
ประวตัศิาสตร์กฎหมายไทย 

  

กฎหมายเป็นเคร่ืองควบคุมประพฤติการณ์ในสงัคม พฒันาข้ึนมาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศาสนา และกฎเกณฑข์อ้บงัคบั ตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อธ ารงความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอนัดีของสมาชิกในสงัคม กบัทั้งเพ่ือใหก้ารอยูร่่วมกนัในสงัคมนั้นเป็นไปโดยราบร่ืน สนองความ
ตอ้งการของภาคส่วนต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ดงัภาษิตละตินท่ีว่า "ที่ใดมมีนุษย์ ที่นั้นมสัีงคม ทีใ่ดมสัีงคม ที่
นั้นมกีฎหมาย ด้วยเหตุนั้น ทีใ่ดมมีนุษย์ ทีน่ั้นจงึมกีฎหมาย" (ละติน: Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, 
ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius) ดว้ยเหตุน้ีกฎหมายจึงไดช่ื้อว่าเป็น "ปทสัถานทางสงัคม" (องักฤษ: social 
norms) ซ่ึงบางทีก็เรียก "บรรทดัฐานของสงัคม" 

 ววิฒันาการกฎหมายไทย 

ตามค าไทยแต่เดิม "กฎหมาย" หมายแต่เพียงว่าเป็นค าสัง่ของพระเจา้แผน่ดินท่ีโปรดใหก้ดไวห้มายไว้
เพื่อใชบ้งัคบัเป็นการคงทนถาวร จะเห็นไดใ้นพงศาวดารเหนือ (ฉบบัของพระวิเชียรปรีชา) ตอนท่ีพระยา
พสุจราชแห่งราชวงศพ์ระร่วงไดจ้ดัการแต่งบา้นแต่งเมืองออกรับกองทพัพระเจา้ศรีธรรมไตรปิฎก มีความว่า 
"แลว้ใหก้  าหนดกฎหมายไวทุ้กหนา้ด่าน แลว้ใหก้  าหนดกฎหมายไปถึงเมืองกมัโพชนคร ใหก้  าหนดกฎหมาย
สืบ ๆ กนัไปถึงเมืองคีรี เมืองสวางคบุรี เมือง... ฯลฯ" ในภาษาไทยแต่เดิม กฎหมายจึงหมายถึงค าสัง่ท่ีไดก้ด
ไวห้มายไวใ้หเ้ป็นท่ีแน่นอนเท่านั้น ทั้งน้ี ค  าว่า "กฎหมาย" เป็นค ากริยา ซ่ึงประกอบข้ึนจากกริยา "กฎ" มี
ความหมายว่า "จดบนัทึก, จดไวเ้ป็นหลกัฐาน, ตรา" อนัเป็นค าท่ีมาจากภาษาเขมรว่า "กต่" มีความหมายว่า 
"จด" + นาม "หมาย" ซ่ึงแปลว่า "หนงัสือ" 

แต่โบราณกาล เพ่ือใหค้  าสัง่อนัเป็นกฎหมายเป็นของขลงัและเป็นท่ีเคารพเช่ือฟัง จึงมกัมีการอา้งเอา
ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งสรวงสวรรคว์่าเป็นท่ีมาของกฎหมายหรือเป็นท่ีมาของอ านาจท่ีใชอ้อกกฎหมาย เช่น ของ
องักฤษ ในตอนตน้ของกฎหมายมกัเขียนว่า "อาศยัพระราชอ านาจอนัทรงไดรั้บประทานจากเทพยดุาฟ้าดิน 
สมเด็จพระราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี" (The Queen, by the Grace of 
God, enacts as follows:) 

