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	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	รชักาลที	่๙	หรอื	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลปัจจุบันเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ	 และกระท�าพิธี 
บรมราชาภเิษกตามโบราณขตัตยิราชประเพณ	ี ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย	
ข้อความทีว่่า	 “เป็นพระองค์แรก”	 น้ัน	 เพราะมไิด้นบัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	 รชักาลที	่ ๗	 
ซึ่งแม้เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจะยังคงครองราชย์สมบัติต่อมาอีกสองปีแต่ก็ทรงกระท�าพิธ ี
บรมราชาภิเษกมาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว	ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล	
รัชกาลที่	 ๘	 นั้น	 แม้สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติอัญเชิญให้ขึ้นทรงราชย์เถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจาก 
สมเด็จพระปิตุลาธิราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัมาตัง้แต่	พ.ศ.	๒๔๗๗	แต่กส็วรรคตเสียก่อน
จะทรงกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเต็มพระราชอิสริยยศตามโบราณ 
ขัตติยราชประเพณ	ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัจงึเป็นพระมหากษัตรย์ิพระองค์แรกทีท่รงรบัสริริาชสมบตัิ	
ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช	 ใน	พ.ศ.	 ๒๔๘๙	และได้ทรงพระท�าพธิบีรมราชาภเิษกตามโบราณ 
ขัตติยราชประเพณเีป็นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเตม็พระราชอิสรยิยศเมือ่	พ.ศ.	๒๔๙๓	ขณะอยูร่ะหว่าง
การใช้รัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 ซึ่งได้รับค�ายกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพ 
แก่ประชาชนกว้างขวางยิ่งฉบับหนึ่งของไทย	 เมื่อทรงราชย์ตามค�าอัญเชิญของสภาผู้แทนราษฎรน้ันมี 
พระชนมายุ	 ๑๘	 ชันษาเศษ	 และขณะทรงกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกนั้นมีพระชนมาย	ุ ๒๒	 ชันษาเศษ	 
หลังจากที่ทรงรับราชสมบัติแล้วได้เสด็จพระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาวิชากฎหมายและรัฐศาสตร	์ 
ณ	มหาวิทยาลยัโลซานน์	ประเทศสวติเซอร์แลนด์ดังทีเ่คยประทับและทรงศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์	
เมื่อทรงส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอันสมควรแก่พระมหากษัตริย์แล้วได้เสด็จพระราชด�าเนินนิวัติ
ประเทศไทยทรงเข้าพธิบีรมราชาภเิษกและอภเิษกสมรส	 ต่อมากไ็ด้ทรงผนวชและเริม่พระราชกรณยีกจิ 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม**

“พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมาย 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ *”

	 	 *	หมายเหตุ	กองบรรณาธิการวารสาร	“จุลนิติ”	 :	บทความเร่ืองนี้เป็นบทความที่ได้เรียบเรียงขึ้นและเผยแพร่ในหนังสือ
การอภิปรายเทิดพระเกียรต	ิเรื่อง	พระอัจฉริยภาพเลิศล�า้ในสยาม	เมื่อวันจันทร์ที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๔๒	ณ	ห้องประชุมรัฐสภา.
	 	 **	ส�าเรจ็การศกึษาระดบันติศิาสตรบัณฑติ	(เกยีรตนิยิมดีมาก)	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	เนติบณัฑิตไทย	ส�านักอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ปริญญาโท	–	เอก	จาก	University	of	California,	Berkeley	สหรัฐอเมริกา	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 
รองนายกรัฐมนตรี.
