนหลังอยูเชนกัน ถากฎทั้งสองนี้สอดคลองตองกัน (ดังจักเกิดขึ้น
ในบานเมืองที่มีระบอบการปกครองอันดี) กฎหมายยอมไดรับความสนับสนุนจากจริยธรรมอันดี
ดวย
(สุลักษณ ศิวรักษ)
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การอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน เปนหนาที่ของรัฐที่ตองจัดอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชนที่อยูในความปกครอง ไดรับความยุติธรรมทั่วกัน และเทาเทียมกันตามกฎหมาย
(สุวัฒน ดุลยวิจารณ)
คติธรรมของนักกฎหมาย นักกฎหมายตองยึดถืออุดมการณวา กฎหมายตองบริสุทธิ์
ยุติธรรม ซึ่งหมายความวา กฎหมายตองยุติธรรม และวิธีการที่จะใหไดรับความยุติธรรมนั้น
บริสุทธิ์ ระหวางความยุติธรรมกับความบริสุทธิ์นั้นยังสามารถหาวิธีบรรเทาผลรายนั้นลงไดและ
พอทนได แตถาผูใชกฎหมายมีใจบริสุทธิ์ ยุติธรรมกับความบริสุทธิ์นั้น บริสุทธิ์สําคัญกวา เพราะ
ตัวกฎหมายไมยุติธรรม แตนักกฎหมายมีใจบริสุทธิ์ ยังสามารถหาวิธีบรรเทาผลรายนั้นลงได
และพอทนได แตถาผูใชกฎหมายมีความเห็นแกตัว มุงจะเอาแตผลประโยชนสวนตัว โดยไม
คํานึงถึงความเดือดรอนของผูอื่นแลว ยอมเลวรายกวากฎหมายไมยุติธรรม
(สุวัฒน ดุลยวิจารณ)
ควรจะยึดความยุติธรรมเปนที่ตั้ง และยินยอมรับโทษทัณฑแตโดยดี
(โสเครตีส)
การทําผิดเปนโทษที่รายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทําผิดเอง และการที่ทําผิดแลวหนี
การถูกลงโทษยิ่งจัดวาเปนสิ่งที่เลวรายที่สุดในบรรดาสิ่งที่วาเลวรายที่สุดทั้งหลาย
(โสเครตีส)
กฎหมายเปนเครื่องมือที่จะรักษาความสงบเรียบรอย และเปนวิถีทางที่จะใหมนุษยอยู
สังคมโดยปรกติสุข ฉะนั้นจึงเปนไปไมไดที่ผูบัญญัติกฎหมายก็ดี ผูใชกฎหมายก็ดี จะไมคิดถึง
อํานาจในทางสังคมเกี่ยวกับกฎหมายนั้น ๆ ผูบัญญัติกฎหมายและผูใชกฎหมายจะตองระลึก
เสมอวา กฎหมายฉบับหนึ่ง ๆ มีผลในทางสังคมอยางไร
(ศ.ดร. หยุด แสงอุทัย)
ความเจริ ญ อั น แท จ ริ ง ของศาลอยู ที่ ต รงไหน การที่ ผู พิ พ ากษารู ก ฎหมายดี มี
ความสามารถชําระความไดเร็ว คดีไมคั่งคาง เหลานี้ ขาพเจาเห็นวาไมใชความเจริญอันแทจริง
ของศาลยุติธรรม ความเจริญที่บริสุทธิ์แทจริงของศาลอยูที่ตรงผลของการตัดสินที่ถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง นี่แหละคือหลักใหญของการตั้งศาลยุติธรรม
(ร.อ. หลวงสัตถยุทธชํานาญ “เปลี่ยน ลีละศร”)
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หลักกฎหมายเปนทั้งศาสตรและเปนทั้งศิลป การศึกษากฎหมายเปนทั้งการแสวงหา
ขอเท็จจริงในลักษณะเปนศาสตร และมนุษยไดอาศัยขอเท็จจริงเหลานั้นคิด “สราง” กฎเกณฑ
ของสังคมในลักษณะที่เปนศิลป การแสวงหาขอเท็จจริงมิใชเปนไปเพื่อคนควาถึงความเปนจริง
เพียงอันใดอันหนึ่งเพียงอันเดียว แตเปนการคนควาหาขอเท็จจริงหลาย ๆ อัน เพื่อที่จะนํา
ขอเท็จจริงเหลานั้นมาเปรียบเทียบ มาคัดเลือกและมากําหนดหลักกฎหมายขึ้นเพื่อรับใชสังคม
ของเรา โดยมีจุดมุงหมายใหเกิด “ความเปนธรรม” ขึ้น ไมวา “ความเปนธรรม” ในขณะนั้นจะมี
เนื้อหาอยางไร และตอมาเมื่อเกิดความรูสึกวา “ความเปนธรรม” ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เพราะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป หลักกฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสราง
ความเปนธรรมตามความรูสึกใหมที่เกิดขึ้นในสังคม
(ดร. อมร จันทรสมบูรณ)
ศาลหรือตุลาการนั้นมีหนาที่เปนผูจะตองใชกฎหมาย โดยคํานึงถึงความมั่นคงของสังคม
ใหมากที่สุด การตีความของศาลจะตองอยูในกรอบของหลักตรรกวิทยา และอยูในกรอบของ
แนวความคิดที่สังคมยอมรับได
(ดร. อมร จันทรสมบูรณ)
หลักกฎหมายจะเปนกฎเกณฑที่ดีไดตอเมื่อ หลักกฎหมายนั้นสนองตอบความเปนธรรม
ในสังคม
(ดร. อมร จันทรสมบูรณ)
ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เทากันไดรับการปฏิบัติไมเทาเทียมกัน และเมื่อคนที่ไม
เทากันไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกัน
(อริสโตเติล้ )
เมื่ อ มี ค วามรู ท างกฎหมาย อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เป น เรื่ อ งของคุ ณ ธรรม ถ า เป น นั ก กฎหมาย
คํานึงถึงแตกฎหมายไมมีคุณธรรมก็ยากที่จะประสบความสําเร็จไดไมวาอาชีพใดก็ตาม
(ศ.ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน)
ความเปนอิสระของผูพิพากษา ถือวาทุกคนตองพิจารณาพิพากษาคดีโดยขอมูลที่ไดมา
โดยความเห็นของตัวเอง ตองไมอยูในอาณัติใคร
(อุดม เฟองฟุง)
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นักกฎหมายที่ดีไมใชนักกฎหมายที่พูดเกง และคนที่พูดเกงอาจจะไมใชนักกฎหมายที่ดี
แตนักกฎหมายที่พูดดี จะตองเปนผูที่รูจักหาเหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนเองได
(อุดม ศุภสินธุ)
ถาหากเมื่อใดมีการใชกฎหมายอยางเขมงวดแลว เมื่อนั้นบานเมืองก็เขมแข็ง เมื่อใดมี
การใชกฎหมายอยางหยอนยานแลว เมื่อนั้นบานเมืองก็ออนแอ
(ฮั่นเฟยจื๊อ)