ถึงแมว้่าชั้นเดิม กษตัริยจ์ะช่ือว่าเป็นรัฏฐาธิปัตยคื์อมีอ  านาจสูงสุดในแผน่ดิน แต่การจะสัง่ใหเ้ป็น
กฎหมายนั้นก็ตอ้งอาศยัอา้งเหตุอา้งผลเพ่ือใหค้นทั้งหลายเห็นว่าเป็นค าสัง่ท่ีเป็นธรรม เหตุผลท่ียกข้ึน
ส่วนมากคือจารีตประเพณี เช่น กฎหมายไทยท่ีว่า "อนัวา่สาขาคดีทั้งหลายดัง่พรรณนามาน้ี อนับูราณราช
กษตัริยม์ีบุญญาภินิหารสมภารบารมีเป็นอธิบดีประชากร ผจญขา้ศึกเสร็จแลว้ แลเป็นอิสรภาพในบวรเศวตร
ฉตัร ประกอบดว้ยศีลสจัวตัรปฏิบติัเป็นอนัดี...ทรงพระอุตสาหะพิจารณาค านึงตามคมัภีร์พระธรรมศาสตร์ 
แลว้มีพระราชบญัญติัดดัแปลงตกแต่งตั้งเป็นพระราชก าหนดบทพระอยัการไวโ้ดยมาตราเป็นอนัมาก...มา
ตราบเทา้ทุกวนัน้ี" 



ส าหรับประเทศไทยนั้นเดิมทีมีกฎหมายฉบบัหน่ึงซ่ึงเรียกเป็นการทัว่ไปว่า "พระอยัการ" เป็นกฎหมาย
แม่บทเสมอรัฐธรรมนูญในปัจจุบนั พระอยัการน้ีต่อมารู้จกักนัในช่ือ "กฎหมายตราสามดวง" ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดใหช้ าระข้ึนใหม่เพราะของเก่าลว้นสูญหายไปเมื่อ
ตอนกรุงศรีอยธุยาแตกก็มี วิปริตผดิเพ้ียนไปก็มี เป็นตน้ แต่พระอยัการนั้นพึงเขา้ใจว่าเป็นกฎหมายก่อน
กฎหมายตราสามดวง แต่มีววิฒันาการไปเป็นกฎหมายตราสามดวง 

พระอยัการดงักล่าวมีท่ีมาจากคมัภีร์มนูธรรมศาสตร์ของอินเดีย เน่ืองจากเช่ือกนัมาพระอยัการน้ีเป็น
ของท่ีเทวดาบญัญติัข้ึน และจารึกไวท่ี้ก  าแพงจกัรวาลตรงสุดป่าหิมพานต ์ มนุษยเ์ราเพียงแต่ไปพบมา จึงเป็น
ของศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งยิง่ จะแกไ้ข เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมอยา่งไรไม่ไดท้ั้งส้ิน หม่อมราชวงศค์กึฤทธิ์ 
ปราโมช อธิบายเก่ียวกบัระบบกฎหมายเก่าของไทยว่า 

แต่บทพระอยัการน้ีเป็นของเก่า เขียนมาแต่โบราณ บางทีก็มีบทซบัซอ้นกนั บางทีก็เขียนดว้ยภาษาเก่า
จนไม่สามารถจะเขา้ใจได ้ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนในบทพระอยัการเช่นน้ีก็เป็นหนา้ท่ีของขนุศาลตระลาการ
จะตอ้งน าบทพระอยัการท่ีเป็นปัญหานั้นข้ึนถวายใหท้อดพระเนตร และกราบบงัคมทูลขอพระราชวินิจฉยัว่า
เป็นอยา่งไรกนัแน่ สมเด็จพระเจา้แผน่ดินจึงทรงพระราชวินิจฉยั...พระราชวินิจฉยันั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมาย
เอาไวใ้ชเ้ป็นหลกัไดต่้อไป เรียกว่าพระราชบัญญัต ิส่วนพระราชกฤษฎกีานั้นมีบทลงโทษเช่นเดียวกบั
กฎหมาย แต่ถา้จะว่าไปแลว้เป็นระเบียบภายในพระราชฐานหรือเท่าท่ีเก่ียวกบัพระองคส์มเดจ็พระเจา้
แผน่ดินเท่านั้น มิไดใ้ชบ้งัคบัในบา้นเมืองทัว่ไปเหมือนกบักฎหมาย อีกอยา่งหน่ึงคือพระราชก าหนด พระ
ราชก าหนดนั้นแต่ก่อนมิไดเ้ป็นกฎหมาย แต่เป็นค าสัง่หรือขอ้บงัคบัซ่ึงใชก้บัขา้ราชการท่ีรับราชการอยู่
เท่านั้น จะไดใ้ชบ้งัคบัแก่ราษฎรโดยทัว่ไปก็หาไม่ 

