วาทะนักกฎหมาย
ยุติธรรมเปนยอดปรารถนาของนักกฎหมาย บริสุทธิ์เปนวิถีเพื่อบรรลุยุติธรรม ดวยวิธีการ
ของกฎหมาย ความไมบริสุทธิ์ไมสามารถสราง แตกลับทําลายยุติธรรมแกสังคม ผูที่อางตนเปน
นักกฎหมาย แตฝาฝนคําที่ตนปฏิญาณไววาจะยึดถือนิติธรรมกลับสนับสนุนการใชกฎหมู นอก
กฎหมายเปนผูทรยศตอวิชาชีพกฎหมาย 1
(ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย)
กฎหมายเปนโครงสรางของสังคม การใชวิชาชีพกฎหมาย หากใชเพียงเพื่อประโยชนของ
ตนเองโดยไมคํานึงถึงสังคม ยอมเปนการใชที่ไมถูกตอง 2
(ศาสตราจารยคนึง ฦาไชย)
นักกฎหมายที่ดีนั้น พึงรักษาอุดมการณแหงความยุติธรรมไวไดชั่วนิจนิรันดร 3
(มารุต บุนนาค)
นักกฎหมายที่ดีพึงตองรวมมือกันสรางสรรคความยุติธรรมใหแกสังคม เพราะถาสังคมใด
ขาดไรความยุติธรรม สังคมนั้นก็จะอยูกันอยางผาสุกไมไดโดยแนนอน 4
(จํารัส เขมะจารุ)
ใชความรูดวยความบริสุทธิ์ เพื่อความยุติธรรม ดวยความสุจริต รอบคอบ และสงบ 5
(ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย)

1

เนติบัณฑิต รุน 32, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2523).
เรื่องเดียวกัน.
3
เรื่องเดียวกัน.
4
เรื่องเดียวกัน.
5
เนติบัณฑิต รุน 33, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2524).
2

2

ธรรม

6

ความรูดีอยางเดียวไมพอ หากตองมีคุณธรรมประจําใจดวย และพึงใชกฎหมายในทางที่เปน
(ภิญโญ ธีรนิติ)

กฎหมายที่ไมเปนธรรม แมจะกอใหเกิดความเสียหายมากมายเพียงใด ก็ยังนอยนิด เมื่อ
เทียบกับความคับแคนใจ ที่นักกฎหมายผูไมเปนธรรมกอใหเกิดขึ้น 7
(โสภณ รัตนากร)
กฎหมายจะเปนธรรมหรือไมนั้น อยูที่ผูใช 8
(ปนทิพย สุจริตกุล)
ความรูตองใชคูกับความเปนธรรม 9
(โกเมน ภัทรภิรมย)
กฎหมายเปนเพียงสิ่งหนึ่งที่ใชวินิจฉัยใหความยุติธรรมแกสังคม แตการใหความยุติธรรมจะ
ครบถวนสมบูรณได ผูใชกฎหมายตองมีความรอบรู สุขุม และซื่อสัตยสุจริต 10
(พิภพ อะสีติรัตน)
รูกฎหมายแลว ตองใชกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมดวย 11
(โกเมน ภัทรภิรมย)

6

เนติบัณฑิต รุน 33, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2524).
เรื่องเดียวกัน.
8
เรื่องเดียวกัน.
9
เรื่องเดียวกัน.
10
เนติบัณฑิต รุน 35, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2526).
11
เรื่องเดียวกัน.
7

