โวหารกรมพระสวัสดิ์ฯ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศษิ ฏ ทรงเปนพระโอรสลําดับที่ 75 ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา
ประสูติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2408 ทรงไดรับการเฉลิมพระนามจากพระบิดาวา
“สวัสดิโสภณ” เปนพระราชโอรสพระองคเดียวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทีไ่ ด
เสด็จไปทรงศึกษายังตางประเทศ ที่ประเทศอังกฤษ และไดเสด็จกลับมารับราชการในรัชกาล
ที่ 5 ทรงเปนกรรมการในกรมพระนครบาล เปนเสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรม ทรงจัดระเบียบ
ราชการในศาลฎีกาและในกระทรวงใหเปนแบบอยางดียิ่ง ทรงชําระความและนําคําปรึกษาคัด
ฎีกาขึ้นกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงปรึกษาเรียงคําตัดสินคดี
แพง อาญา พรอมทั้งทรงแปลแกไขขอความเสร็จไปรวม 1,275 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ป และได
ตรัสสั่งใหหลวงราชบัญชา จัดเลือกสรรคําพิพากษาฎีกาที่มีแกนสารพิมพ “โวหารกรมพระสวัสดิ์
ฯ” ขึ้นเปนฉบับนําออกเผยแพรมิใหสูญหาย เพื่อไวเปนคูมือสําหรับตุลาการ พนักงาน นัก
กฎหมายและลูกศิษยไดคนควาหาตัวอยางไดงาย ปรากฏตามคํานําในหนังสือ “โวหารกรม
พระสวัสดิ์ฯ” วา “ทรงหวังวาผูสนใจในทางความจะไดสําเหนียกทํานองปฤกษาความ ชั่งเท็จ
จริงหนักเบาคําพยาน หยิบเหตุใหสมผลกลาวตนใหรบั กับปลาย มิใหกาวกายตักกุตักกะ เขินขัด
กับวิจารณปญญา สําเหนียกทั้งโวหารภาษาถอยคําใชใหเปนสงาในทางบังคับความ ตลอดถึง
อักษรวิธี ไดเห็นอุทาหรณคดีอันจะพึงอางอิงเปนบันทัดฐานในกระบวนพิพากษาดวย ทรง
อธิษฐานใหเปนเครื่องค้ําวิชาชําระความ ใหเปนเครื่องขัดดัดเกลาสํานวนโรงศาล ใหหันเขาหา
ภาษาไทยใบสัตยเกากอนบาง เพราะเหตุวาเยื่องอยางภาษาความแลภาษากฎหมายไมวาใน
ประเทศใด ๆ ยอมรักษาถนอมโวหารภาษาสูงใชถอยคําลึกสละสลวย เชน ภาษาเทศนา ภาษา

ธรรม ลวนเปนสํานวนบัณฑิตผูรูผูเรียนแลวในสนาม จะพูดจะเขียนตามปากตลาดดาดสามัญนั้น
มิบังควรฯ” *
พิพิธภัณฑศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
จึงขอคัดตัดตอนขอความตามที่ปรากฏใน
หนังสือ “โวหารกรมพระสวัสดิ์ฯ” ออกเผยแพรเพื่อเปนการเชิดชูพระประวัตแิ ละพระเกียรติ
คุณของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศษิ ฏ ดังนี้
คําพิพากษาที่ 45 พ.ศ. 2454
เตือนสติผูไตสวนคดีอาญา
การไตสวนคดีอาญา เพื่อฟองเอาโทษผูกระทําผิดนั้น เจานาที่ตองดําเนิรการโดยพินิจ
พิเคราะหใหมนั่ คงในชั้นแรก
การที่จะอุทธรณฎีกาตอไป ก็ตองแถลงเหตุอันเปนขอสาระในกฎหมายฤๅขอเท็จจริงให
กระจาง
“คดีสําคัญเปนเหตุถึงเปนถึงตายเชนนี้
ผูมีนาที่ใตสวนจะตองอาไศรยพินิจพิเคราห
หลักฐานใหมนั่ คง แลดําเนิรราชการมาใหดี ไมใหพลาดพลั้ง ไมใหสพราวแตในชั้นแรกจึงจะไม
เสียรูปความ ถาวาทําขาดทําเหลือแกเหตุผลมาโดยหละหลวมก็ดี โดยไมรูเทาถึงการณนั้นก็ดี
แมจะทูลเกลาฯ ถวายฎีกาก็หาประโยชนไมไดเลย มีแตจะแสดงความดึงดันไปตามแบบกระบวน
สํานวนความพาใหตองเหนื่อยยากลําบากไปแทบทุกกระทรวงทะบวงการ อาไศรยเหตุที่ฎีกาหา
สารมิไดฉนี้”
คําพิพากษาที่ 51 พ.ศ. 2454
หลักวินิจฉัย เจตนา ฆาคน
การวินิจฉัยเจตนาของผูกระทําผิดนั้น ตองอาศรัยอาวุธ กิริยาและฐานะของมัน สอดสอง
เขากับเชาวนะวิถีจติ ภายใน ถามีเหตุสงสัยไมตระหนักแนแกใจแลว ตองใหขอสงสัยเปนผลดีแก
ผูตองหา