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ลงมติอัญเชิญพระราชโอรสองค์ใหญ่เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่	 ๘	 ต่อมาอย่างเต็มใจยิ่ง	 ทางฝ่าย
สมเด็จพระบรมราชชนนีก็ด�ารงพระองค์ดีงาม	 ถวายพระอภิบาลและทรงอบรมพระราชโอรสธิดา 
อย่างดจีนเจ้านายบางพระองค์ออกพระโอษฐ์ชมพระราชโอรสธดิาว่ามีจริยวตัรงดงาม	เหตเุป็นดงัน้ีเพราะ
พระชนนีดี
	 	 	 ในส่วนของการศึกษาเล่าเรียน	 ก็มิได้เคยทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนส�าหรับพระราชกุมาร	 
เมื่อประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นประทับอยู่กับครอบครัวและข้าราชบริพารที่ทางการส่งไปประจ�า
พระองค์ไม่กี่คน	 พระต�าหนักก็มิได้ใหญ่โตโออ่าอย่างปราสาทฝรั่ง	 บางครั้งทรงจักรยานไปโรงเรียน 
และต้องทรงพระด�าเนนิเองไปในทีต่่าง	ๆ 	ทรงศกึษาร่วมชัน้กบัเดก็ชาวสวิสทัว่ไป	ทรงวสิาสะคุน้เคยกบัผูค้น
มากหน้าหลายตา	 ต้ังแต่ในโรงเรยีนจนถงึขัน้มหาวิทยาลยั	 เมือ่ชาวพืน้เมอืงทกุข์ยากกท็รงถกูกระทบด้วย 
โดยไม่มอีภิสิทธิอนัใด	ทรงวางพระองค์อย่างสามัญชน	ผูท้ีเ่คยเข้าเฝ้าฯ	กล้็วนชืน่ชมพระราชอธัยาศัยใน
ทุกพระองค์ว ่าด�ารงพระเกียรติยศได้พอเหมาะพองาม	 และมีพระจริยวัตรเป็นที่น ่าเลื่อมใส 
แม้จะทรงพระเยาว์	สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเคยตรัสเล่าว่า
	 	 	 “ตัง้แต่อยู่เมอืงไทยและไปอยูต่่างประเทศ	แม่กไ็ด้เลีย้งเราให้เป็นเด็กทีด่	ี เป็นเดก็ทีม่มีารยาทด	ี
เมื่อเปลี่ยนแล้วก็เป็นเช่นเดิมคือต้องเป็นคนที่มีมารยาทด	ีนอบน้อมกับผู้ใหญ่หรือแสดงตัวให้เรียบร้อย
กบัคนอืน่....	 เราไม่ได้ใช้ยศเวลาไปโรงเรียนหรอืไปท่ีแห่งใดก็ตามจะใช้เป็นช่ือเท่าน้ัน	 คอืมสิเตอร์หรอืมสิ 
ไม่ได้ใช้ปริ้นซ์หรือปรินเซสอะไร”
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	 	 	 ๕.	ด้วยเหตนุีพ้ระบรมราโชวาทและพระราชด�ารส่ิวนใหญ่จึงเพ่งเลง็ทีค่นซึง่ในทีน้ี่ก็คือนักกฎหมาย
นั่นเอง	 ทรงแนะน�าว่าต้องท�าตัวให้ทันสมัยแต่ยืนอยู่บนความเป็นจริงในสังคมไทยต้องหูกว้างตากว้าง	
“ต้องยอมรบัว่าต้องมอีย่างอืน่นอกเหนอืจากกฎหมาย ต้องนบัถอืกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องนับถือ
กฎเกณฑ์ของวิชาอืน่ เช่น จติวทิยาหรอืแม้แต่วชิาการเมอืงก็จะต้องน�ามาประกอบด้วย”พระราชทาน
พระราชด�าริว่าหาก	“มัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์ได้”	ทั้งต้องรักษา
ความเป็นกลาง	ความปราศจากอคติ	ความสุจริต	ความมีมโนธรรม	ศีลธรรมและความกล้าหาญอย่าง
มั่นคงเด็ดเดี่ยว
	 	 	 ๖.	ด้วยเหตทุีม่พีระประสบการณ์มาก	จึงทรงเน้นเรือ่งความไม่รูก้ฎหมายของประชาชนอย่างมาก 