ปรากฎในเสภาขุนชา้งขุนแผนว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัเร่ืองส่วนพระองค์
เท่านั้น ในตอนท่ีขุนชา้งจะเขา้ไปถวายฎีกาฟ้องร้องพลายงามต่อสมเด็จพระพนัวษา บงัเอิญว่าทรงเสด็จ
ประพาสทางเรือ ขุนชา้งจึงไปรอถวายฎีกาอยูริ่มน ้ า พบเรือพระท่ีนัง่กลบัมาพอดีก็โจนลงน ้ าลอยคอชู
หนงัสือฎีกาเขา้ไปถวาย ณ เรือพระท่ีนัง่ ท าเอาบรรดาฝีพายและผูอ้ยูบ่นเรือตกในไปตาม ๆ กนั แต่การถวาย
ฎีกานั้นมีธรรมเนียมว่าราษฎรมีสิทธิถวายท่ีไหนก็ได ้ และพระมหากษตัริยก์จ็ะตอ้งทรงหยดุรับเสมอไป 
สมเด็จพระพนัวษาจึงโปรดใหรั้บฎีกาของขุนชา้งไว ้ และทรงใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนใหม่ใหช้าว
พนกังานคอยอารักขาพระองคใ์หจ้งดี อยา่ใหผู้ใ้ดผลุบเขา้มาไดโ้ดยง่ายเช่นคราน้ี มิเช่นนั้นตอ้งระวางโทษถึง
ประหารชีวิต ดงัเสภาว่า 

 

 

 

  



วนันั้นพอพระป่ินนรินทร์ราช      เสดจ็ประพาสบวัยงัหากลบัไม่ 

ขนุชา้งมาถึงซ่ึงวงัใน      ก็คอยจอ้งท่ีใตต้  าหนกัน ้า ฯ 

๏ จะกลา่วถึงพระองคผ์ูท้รงเดช      เสดจ็คนืนิเวศน์พอจวบค ่า 

ฝีพายรายเล่มมาเตม็ล า      เรือประจ าแหนแห่เซ็งแซ่มา 

พอเรือพระท่ีนัง่ประทบัท่ี      ขนุชา้งกร่ี็ลงตีนท่า 

ลอยคอชูหนงัสือด้ือเขา้มา      ผุดโผล่ดงหนา้ยึดแคมเรือ 

เขา้ตรงโทนอน้ตน้กญัญา      เพ่ือนโขกลงดว้ยกะลาวา่ผีเส้ือ 

มหาดเลก็อยู่งานพดัพลดัตกเรือ      ร้องวา่เสือตวัใหญ่วา่ยน ้ามา 

ขนุชา้งดึงด้ือมือยึดเรือ      มิใช่กระหม่อมฉานลา้นเกศา 

สู้ตายขอถวายซ่ึงฎีกา      ขนุชา้งกร่ี็ลงตีนท่า ฯ 

๏ ครานั้นสมเดจ็พระพนัวษา      ทรงพระโกรธาโกลาหล 

ทุดอา้ยชัว่มิใช่คน      บนบกบนฝ่ังดงัไม่มี 

ใช่ท่ีใช่ทางวางเขา้มา      หรืออา้ยชา้งเป็นบา้กระมงัน่ี 

เฮย้ใครรับฟ้องของมนัที      ตีเสียสามสิบจึงปลอ่ยไป 

มหาดเลก็กรั็บเอาฟ้องมา      ต ารวจควา้ขนุชา้งหาวางไม่ 

ลงพระราชอาญาตามวา่ไว ้      พระจึงใหต้ั้งกฤษฎีกา 

วา่ตั้งแต่วนัน้ีสืบต่อไป      หนา้ท่ีของผูใ้ดใหรั้กษา 

ถา้ประมาทราชการไม่น าพา      ปล่อยใหใ้ครเขา้มาในลอ้มวง 

ระวางโทษเบด็เสร็จเจด็สถาน      ถึงประหารชีวติเป็นผุยผง 

ตามกฤษฎีการักษาพระองค ์      แลว้ลงจากพระท่ีนัง่เขา้วงัใน ฯ 

  