3

ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ยอมเปนจุดประสงคของนักนิติศาสตรที่ดี 12
(ปรีชา สุมาวงศ)
กฎหมายที่ ดี ต อ งมี ค วามเป น ธรรมและเพื่อ ประชาชนส ว นใหญ แต ค วามเป น ธรรมมิ ไ ด
เกิดขึ้นลําพังเพียงโดยตัวบทกฎหมาย แตผูใชกฎหมายก็เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะใหความเปนธรรม
บังเกิดขึ้น ความเปนธรรมในสังคมจะมีขึ้นไดก็ตองอาศัยนักกฎหมายที่มีความซื่อสัตยสุจริตและรัก
ความถูกตองเที่ยงธรรมเทานั้น 13
(ภิญโญ ธีรนิติ)
มี ด จะคมกริ บ และปราศจากสนิ ม ได ก็ โ ดยอาศั ย การหมั่ น ลับ อยู เ ป น นิ จ ฉั นใด ความรู จ ะ
แตกฉานและปราดเปรื่องไดก็ตองอาศัยความเอาใจใสในการศึกษาเปนนิจฉันนั้น 14
(ประภาศน อวยชัย)
อยาบากบั่น ใหสําเร็จ
แตอยางเดียว
ตองเฉลียว
ถึงคุณธรรม อันล้ําคา
เปนคนดี
มีคน
เขาบูชา
ดีกวาเปน
คนเกงกลา
คาไมมี
Try not to become a man of Success but rather a man of Value 15
(ทวี กสิยพงศ)
“...การใชอํานาจทางตุลาการหรือการใชอํานาจโดยองคกรที่เกี่ยวเนื่องกับทางตุลาการนั้น
หาใชวาจะใชไดโดยอิสระโดยไมคํานึงถึงกฎหมายหรือแบบแผนไม แตจะตองใชใหเปนไปตาม
ครรลองของกฎหมายและแบบแผน มิฉะนั้นอํานาจทางตุลาการจะกลายจากอํานาจที่นาเคารพเปน
อํานาจที่นาเยยหยันได...” 16
(วิกรม เมาลานนท)
12

เนติบัณฑิต รุน 34, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
เนติบัณฑิต รุน 37, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2528).
14
เรื่องเดียวกัน.
15
เรื่องเดียวกัน.
16
เรื่องเดียวกัน.
13
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อันความเปนธรรมของสังคม จะมีจะเปนตองอาศัยกฎหมายที่ตั้งอยูบนฐานแหงนิติธรรมและ
มีการใชกฎหมายนั้นดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม 17
(สัญชัย สัจจวานิช)

ธรรม

18

ความรูอยางเดียวไมพอ หากตองมีคุณธรรมประจําใจดวย และพึงใชกฎหมายในทางที่เปน
(พิศิษฎ เทศะบํารุง)
พึงใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความสงบสุขและเปนธรรมในสังคม 19
(โสภณ รัตนากร)

“นักกฎหมาย” ควรชวยกันสรางพื้นฐานที่ดีสําหรับตนเองและบานเมืองดวยการตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักวิชาดวยความขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตยสุจริต เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม
สูงสุด 20
(กิติ บูรพรรณ)
กฎหมายที่ยุติธรรมยอมบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนของคนสวนใหญไว แตผลบังคับ
ของกฎหมายจะเปนประโยชนแกคนสวนใหญไดยอมขึ้นอยูกับการใชกฎหมายอยางถูกตองและเปน
ธรรม
การใช ก ฎหมายอย า งถู ก ตอ งและเป น ธรรม จะต อ งอาศั ย นั ก กฎหมายที่ มี คุ ณ ธรรมและ
มโนธรรมอันสุจริตเทานั้น 21
(มารุต บุนนาค)

17

เนติบัณฑิต รุน 37, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2528).
เรื่องเดียวกัน.
19
เรื่องเดียวกัน.
20
เนติบัณฑิต รุน 39, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2530).
21
เรื่องเดียวกัน.
18

5

จงใชกฎหมายโดยอาศัยความยุติธรรมกํากับ 22
(สมบูรณ บุญภินนท)
วิชาชีพกฎหมายตองการความซื่อสัตยยิ่งกวาวิชาชีพอันใด นักกฎหมายตองซื่อสัตยตอ
ตนเอง ตอวิชาชีพ และตอประชาชน 23
(โสภณ รัตนากร)
ตัวบทกฎหมายโดยลําพังไมอาจใหความยุติธรรมได ถาผูใชกฎหมายมีใจไมเปนธรรม 24
(โกเมน ภัทรภิรมย)
อาชีพนักกฎหมายเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับความไววางใจของผูอื่นและประชาชน การมี
ความรูทางกฎหมายดีและการยึดมั่นในหลักการแหงกฎหมายเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการไววางใจ
ไดของนักกฎหมาย 25
(คณิต ณ นคร)
กฎหมายทั้งปวงจะธํารงความยุติธรรมและถูกตองเที่ยงตรงหรือจะธํารงความศักดิ์สิทธิ์และ
ประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไม เพียงไรนั้น ขึ้นอยูกับการใช คือ ถาใชใหไดถูกวัตถุประสงค
หรือเจตนารมณของกฎหมายนั้น ๆ จริงแลว ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพอันสมบูรณไว
ได แตถาหากนําไปใชใหผิดวัตถุประสงคและเจตนารมณโดยการพลิกแพลง บิดพลิ้วใหผันผวนไป
ดวยความหลงผิดดวยอคติ หรือดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และ
ประสิทธิภาพลงทันที 26
(สวัสดิ์ โชติพานิช)