จะเรียกว่าเป็น	“จดุเด่น”	(highlight)	ของพระราชกรณยีกจิทางกฎหมายในรชักาลน้ีกว่็าได้	ทรงเริม่จาก
การพระราชทานกระแสพระราชด�ารัสยกตัวอย่างเรื่องราษฎรถูกหาว่าบุกรุกป่าสงวนเป็นความผิด
กฎหมายหลงัจากท่ีอยูโ่ดยสจุรติมานานปี	ดังทีเ่ริม่มพีระราชด�ารสัในเร่ืองน้ีเป็นครัง้แรกเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๑๒	
และทรงเข้าพระราชหฤทยัว่าส่วนหน่ึงของปัญหาน้ีมาจากความไม่รูก้ฎหมายของราษฎรและการทีท่าง
การบ้านเมอืงไม่ได้แนะน�า	ไม่ได้ประกาศ	ไม่ได้บอกให้ราษฎรเหล่าน้ีรูว่้าอะไรเป็นอะไรและเขาเหล่านัน้
ควรท�าอย่างไรให้ถูกกฎหมาย	 ปัญหาเหล่าน้ีได้ทอดพระเนตรเห็นเองบ้าง	 ได้ทรงรับฎีการ้องทุกข์ที่มี 
ผูท้ลูเกล้าฯ	ถวายบ้าง	เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดทีจั่งหวัดประจวบครีขีนัธ์	แนวพระราชด�ารใินการแก้ปัญหา
ในที่นี้ไม่ใช่ว่าให้เลิกกฎหมายแล้วให้สิทธิแก่ราษฎรโดยไม่น�าพาต่อกฎเกณฑ์	 แต่มีแนวพระราชด�าริ 
ในทางป้องกนัว่าไม่ควรให้เกดิขึน้อีก	หนทางแก้คอืการใช้วธิทีางการปกครองและกฎหมายมาประกอบกนั 
“ประกาศด้วยปากหน่อยเดยีว	ประชาชนย่อมทราบ	แต่ว่าการปกครองไม่ดี	และโดยประการน้ีจึงท�าให้
เกิดการปะทะกัน”
	 	 	 นบัแต่นัน้มา	พระราชด�ารสัส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางทีท่รงขอให้นกักฎหมายน้อยใหญ่ทัง้หลาย
อุทศิตนแก่สังคมมีบทบาทแก่สังคมในทางแนะน�า	ให้ความเหน็	ให้ค�าปรกึษาทางกฎหมายแก่ประชาชน	
แม้กบับรรดาผูพ้พิากษากเ็คยถอืกันมาอย่างเคร่งครดัว่าต้องประพฤตปิฏิบติัวางตนอยูใ่นกรอบของความ
เป็นกลาง	ความสนัโดษ	ไม่สุงสิงข้องแวะกับใครโดยเฉพาะในการให้ความเห็น	เพราะอาจกระทบต่อการ
ปฏบิตัตินเมือ่เกดิเป็นคดมีาสูศ่าลก็ได้	พระราชทานแนวพระราชด�าริว่าในศาลนัน้เรือ่งหนึง่แต่นอกศาลแล้ว 
ผูพ้พิากษาควร	“แนะน�าเขาได้กแ็นะน�าเขา ท้ังในข้อท่ีเกีย่วข้องกบังานกฎหมาย ท้ังในข้อท่ีเกีย่วกบั
ความเป็นอยู่....ถ้าสามารถที่จะออกไปถึงไม่เรียกกันว่าไปพัฒนา แต่ไปช่วยเหลือแผ่เมตตาให้แก ่
ผู้ที่เดือดร้อน จะเป็นการลดคดีต่าง ๆ ได้อย่างดี งานของผู้พิพากษานั้นเป็นงานที่ยาก แต่ว่าถ้าท�า
ทัง้สองอย่าง ท้ังในโรงศาลตามหน้าท่ีนัง่บลัลงัก์ ท้ังในหน้าท่ีท่ีจะพยายามลดคดกีจ็ะเป็นการท�างาน
ทีค่รบถ้วน”	ได้พระราชทานพระราชด�ารใินแนวนีม้าตัง้แต่	พ.ศ.	๒๕๑๘	ต่อเนือ่งกนัแทบทกุปี	แต่ส�าหรับ
นักศึกษาวิชากฎหมายหรือนักกฎหมายทั่วไปน้ันได้พระราชทานพระราชด�าริมาต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 
เป็นที่น่าสังเกตว่าบ่อยครั้งที่ทรงขอให้ช่วยเหลือสังคม ให้บริการทางกฎหมายหรือให้ค�าแนะน�า
กฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า โดยทรงอ้างถึงสถานะความเป็นคนไทยหรือความเป็นพลเมืองดี มิใช่