ระเบียบกฎหมายไทยเป็นดงัน้ีมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไทยก็ไดย้ดึแนวทางตรากฎหมาย
อยา่งองักฤษ กระนั้น ค  าเรียกกฎหมายก็เฝืออยู ่ เช่น บางฉบบัตราเป็นพระราชก าหนดแต่ใหช่ื้อว่า
พระราชบญัญติัก็ม ีราชบัณฑติยสถานสนันิษฐานว่าเหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะพระราชก าหนดและ
พระราชบญัญติัสมยันั้นมีความหมายอยา่งเดียวกนั คร้ันต่อมาเม่ือมีรัฐธรรมนูญส าหรับปกครองแผน่ดินข้ึน
แลว้ ก็มีการแบ่งแยกอ านาจเป็นฝ่าย ๆ ไป อ  านาจในการออกกฎหมายจึงตกแก่ฝ่ายนิติบญัญติั และกฎหมายก็
เป็นระบบระเบียบดงักาลปัจจุบนั 



    

กฎหมายในยุคสุโขทัย 

          ปรากฎอยูใ่นศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง ( ปี พ.ศ. ๑๘๒๘-๑๘๓๕ ) เรียกกนัว่า กฎหมายส่ีบท ไดแ้ก่ 

๑)  บทเร่ืองมรดก 

๒)  บทเร่ืองท่ีดิน 

๓)  บทวิธีพิจารณาความ 

๔)  บทลกัษณะฎีกา 

และมีการเพ่ิมเติมกฎหมายลกัษณะโจรลงไปในคร้ังรัชสมยัพญาเลอไทย กษตัริยสุ์โขทยัองคท่ี์ ๔ ซ่ึงมี
ส่วนของการน ากฎหมายพระธรรมศาสตร์มาใช ้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากพราหม ซ่ึงไดม้ีส่วนขยาย ท่ีเรียกว่า 
‘พระราชศาสตร์’ มาใช ้ประกอบดว้ย 

 กฎหมายกรุงศรีอยุธยา 

กรุงศรีอยธุยาเป็นชารธานีแห่งท่ีสองของไทย ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ พระมหากษตัริย ์
ในยคุนั้น ไดส้ร้างกฎหมายซ่ึงเรียกว่าพระราชศาสตร์ไวม้ากมาย พระราชศาสตร์เหล่าน้ี เม่ือเร่ิมตน้ไดอ้า้งถึง
พระธรรมศาสตร์ฉบบัของมนูเป็นแม่บท เรียกกนัว่า ‘มนูสาราจารย’์ พระธรรมศาสตร์ฉบบัของมนูสารา
จารยน้ี์ เป็นกฎหมายท่ีมีตน้ก  าเนิดในอินเดีย เรียกว่าค  าภีร์พระธรรมศาสตร์ ต่อมามอญไดเ้จริญและปกครอง
ดินแดนแหลมทองมาก่อน ไดแ้ปลตน้ฉบบัค าภีร์ภาษาสนัสกฤตมาเป็นภาษาบาลีเรียกว่า ‘ค าภีร์ธรรมสตัถมั’ 
และไดด้ดัแปลงแกไ้ขบทบญัญติับางเร่ืองใหม้ีความเหมาะสมกบัชุมชนของตน ต่อจากนั้นนกักฎหมายไทย
ในสมยัพระนครศรีอยธุยาจึงน าเอาค าภีร์ของมอญของมอญมาเป็นหลกัในการบญัญติักฎหมายของตน 
ลกัษณะกฎหมายในสมยันั้นจะเป็นกฎหมายอาญาเสียเป็นส่วนใหญ่ ในยคุนั้น การบนัทึกกฎหมายลงใน
กระดาษเร่ิมมีข้ึนแลว้ เช่ือกนัว่าการออกกฎหมายในสมยัก่อนนั้น จะคงมีอยูใ่นราชการเพียงสามฉบบัเท่านั้น 
ไดแ้ก่ ฉบบัท่ีพระมหากษตัริยท์รงใชง้าน ฉบบัใหขุ้นนางขา้ราชการทัว่ไปไดอ่้านกนั หรือคดัลอกน าไปใช ้
ฉบบัสุดทา้ยจะอยูท่ี่ผูพ้ิพากษาเพื่อใชใ้นการพจิารณาอรรถคดี 