22

เนติบัณฑิต รุน 39, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2530).
เรื่องเดียวกัน.
24
เรื่องเดียวกัน.
25
เรื่องเดียวกัน.
26
เรื่องเดียวกัน.
23
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บานเมืองมีขื่อแปแนนอนนัก
ชาวนาครผอนทุกขสุขสบาย
ตุลาการศาลอยูคูประเทศ
ดวยยึดหลักยุติธรรมจําวิธี
หากจะมีอิทธิพลคนยิ่งใหญ
เหลาสภาหาระยอตอชีวัน

อาศัยหลักยึดถือคือกฎหมาย
ดวยใจกายนอบนอมพรอมเพรียงดี
เปนหลักเขตอธิปไตยอันชัยศรี
ชี้คดีชอบทํานองครรลองธรรม
บังคับใหดวงจิตคิดแปรผัน
จักชวยกันจรรโลงธรรมนําชัยเอย 27
(อํานวย อินทุภูติ)

นักกฎหมายที่ดีนั้น หาใชแตจะมีความรูเปนเลิศทางนิติศาสตรแตอยางเดียว หากตองมี
สํานึกอยางเชนมนุษยผูเจริญทางธรรมดวย 28
(กุศล บุญยืน)
นักกฎหมายที่ดีนั้น นอกจากจะยึดมั่นอยูในหลักนิติธรรมยอมจะตองมีความออนนอมถอม
ตน ประพฤติตนอยูในครองธรรมดวย 29
(มารุต บุนนาค)
กฎหมายและความยุติธรรม แมจะรวมกันในบางครั้งและแยกกันในบางคราว แตการใช
กฎหมายตองคํานึงถึงความยุติธรรม และการใหความยุติธรรมก็ตองคํานึงถึงกฎหมาย 30
(โสภณ รัตนากร)
มีความคิดอยางเสรียอมดีอยู แตมีความคิดอยางถูกตองยอมดีกวา 31
(สหัส สิงหวิริยะ)

27

เนติบัณฑิต รุน 39, (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2530).
เนติบัณฑิต รุน 40, (กรุงเทพฯ : ดี แอนด เอส, 2531).
29
เรื่องเดียวกัน.
30
เรื่องเดียวกัน.
31
เรื่องเดียวกัน.
28
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การรักความเปนธรรม เปนหัวใจของวิชาชีพกฎหมาย 32
(โสภณ รัตนากร)
ความเห็นทางกฎหมาย ถามิไดทําไปดวยความสุจริต ตรงไปตรงมาตามหลักการโดยไม
คํานึงถึงผลดีผลเสียที่จะติดตามมา ไมอาจถือเอาเปนบรรทัดฐานได 33
(ประเทือง กีรติบตุ ร)
การทําคดีนั้น ถาเอาใจใสเสาะหาและใครครวญถึงเหตุถึงผลดวยความละเอียดลออรอบคอบ
ในหลักฐานทั้งหลายมากเทาใด จะสามารถยังความยุติธรรมใหเกิดขึ้นไดมากเทานั้น 34
(สมบูรณ บุญภินนท)
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิต นักกฎหมายที่ยึดมั่นอยูในความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนนิจ ยอมเปนผูที่ไดรับการสรรเสริญและยกยองตลอดไป 35
(มารุต บุนนาค)
นักกฎหมายที่ดี นอกจากจะตองมีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายแลว
สิ่งสําคัญที่สุดจะตองมีคุณธรรม ไมนํากฎหมายไปใชในทางที่ผิดหรือมิชอบดวยประการทั้งปวง พึง
ระลึกเสมอวาบุคคลจะเปนคนดีก็เพราะกรรม คือ การกระทําจะเปนคนไมดีก็เพราะกรรม 36
(ธีรศักดิ์ กรรณสุต)