เพราะเป็นผูพ้พิากษาหรอืนกักฎหมาย “งานอกีด้านหนึง่ท่ีพดูไว้ว่าเป็นงานนอกเหนอืจากอาชพีตวั
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เพราะไม่ว่ากฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้กฎหมายสามารถท�าให้เกิดความยุติธรรมขึ้นจนได้	 
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใด	 ๆ	 โดยค�านึงถึงแต่ความถูกผิดตามกฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็นการ
เพียงพอ	จ�าต้องค�านึงถึงความยุติธรรม	ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ”	จุดประสงค์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง
จดุประสงค์ของกฎหมายฉบบันัน้	ๆ 	เพราะกฎหมายน้ันอาจออกมาด้วยวตัถปุระสงค์ทีจ่ะกดขีข่่มเหงคน	
“ด้วยความหลง	 ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริต	 ท�าให้ความเที่ยงตรงต้องถูกลิดรอนท�าลายไป”	
ก็ได	้หากแต่หมายถึงจุดประสงค์ของการมีกฎหมายทั่ว	ๆ	ไป	ดังที่เคยรับสั่งว่า	“กฎหมายทั้งปวงนั้น
เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยส�าหรับรักษาความยุติธรรม”
	 	 	 นักกฎหมายที่เห็นว่ากฎหมายไม่ดีก็ใช้ไปอย่างไม่ดีตามลายลักษณ์อักษร	หรือนักกฎหมายที่
เห็นว่ากฎหมายมช่ีองโหว่เป็นช่องทางทีจ่ะกดขีข่่มเหงย�า่ยใีห้ใครเดอืดร้อน	กใ็ช้ไปอย่างเถรตรงโดยถือว่า
ตนท�าถูกกฎหมายแล้ว	 ย่อมเป็นนักกฎหมายที่ถือว่ากฎหมายกับความยุติธรรมเป็นอย่างเดียวกัน	 
หรืออีกนัยหนึ่งถือว่าความยุติธรรมไม่ได้มาก่อนกฎหมาย	ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย	หากแต่ต้องเดินตาม
หลังกฎหมาย	 ในขณะที่กฎหมายเดินตามหลังอ�าเภอใจของผู้ออกกฎหมาย	 ซึ่งอาจมีความหลง	 มีอคติ	 
มีเจตนาไม่สจุรติกไ็ด้	ตามนัยนีจ้งึขึน้อยูก่บัอ�าเภอใจของผูอ้อกฎหมายซ่ึงความเหน็เช่นน้ีคบัแคบเกินไป
   แนวพระราชด�ารทิางกฎหมายอนัปรากฏทางพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ในทางกฎหมายหลายประเด็น  
ดงัทีไ่ด้จดัหมวดหมูไ่ว้ข้างต้น ซึง่ต่างกม็แีนวทางท่ีเป็นเอกภาพและต่อเนือ่งเชือ่มโยงจากพระราชกระแส
ทีท่รงมต่ีอคณะบคุคลหนึง่กบัพระราชกระแสอกีองค์หนึง่ท่ีทรงมต่ีอคณะบคุคลอืน่ ท้ังมวีตัถปุระสงค์
ที่เด่นชัดคือมีพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมขึ้นในสังคม
   “ถ้าหากว่าขาดความยุติธรรมประเทศก็จะอยู่ยาก”	 แนวพระราชด�าริเหล่านี้เมื่อประมวล 
เข้าด้วยกันแล้ว	เห็นได้ชัดเจนว่า	เป็นการกล่าวถึงคุณธรรมระดับสูงอย่างเป็นระบบมีตัวอย่างประกอบ	
มีรูปปัญหาแบบต่าง	 ๆ	มีข้อเสนอแนะ	มีค�าเชิญชวนขอร้อง	 มีแนวทางที่ชวนให้ปฏิบัติตามหรือคิดต่อ	 