*

จากคํานําในหนังสือ “โวหารกรมพระสวัสดิ์” รวบรวมโดย หลวงราชบัญชา เมื่อปพุทธศักราช 2458

คําพิพากษาที่ 88 พ.ศ. 2454
วิธีพิจารณา คํารับสารภาพ
คํารับของจําเลยในคดีอาญานั้น ตามวิชานิติศาสตรยอมนอมไปขางจะหลีกหนีมิใหตอง
ใชคํารับของจําเลยเปนหลักลงโทษ เพราะเปนวิธีเอาเปรียบแกมัน
จําเลยใหการรับชั้นไตสวน แตปฏิเสธชั้นพิจารณา ไมถือวาจําเลยรับสารภาพ
“แมกฎหมายในประเทศทั้งหลายที่รุงเรืองแลวเปนอยางเอกจะยังยอมใหผูพิพากษาอาง
เอาคํารับของคนรายขึ้นเปนองคพยานตัดสินลงโทษแกมันไดก็ดี วิชานิติศาสตรในปจจุบันนี้ยอม
นอมไปขางจะหลีกหนีมิใหตอ งใชคํารับของจําเลย โดยเห็นวาเปนวิธีเอาเปรียบแกคนยาก ควรที่
ตุลาการจะพึงชั่งใชใหเที่ยงธรรม”
คําพิพากษาที่ 103 พ.ศ. 2454
วิธีพิจารณา รับสารภาพ พยาน
คํารับของจําเลยบางอยางในคดีอาญานั้น ศาลไมฟงเปนหลักวินิจฉัยลักษณะความคิด
เหมือนอยางที่มันรับทั้งหมด ศาลจะเลือกฟงแตที่มีเหตุผลประกอบสมกัน แลววินิจฉัยวามันมี
ความผิดฐานนั้น ๆ
“ผูพิจารณาตุลาการจําตองพิเคราหระไวระวัง ชั่งหนักเบาใหจงมากเพราะมันอยากเอา
ตัวรอดยอมจะหาเท็จใสโทษคนอื่น ไมควรจะเชื่อฟงเอาคําวามีน้ําหนัก ถาหากแลหาพยาน
เหตุผลอื่นมาประกอบใหชอบทํานองคลองวินิจฉัยไมไดแลว ก็ไมควรจะฟงเปนสาระในอรรถคดี
ไดเลย”
คําพิพากษาที่ 151 พ.ศ. 2454
วิธีพิจารณา ตัดสิน
จําเลยทีต่ องโทษดวยกันแตอุทธรณคนเดียว เมื่อศาลอุทธรณเห็นวาตามลักษณะคดีจะ
เอาโทษจําเลยไมไดแลว จะตัดสินปลอยจําเลยที่มิไดอุทธรณก็ได
“ความโจรผูราย ฤๅคนทีน่ าสงสัยวาเปนโจร เพราะเปนนักเลงสุรายาฝน เปนคนจร
เหลานี้ก็ดี ถาจะปราบปรามมันตองจับใหมั่นคั้นใหอยู จะทําแตเผิน ๆ พอไดพอแลวไปนั้น เมื่อ
หลักฐานไมพอศาลสูงตองวาไปตามกระบวนพิจารณาแลกฎหมาย อัยการเมืองจะมาขืนรีดนาทา
เนนเอาแกศาลใหลงโทษนัน้ ไมได เสียความสัตยในนาที่ราชการ ควรจะรีดเรงเอาแกเมืองเองให
จับใหมั่นแลสืบสวนจงดีก็จะเปนคุณแกราชการ แลเปนความเจริญแหงพระนคร ฎีกาชนิดนี้ถา
จับเอาความจริงใจของเจานาที่ผูยื่นฎีกาเองก็ดูเหมือนจะพูดไมเต็มปาก ทําแตพอเปนกิริยาให