32

เนติบัณฑิต รุน 42, (กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2533).
เรื่องเดียวกัน.
34
เรื่องเดียวกัน.
35
เรื่องเดียวกัน.
36
เรื่องเดียวกัน.
33
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การประกอบวิชาชีพกฎหมายใหประสบความสําเร็จนั้น นักกฎหมายควรจะศึกษาหาความรู
ดานกฎหมายอยางสม่ําเสมอ และมีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจในการปฏิบัติงาน ที่สําคัญที่สุดควรยึด
มั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต โดยมีอุดมการณที่จะนําวิชาความรูไปอํานวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชน เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและประเทศชาติตอไป 37
(สวัสดิ์ โชติพานิช)
ทําประโยชนใหสังคมไมได ก็ไมควรจะเปนคนทําใหสังคมมีปญหา 38
(อุดม เฟองฟุง)
นักกฎหมายที่ดีมิใชวัดกันเฉพาะที่ฐานะและตําแหนง แตขึ้นอยูกับศรัทธาของบุคคลรอบ
ขางและการยอมรับของสังคม นอกจากความรูความสามารถแลว อุดมการณและความสุจริตเปน
ปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในวิชาชีพกฎหมายอยางแทจริง 39
(สุประดิษฐ หุตะสิงห)
ความสุจริตในวิชาชีพกฎหมายไมเพียงแตจะเสริมสรางศักดิ์ศรีของนักกฎหมายเทานั้น แต
จะเสริมสรางสังคมใหดียิ่งขึ้นดวย 40
(คนึง ฦาไชย)
กฎหมายเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดความเปนธรรมในสังคม ความเปนธรรมจะเกิดขึ้นในผูใช
กฎหมายตองมีคุณธรรม มีความรู ความสามารถ และความซื่อสัตยตอวิชาชีพ 41
(อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ)

37

เนติบัณฑิต รุน 42, (กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2533).
เรื่องเดียวกัน.
39
เรื่องเดียวกัน.
40
เรื่องเดียวกัน.
41
เรื่องเดียวกัน.
38
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การใชกฎหมายโดยไมคํานึงถึงความยุติธรรมแสดงถึงความบกพรองในจริยธรรมของนัก
กฎหมาย 42
(คณิต ณ นคร)
นักกฎหมายไมควรปฏิเสธการประสาทความยุติธรรมเพียงขออางวาตัวบทกฎหมายมิได
บัญญัติเอื้ออํานวยใหทําเชนนั้น 43
(เข็มชัย ชุตวิ งศ)
ผูใชกฎหมายตองมีใจเปนธรรม 44
(โกเมน ภัทรภิรมย)
นักกฎหมายที่ดี ตองมีคุณธรรม พึงใชกฎหมายใหเปนประโยชนเพื่อผดุงความยุติธรรม 45
(ม.ร.ว. อดุลกิติ์ กิติยากร)
ถาเราจะตองดูตัวอยางอะไรสักอยาง ขออยาไดดูแตปจจุบันของตัวอยางเทานั้น จงดูถึงอดีต
และคาดการณถึงอนาคตของตัวอยางดวยแลวจึงนําไปเปนแบบได 46
(กุศล บุญยืน)
นักกฎหมายที่ดีจะตองฝกตนเองใหเปนคนมีเหตุผล เพราะกฎหมายเปนวิชาวาดวยเหตุผล
ตองเปนคนใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นดวยความสุขุมและที่สําคัญที่สุด คือ ตองเปน
คนรักความยุติธรรม 47
(ประดิษฐ เอกมณี)

42

เนติบัณฑิต รุน 42, (กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุฟ จํากัด, 2533).
เรื่องเดียวกัน.
44
เนติบัณฑิต รุน 43, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2534).
45
เรื่องเดียวกัน.
46
เรื่องเดียวกัน.
47
เรื่องเดียวกัน.
43
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ความยุติธรรม เปนผลประโยชนอันยิ่งใหญของมนุษยชาติ 48
(สุชาติ สุขสุมติ ร)
จงใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความสงบสุขและความเปนธรรมในสังคม 49
(เธียร เจริญวัฒนา)
การใช ก ฎหมายเพื่ อ ประโยชน แ ห ง ความยุ ติ ธ รรมด ว ยความชอบธรรมนั้ น ย อ มเป น
เจตนารมณอันแทจริงแหงกฎหมาย 50
(พลตํารวจตรี สงา ดวงอัมพร)
อาชีพนักกฎหมายเกี่ยวของโดยตรงกับมนุษยทํานองเดียวกับอาชีพแพทย การใชกฎหมาย
โดยคํานึงถึงคุณคาของความเปนมนุษยของผูอื่นยอมนําความเจริญมาสูนักกฎหมาย 51
(คณิต ณ นคร)
กฎหมายเป น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะนํ า ไปส ูค วามยุ ติ ธ รรม ดั ง นั้ น นั ก กฎหมายจึ ง ไม ค วร
เครงครัดกับกฎหมายจนลืมความยุติธรรม 52
(เข็มชัย ชุตวิ งศ)