ที่ส�าคัญคือ	 มิได้เล่ือนลอยปราศจากฐานความคิดที่มีผู้กล่าวถึงอยู่บ้างแล้ว	 น่าสังเกตว่า	 บางส่วน 
ใกล้เคียงกับความคิดในทางกฎหมายธรรมชาติ	 (natural	 law)	 บางส่วนใกล้เคียงกับปรัชญาของ 
นักสังคมวิทยาทางกฎหมาย	 (sociology	 of	 law)	 ซ่ึงเชื่อในหลักวิศวกรสังคม	 และเน้นบทบาทของ 
นกักฎหมายไม่ว่านกัศกึษารุน่เยาว์หรอืผูพ้พิากษาตลุาการทีพ่งึมต่ีอสงัคมและร่วมในการแก้ปัญหาสังคม	
แนวพระราชด�ารนิีจ้งึน่าจะถอืว่าเป็น	“ปรัชญากฎหมาย”	ได้	และเมือ่พจิารณาจากพระราชสถานะแห่ง
องค์ผู้ทรงแสดง	การเน้นการประยกุต์ใช้ในสงัคมไทย	ยิง่กว่าจะเป็นการทัว่ไป	การยอมรับและมอีทิธพิล
ทางความคดิอย่างกว้างขวางในหมูนั่กวชิาการจนบางส่วนได้แปรผลเป็นโครงการปฏบิตักิารจรงิจงักน่็า
จะถือว่าเป็นปรชัญากฎหมายไทยร่วมสมยัทีม่ปีระโยชน์และพลงันิยมสูงส�านักความคดิหนึง่	อนึง่มีข้อที่
น่าสังเกตว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีนักกฎหมายคนใดในประเทศไทยแสดงความคิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
บทบาทของนกักฎหมาย	ความส�าคญัของกฎหมาย	การสร้างความยตุธิรรม	การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างชัดเจน	 จริงจัง	 และต่อเน่ืองเท่ากับพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเลย
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อันน�ำมำซึ่งประโยชน์แก่มหำชนชำวสยำมสมดังพระปฐมบรมรำชโองกำรที่ทรงมีในครำวพระรำชพิธ ี
บรมรำชำภเิษกเป็นพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่ำ”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทกุประกำรนบัแต่บดันัน้มำ 
 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงใกล้ชดิเป็นอนัมำกกบัประชำชนทกุวงกำรอำชพี ทกุระดบัควำมรู้ 
และทุกระดับฐำนะ ทั้งยังทรงปฏิบัติดังน้ีต่อเน่ืองกันมำนำนปี จึงท�ำให้ทรงพระปรีชำสำมำรถ 
มีพระรำชวิจำรณญำณและพระรำชด�ำริที่สุขุมลุ่มลึกกว้ำงขวำงตรงปัญหำ ตรงประเด็นแต่ก็มิได้อยู ่
ในลักษณะ “ควำมคิดจำกหอคอยงำช้ำง” หรือ “เท้ำไม่ติดดิน” อย่ำงที่มักมีผู้เปรียบเปรยนักคิด 
บำงประเภททีเ่อำแต่เสนอควำมคดิแต่ปฏบิตัจิรงิไม่ได้ ควำมสำมำรถเหล่ำน้ีได้ตำมหลกัทีว่่ำ การศกึษา
อบรมในครอบครวักด็ ีการศกึษาเล่าเรยีนในโรงเรยีนกด็ ีความมหีตูากว้างขวางรอบรูป้ระสบการณ์มาก 
เช่น อ่านมาก ฟังมาก เห็นมามากก็ดี เมื่อรวมเข้ากับความตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�าการใดแล้วย่อมเป็น
พื้นฐานให้คิดเห็นในแนวนั้น ๆ และสามารถท�าการงานได้ส�าเร็จและได้ผลดีในทางพุทธศาสนา 
ก็กล่าวถึง “พหูสูต” คือการรอบรู้ได้ยินได้ฟังมามาก และ “รัตตัญญู” คือความเป็นผู้รู้ราตรี 