 กฎหมายกรุงรัตนโกสินทร์ 

ในสมยันั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี๑ เห็นว่ากฎหมายท่ีใชก้นัแต่
ก่อนมานั้นขาดความชดัเจน และไม่ไดรั้บการจดัเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการศึกษาและน ามาใช ้ จึงโปรด
เกลา้ใหมี้การช าระกฎหมายข้ึนมาใหม่ ในค าภีร์พระธรรมศาสตร์ โดยน ามารวบรวมกฎหมายเดิมเขา้เป็น
ลกัษณะๆ ส าเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ และน ามาประทบัตราเขา้เป็นตราพระราชสีห์ ซ่ึงเป็นตราของ
กระทรวงมหาดไทย ตราคชสีห์ ของพระทรวงกลาโหม และตราบวัแกว้ ซ่ึงเป็นตราของคลงั บนหนา้ปกแต่
ละเล่ม ตามลกัษณะระของการปกครองในสมยันั้น กฎหมายฉบบันั้นเรียกกนัว่า ‘กฎหมายตราสามดวง’ 



กฎหมายตราสามดวงน้ี ถือเป็นประมวลกฎหมายของแผน่ดินท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีความรัดกุม ยติุธรรม
ทั้งทางแพ่งและอาญา นอกจากจะไดบ้รรจุพระธรรมศาสตร์ตั้งแต่สมยัอยธุยาแลว้ ยงัคงมีกฎหมายส าคญัๆอีก
หลายเร่ือง อาทิ กฎหมายลกัษณะพยาน ลกัษณะทาส ลกัษณะโจร และต่อมาไดมี้การตราข้ึนอีกหลายฉบบั 
ต่อมาประเทศไทยมีการติดต่อสมัพนัธไ์มตรีกบัประเทศต่างๆมาก พึงเห็นไดว้่ากฎหมายเดิมนั้นไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากนานาอารยประเทศ จนท าใหไ้ทยตอ้งเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต นอกจากนั้นยงัไม่สามารถ
น ามาใชบ้งัคบัไดทุ้กกรณี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงทรงตรากฎหมายข้ึนใหม่ อาทิ 
พระราชบญัญติัมารดาและสินสมรส คร้ันในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงจดัวาง
ระบบศาลข้ึนมาใหม่ และไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญทางกฎหมายทั้งจากองักฤษ ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม ญ่ีปุ่น และลงักามา
เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย และในสมยันั้น พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ก็ไดแ้กไ้ขช าระ
กฎหมายตราสามดวงเดิมข้ึนใหม่ และจดัพิมพข้ึ์นในช่ือของ ‘กฎหมายราชบุรี’ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระและร่างกฎหมายข้ึนมาใหม่ 
ท าการร่างกฎหมายลกัษณะอาญา กฎหมายว่าดว้ยการเลิกทาส กฎหมายวิธีบญัญติั ร่างประมวลกฎหมายแพ่ง
และกฎหมายท่ีส าคญัหลายๆฉบบั และในรัชสมยัต่อมา กฎหมายไทยไดถ้กูพฒันาสืบต่อกนัยาวนาน ตราบ
จนทุกวนัน้ี มีการจดัท าประมวลกฎหมาย และร่างกฎหมายต่างๆเป็นจ านวนมาก ซ่ึงกฎหมายไทยนั้น ไดรั้บ
อิทธิพลทั้งจากกฎหมายภาคพ้ืนยโุรป อาทิกฎหมายองักฤษ กฎหมายฝร่ังเศส รวมทั้งจารีตประเพณีเดิมของ
ไทยดว้ย (มีอยูใ่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ ๕ และ ๖ ว่าดว้ยเร่ืองครอบครัวและมรดก) และ
ไดรั้บการแกไ้ขใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสงัคมท่ีเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา มีกฎหมายท่ีทนัสมยัถกูตราข้ึน
ใหม่ๆตลอด เช่น กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือท่ีเก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศ   
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