48

เนติบัณฑิต รุน 43, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2534).
เรื่องเดียวกัน.
50
เรื่องเดียวกัน.
51
เรื่องเดียวกัน.
52
เรื่องเดียวกัน.
49
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คุณธรรมและจริยธรรมเปนความดีงามและหลักปฏิบัติที่ทุกคนพึงยึดถือ หากบุคคลในสังคม
ขาดคุ ณธรรมและจริยธรรม สังคมยอมขาดซึ่งความสงบสุข สําหรั บนักกฎหมาย คุ ณธรรมและ
จริ ย ธรรมเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี อ ยู ใ นจิ ต ใจและในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น เพราะหากนั ก
กฎหมายขาดคุณธรรมและจริยธรรมเสียแลว ก็เทากับเปนการใชหรือตีความกฎหมายในทางที่ผิด
รวมทั้ งเปนการทําลายกฎหมายและทําลายความสงบสุขของสังคมในขณะเดียวกัน แตหากนัก
กฎหมายยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแลว ยอมจะนําพาชีวิตของตนไปสูความสุข ความเจริญ
และนําพาสังคมไปสูความสงบสุขดวย 53
(วิรัช ลิ้มวิชัย)
หลักการสําคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข คือ การมีระบบกฎหมายที่ดี ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพในการผดุงไว
ซึ่งความยุติธรรม ตลอดจนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหลักเบื้องตน ความสงบสุขของบานเมือง
จึงบังเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยนักกฎหมายที่ดี กลายืนหยัดเพื่อความถูกตอง
ชอบธรรม ยึดถือหลักการแหงความยุติธรรมเปนที่ตั้ง 54
(พงษเทพ ศิรพิ งศตถิ านนท)
ความยุติธรรมจะตองมาจากดวงจิตที่เปนกลาง และปราศจากอคติเทานั้น หากปราศจาก
ความเปนกลางและเต็มไปดวยอคติแลว แมจะเปนดวงจิตของคนดีและซื่อสัตยก็ไมอาจใหความ
ยุติธรรมได 55
(เข็มชัย ชุตวิ งศ)
กระทําการดวยปญญา รักษาความไมประมาทเสมอดวยชีวิต 56
(กีรติ กาญจนรินทร)

53

เนติบัณฑิต สมัยที่ 60, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2551).
เรื่องเดียวกัน.
55
เรื่องเดียวกัน.
56
เรื่องเดียวกัน.
54
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นักกฎหมายที่ดี ตองหมั่นคนควาหาความรูอยูเสมอและตองมีคุณธรรม เชน ซื่อสัตย สุจริต
รูจักละอาย เกรงกลัวตอบาป ตั้งมั่นอยูในพรหมวิหารสี่ และอิทธิบาทสี่ เปนตน 57
(หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต)
จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย นัก
กฎหมายจะชวยเหลือสังคมใหเกิดความสงบสุขได นักกฎหมายตองมีความมั่นคงในจริยธรรม 58
(ปริญญา ดีผดุง)
นักกฎหมายที่จะใช กฎหมายใหเ กิดประโยชนสู งสุดแกสั งคมไดจักตองมีจิต ใจที่บ ริสุท ธิ์
เจตนาสุจริตและพฤติกรรมที่โปรงใส 59
(ชาติชาย อัครวิบลู ย)
ในการใชกฎหมายนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายแลว ยังตองคํานึงถึง
บริบทของสังคมดวย เนื่องจากกฎหมายและสังคมนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจจะแยกกันไดอยางเด็ดขาด 60
(ฤทัย หงสสิร)ิ
กฎหมายเปนบทบัญญัติที่ศักดิ์สิทธิ์ หากนําไปใชไดครบถวนโดยสุจริตแลว ประเทศชาติ
บานเมืองจะเจริญและสุขสงบมาก 61
(อธิราช มณีภาค)
นักกฎหมายที่ดีจะตองมิใชนักกฎหมายแตเพียงอาชีพ แตจะตองเปนบุคคลที่มีคุณธรรม
จริงใจ และสุจริตตอวิชาชีพ 62
(ณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา)