ซึ่งหมายถึงผ่านกาลเวลามามาก มีประสบการณ์มากเมื่อรวมเข้ากับ “อจลสัทธา” คือความตั้งใจ
แน่วแน่ไม่หวั่นไหวแล้วย่อมบันดาลให้เกิด “อุชุปฏิบัติ” และมี “สัมมาทิฎฐิ” คือการปฏิบัติและ 
คิดเห็นเที่ยงตรง ถูกต้อง เป็นธรรม
 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วันัน้แม้จะประสตูใินรำชตระกูล แต่ก็มไิด้มพีระรำชสมภพและเตรยีม
พระองค์มำแต่แรกว่ำจะเป็นพระมหำกษัตรย์ิ เพรำะเมือ่ประสตูใินสมยัรชักำลที ่๗ น้ัน พระบำทสมเดจ็
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๗ ผู้เป็นสมเด็จพระปิตุลำธิรำช (อำ) มีพระรำชสิทธิตำมกฎหมำย 
จะระบเุจ้ำนำยพระองค์ใดเป็นรชัทำยำทกไ็ด้ ทัง้ยังอำจจะมพีระรำชโอรสเอง ซึง่ถ้ำไม่มพีระรำชโอรสเอง 
ควำมคำดคะเนของคนในขณะนัน้ก็คดิเห็นว่ำอำจจะทรงระบเุจ้ำนำยผูใ้หญ่ชัน้พระรำชโอรสในพระบำท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ ที่มีพระชนม์อยู่หลำยพระองค์เป็นรัชทำยำทก็ได้ ในส่วน
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว รัชกำลที ่๙ ซ่ึงเมือ่ประสตูก็ิด�ำรงพระยศเป็นเพยีงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ 
ถือว่ำเป็นช้ันพระเจ้ำหลำนเธอของพระมหำกษัตริย์มีพระชนกและพระเชษฐำอยู่แล้ว แม้เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงกำรปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ก็ยังไม่มีผู้คำดหมำยมำกนักวำ่สมำชิกในรำชสกุล
มหิดลจะเป็นพระมหำกษัตริย์ไทย บำงกระแสถึงกับปรำรภวำ่จะมีพระมหำกษัตริย์สืบรัชกำลต่อไปอีก
หรือไม่ก็ยังเป็นที่สงสัยด้วยซ�้ำ
 อย่ำงไรก็ตำม ข้อเท็จจริงที่รู ้กันอยู่ประกำรหนึ่งมำตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงกำรปกครองคือ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชสมภพมำในรำชตระกูลซึ่งนิยมประชำธิปไตยและต้นรำชสกุล
เป็นที่เคำรพรักของประชำชน ข้อนี้นับได้ว่ำเป็นเหตุทำงครอบครัวประกำรหน่ึงที่เพำะหรือปลูกฝัง
พระคณุสมบติัและพระคณุธรรม อันเป็นพืน้ฐำนแห่งพระรำชจรยิวตัรและพระปรชีำสำมำรถในเวลำต่อมำ 
สมเด็จพระบรมรำชชนกนั้นเมื่อด�ำรงพระชนม์อยู่ก็เป็นที่รู้กันว่ำทรงเป็นเจ้ำฟ้ำนำยแพทย์ที่เสียสละ  
มีอุดมกำรณ์สูง พระทัยกว้ำง รักเสรีภำพ ใฝ่พระทัยในกำรศึกษำ และทรงเห็นใจผู้ยำกไร้ด้อยโอกำส 
ควำมที่ทรงเป็นแพทย์ต้องคลุกคลีอยู่กับคนไข้และควำมที่พระสุขภำพไม่สู้ดีอยู่แล้ว ท�ำให้ประชวร 
หลำยครัง้ พระสขุภำพทรดุโทรม จนทวิงคตลง เหตุทำงฝ่ำยสมเด็จพระบรมรำชชนกน้ี ท�ำให้สภำผูแ้ทนรำษฎร
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	 	 	 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง	 เกิดภาวะล�าบากขาดแคลนไปทั่วในสวิตเซอร์แลนด ์