พากันเหนื่อยยากในอันไมพอที่พอขางเปลา ๆ จงตั้งหนาทําราชการทางใตสวนสืบสาวเงื่อน
รองรอยคนราย จะเปนการลงแรงมีผลดีกวาเขียนฎีกาพุงขึ้นมาฉนี้”
คําพิพากษาที่ 291 พ.ศ. 2455
วิธีพิจารณา
วิธวี างโทษผูกระทําผิดนั้น ถาศาลลางไมไดวางกําหนดผิดพลาดจนเหลือเกินแลว ศาล
สูงไมควรแกไข
“ในวิธวี างโทษนั้น ศาลลางไมไดวางกําหนดผิดพลาดจนเหลือเกิน ศาลสูงไมควรแกไข
ดวยเหตุวาศาลลางเปนผูนั่งพิจารณายอมเห็นกิริยาอาการพยานโจทจําเลยไดดวยตา อาจชั่ง
หนักเบาไดถถี่ วนสุขุมใกลยุติธรรมกวาศาลอุทธรณซึ่งไดพิเคราหแตสํานวน”
คําพิพากษาที่ 292 พ.ศ. 2454
คําสารภาพ เหตุปราณีย
ความปราณีย เพราะเหตุรับสารภาพนั้น ทานประสงคใชตอเมื่อคํารับสารภาพมี
ประโยชนแกการพิจารณา
“อันวาปราณีย เพราะเหตุสารภาพนี้ควรใชตอเมื่อคํารับสารภาพนั้นมีประโยชนแกการ
พิจารณา มิใหเปนการยากแกความเมือง”
คําพิพากษาที่ 326 พ.ศ. 2455
วิธีพิจารณา ภาษิต
ในคดีอุกฤษฏโทษ ถาการพิจารณายังมิกระจางแจงชัดจะฟงเอาแตขอพิรุธลงโทษจําเลย
นั้น มิไดตองใหประโยชนแกจําเลยตามธรรมภาษิตทีว่ า คดีมีเหตุสงไสย จะปลอยผูผิดเสียสักสิบ
คนก็ยังดีกวาจะลงโทษคนที่หาผิดมิไดคนหนึ่ง
“ในคดีที่เปนอุกฤษฏโทษถึงตาย ถาการพิจารณายังมิกระจาง จะฟงเอาพิรุธนายถมยา
ลงโทษถึงตายนี้ยังหมิ่นเหมยังมิบังควรและธรรมภาษิตวาไววา คดีเมื่อมีเหตุเคลือบแคลงสงสัย
แมจะปลอยผูผิดเสียสัก 10 คนก็ยังจะดีกวาจะลงโทษคนที่หาผิดมิไดคนหนึ่ง”

คําพิพากษาที่ 361 พ.ศ. 2544
หลักวินิจฉัย เจตนา สุภาษิต
อันวาจะเลงเจตนาคนดีหรือคนรายนั้น ตองอาศรัยพิเคราหกิริยาอาการที่ผูนั้นไดทําลง
ไปในขณะนั้นเปนประมาณ
คําโบราณวา “จับใหมั่นคั้นใหตาย” ก็เปนสุภาษิตที่โจทตองดําเนิรตาม
“กรรมการศาลฎีกาตรวจสํานวนคดีนี้ตลอดแลว ฎีกาของโจทประสงคจะไดไวเปนแบบ
อยาง จําจะตองชี้แจงใหทราบกระบวนพิจารณาไตสวนสืบสาวความ ทานประสงคขอสําคัญอัน
ยิ่งใหญอยางเดียว คือสรุปลงในคําโบราณวาจับใหมั่นคั้นใหตาย ฝายธุรการสืบสวนอรรถคดีมี
โทษหลวงก็ควรจําคํานี้อยาลืม ฝายตุลาการผูพิจารณาคดีก็จะตองพิเคราหคําพยานหลักฐาน
ฝายโจทวาจับมั่นคงไมมีที่เคลือบแคลง
แลฟงพยานจําเลยตอสูจนสิ้นเชิงแลวชั่งคดีชขี้ าดจึง
ตัดสินวางบทตามควรแกรปู ความ”
คําพิพากษาที่ 791 พ.ศ. 2455
ปองกัน วิธีฟอ ง
ก, สงสัยวา ข, ลักทรัพย จึงรองใหจับแลพาพวกตรูกันเขาไปที่ ข, ๆ ถอยหลังหนีแลเอา
ขวานฟน ก, ตาย ดังนี้ ไดชื่อวาการที่ ข, ทําไปนั้นเปนการปองกันภยันตราย
การฟองคดีเพื่อหวังเอาความเคลือบคลุมเปนขอชะนะนั้นเปนสํานวนกระบวนบิดอยาง
เกากอน ถายกมาใชสมัยนี้ไมมีคุณ
“ผูชํานาญวาความมีแตประสงคจะแยกขอกะทงแลแยกตัวจําเลยใหกระจางไดเทาไรยิ่ง
เปนคุณ ประเด็นก็งายไมวกวน คนเลนสํานวนกระบวนบิดอยางเกากอนคอกเขามักชอบความ
ซับซอนทับเทเคลือบคลุม ดวยหวังหาทางหนีทีไลกวางแลยุงเหยือง ทําราชการเปนอัยการวา
ความแผนดินควรเขาใจนาที่วาจะตองรักยุติธรรม ไมถือรักเอาเปรียบแกคนยาก ไมพอที่จะให
ความลําบากก็อยาแกลงใหมีขึ้น ไมใชวาคาดหมัดตั้งมวยเปนคูแพชนะกับราษฎร เขมนขมักแต
ที่จะวาความใหไดเห็นจริงกระจางปรากฏปลดเปลื้องขอสงสัยในอรรถคดี ทําดังนี้ดอกไดชื่อวา
ตรงตอนาที่ราชการ”