57

เนติบัณฑิต สมัยที่ 60, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2551).
เรื่องเดียวกัน.
59
เรื่องเดียวกัน.
60
เรื่องเดียวกัน.
61
เรื่องเดียวกัน.
62
เรื่องเดียวกัน.
58
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นักกฎหมายนอกจากจะพึงยึดหลักนิติธรรม ดํารงตนอยูในจริยธรรมแลว การออนนอมถอม
ตัว และการไมลืมตน ยอมเปนคุณลักษณะที่ดีดวย 63
(มารุต บุนนาค)
ขอจงเปน
ซื่อสัตย
บูชาความ
มุงสรางสาน

เชนนัก
สุจริตล้ํา
ถูกตอง
ประโยชนสุข

ยุติธรรม
เกินคําขาน
เปนตํานาน
แกปวงชน 64
(จรัญ ภักดีธนากุล)

นักกฎหมาย ตองเขาใจและใชกฎหมายอยางถูกตองเปนธรรม
นักกฎหมาย ตองซื่อสัตย ตอตนเอง ตอสังคม ตอสวนรวม
นักกฎหมาย ตองซื่อสัตย ตอวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม
นักกฎหมาย ตองชวยกันสรางความถูกตองเปนธรรม 65
(สัก กอแสงเรือง)
สรางคุณความดีใหปรากฏ สรางความเปนธรรมใหสังคม รักษาความเปนกลางและดํารงไว
ซึ่งความยุติธรรม 66
(สบโชค สุขารมณ)
ถาไมเรียนรับรองตองไมรู
ถาไมดูรับรองตองไมเห็น
ถาไมทํารับรองตองไมเปน
นี่เปนเกณฑประจําตัวทั่วทุกคน 67
(จรัส กาญจนขจิต)
63

เนติบัณฑิต สมัยที่ 60, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2551).
เรื่องเดียวกัน.
65
เรื่องเดียวกัน.
66
เรื่องเดียวกัน.
67
เรื่องเดียวกัน.
64
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นักกฎหมายนอกจากตองมีความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรมแลว ตองมีความกลาหาญที่จะ
ทําใหความยุติธรรมสัมฤทธิ์ผลดวย 68
(จิรนิติ หะวานนท)
นักกฎหมายที่ดีนั้นควรจะใชหลักกฎหมายประกอบกับความเปนธรรมในการตีความวา
บทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายอยางไร โดยไมเอาอารมณหรือความรูสึกชอบหรือไมชอบใน
ตัวบุคคลหรือเรื่องนั้น ๆ มาเปนปจจัยในการตีความ 69
(สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)
... เปาหมายสูงสุดของการเปนนักกฎหมายหรือผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ดี มิใชเปน
เพี ย งแต ผู มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญในตั ว บทกฎหมายเท า นั้ น แต ยั ง ต อ งเป น ผู ที่ ยึ ด มั่ น ในหลั ก
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เพราะผูประกอบวิชาชีพกฎหมายเปนผูมี
บทบาทสําคัญตอความอยูรอดและความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพ
กฎหมายนอกจากจะใช ค วามรู ค วามเข า ใจในตั ว บทกฎหมายแล ว ยั ง จํ า ต อ งเป น ผู ร อบรู รู จั ก
พิเคราะหบทกฎหมายนําไปใชบังคับไดอยางถูกตอง เพื่อใหการใชกฎหมายบังเกิดผลเปนธรรมตอ
สังคมอยางแทจริง 70
(อักขราทร จุฬารัตน)
จงเปนนักกฎหมายที่ยึดถือแตความถูกตองและชอบธรรม 71
(ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยตอวิชาชีพ เปนคุณสมบัติอันเปนสาระสําคัญของนัก
กฎหมายที่ดี 72
(สุประดิษฐ หุตะสิงห)

68

เนติบัณฑิต สมัยที่ 60, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2551).
เรื่องเดียวกัน.
70
เนติบัณฑิต สมัยที่ 62, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2553).
71
เรื่องเดียวกัน.
72
เรื่องเดียวกัน.
69
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อคติเปนหนทางไปสูความเสื่อม จึงตองหมั่นตรวจสอบตนเองวากําลังคิด กําลังทํา โดยมี
อคติหรือไม แลวใจจะเปนสุข กระทําการใด ก็จะประสบความสําเร็จ 73
(หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต)
ความสงบ รอบรู รอบคอบ เปนคุณสมบัติที่ดีของนักกฎหมาย 74
(ไพโรจน วายุภาพ)
... ใชจริยธรรมทําหนาที่ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยเฉพาะตองมีความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต หมั่ น ติ ด ตาม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาความรู ก ฎหมายอย า งต อ เนื่ อ ง สม่ํ า เสมอ และมี ค วาม
กลาหาญ มั่นคง แนวแนที่จะยืนอยูบนความถูกตองและเที่ยงธรรม โดยไมหวั่นเกรงตออิทธิพลที่ไม
ชอบธรรมทั้งปวง ...75
(ปริญญา ดีผดุง)
นักกฎหมายตองรักความยุติธรรม และมีความกลาหาญที่จะทําใหความยุติธรรมปรากฏขึ้น

จริงดวย 76

(อธิคม อินทุภูติ)
บานเมืองปกครองดวยกฎหมาย การใดถูก การใดผิดก็เปนไปตามกฎหมาย นักกฎหมาย
ต อ งชี้ นํ า ความคิ ด ความเห็ น ที่ ถู ก ต อ งให แ ก ม หาชน ต อ งไม ชี้ นํ า ไปในทางที่ ผิ ด เพราะจะทํ า ให
บานเมืองเสียหาย กฎหมายกลายเปนเศษกระดาษที่ไมมีใครยอมรับปฏิบัติตาม 77
(จิรนิติ หะวานนท)

73

เนติบัณฑิต สมัยที่ 62, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2553).
เรื่องเดียวกัน.
75
เรื่องเดียวกัน.
76
เรื่องเดียวกัน.
77
เรื่องเดียวกัน.
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อุดมการณและศักดิ์ศรีของนักกฎหมายที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ควรทนุถนอมยิ่งชีวิต ไม
ควรใหสิ่งแวดลอมและอิทธิพลใดมาเปลี่ยนแปลงได 78
(มารุต บุนนาค)
ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได ก็ดวยผูใชกฎหมายที่มีคุณธรรมและสติปญญา นักกฎหมายที่
ขาดสติปญญาและคุณธรรม ยอมนําพาใหประเทศชาติลมจม 79
(ประจักษ พุทธิสมบัติ)
ภาระของนักกฎหมาย คือ การใชกฎหมายใหสุจริตและเปนธรรม 80
(ไสว จันทะศรี)
การตีความกฎหมายนั้นไมใชจะตีความอยางไรก็ได เพราะกฎหมายมีขึ้นเพื่อใหเกิดความ
แนนอนในสิทธิ หนาที่ หรือสถานภาพทางกฎหมาย ดังนั้น หากตีความกฎหมายโดยไมมีหลักไมมี
เกณฑ ความเชื่อถือในนั กกฎหมายยอมจะเสื่อมถอยลง นั่นคงไมใชเพราะใครอื่น แตเพราะนัก
กฎหมายเอง 81
(ฤทัย หงสสิร)ิ
ความเปนธรรมและความแนนอนจะทําใหกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสรางสังคมที่
เปนระเบียบและเจริญกาวหนา ผูประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ดี ไมวาจะเปนฝายใด พึงยึดถือการ
ตีความและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหเปนไปในลักษณะนี้ 82
(สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์)

78

เนติบัณฑิต สมัยที่ 62, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2553).
เรื่องเดียวกัน.
80
เรื่องเดียวกัน.
81
เรื่องเดียวกัน.
82
เรื่องเดียวกัน.
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ถายึดตัวบทกฎหมายเพียงอยางเดียว ความเปนธรรมที่ไดอาจไมตรงกับความเปนจริง แต
ถายึดความเปนจริงเพียงอยางเดียว บานเมืองก็จะไรขื่อแป ... พึงใชกฎหมายอยางฉลาด เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมตามความเปนจริง 83
(อุทัย โสภาโชติ)
“จงเปนนักกฎหมายที่มีความเปนธรรม อยาเปนนักกฎหมายแตเพียงอาชีพ” 84
(ณัฐจักร ปทมสิงห ณ อยุธยา)

83
84

เนติบัณฑิต สมัยที่ 62, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ จํากัด, 2553).
เรื่องเดียวกัน.