ต้องถงึขนาดแจกบัตรปันส่วนอาหารแก่ราษฎร	ครอบครวัมหดิลซึง่ขณะน้ันประทบัอยูท่ีส่วิตเซอร์แลนด์ 
ก็ถูกกระทบกระเทือนโดยไม่เว้น	ดังที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ	ตรัสเล่าว่า
	 	 	 “แต่บตัรนัน้ไม่ได้ท�าตอนต้นสงคราม	จะท�าต้องกลาง	ๆ 	จนถึงระยะทีส่งครามเลกิใหม่	ๆ 	ก็ยงัต้อง
ใช้บตัรอยูอ่กีนานพอใช้ทกุคนคดิว่าสงครามเสรจ็ก็จะสบาย	แต่ท่ีจรงิไม่ได้เป็นเช่นน้ันจะมกีารใช้บัตรกนั
ส�าหรับหลายสิ่งหลายอย่างเช่น	 เนื้อสัตว์....	 ไข่นั้นได้รับน้อยมากคือเดือนละเพียง	๓	ฟองเท่านั้น	 เนย	
นมก็ได้น้อยมาก....	 นอกจากนั้นก็ยังขาดแคลนในเรื่องน�้ามันจะมีตั๋วส�าหรับน�้ามันรถยนต์	 รถยนต ์
ของเราก็เลยใช้เมื่อจ�าเป็นเท่านั้น	คือไปเที่ยวเดียว	ไปส่งเด็กที่โรงเรียน	และนอกนั้นเราก็มีรถจักรยาน
กันคนละคัน	 ก็ได้ใช้รถจักรยานกันบ่อยครั้งด้วย”	 การที่ได้เจริญพระชนมายุในวัยศึกษาและทรงรับ 
การศกึษาอบรมแบบประชาธิปไตยในประเทศเสรีประชาธปิไตย	เช่น	สวติเซอร์แลนด์	และการทีไ่ด้ทรง
พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลายความคิดในระหว่างช่วงเวลาผันผวนที่วิกฤตที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของ
โลกย่อมเป็นรากฐานส่วนหนึ่งในการที่เจริญพระชันษาบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นพระมหากษัตริย์
ที่รักของประชาชนต่อมา	 ท้ังการที่ได้มีประสบการณ์ได้ทรงพบปะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อย 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปภายหลังกระท�าพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จนิวัติประเทศไทยแล้วก็ดี	 การที่
ทรงรบัฎกีาร้องทกุข์ขอพระราชทานพระบรมราชานุคราะห์ให้ขจัดปัดเป่าความทกุข์เวทนาต่าง	ๆ	ตัง้แต่
ป่วยเจบ็จนถงึขอพระราชทานยมืเงนิขอทีท่�ากิน	ขอน�า้	ขอถนนกด็	ีเหตุเหล่านีท้�าให้มพีระราชวจิารณญาณ
กว้างไกลเข้าพระทยัปัญหาของราษฎร	พดูอย่างภาษาทัว่ไปก็คอืทรงเข้าถงึความทกุข์ยากของประชาชน	
ทั้งนี้เพราะมิได้ทรงท�างานแบบใช้คนต่างพระเนตรพระกรรณแต่อย่างเดียว	 หากทรงปฏิบัติเองเสด็จ
พระราชด�าเนนิไปถงึชุมชนทกุหมูเ่หล่าเอง	บางแห่งแม้แต่ถนนหนทางก็ยังไม่ม	ีความเจรญิกย็งัไม่ได้ไปถึง 
บ่อยครั้งที่เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพื่อทรงตรวจสอบปัญหาจนแน่พระทัยว่าเป็น
อย่างไร	 เม่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด�าเนินการสนองพระราชด�าริแล้วก็ยังเอาพระราชหฤทัยใส่ได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิเยีย่มโครงการเหล่านัน้พระราชทานก�าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานและพระราชทานพระราชด�าริ
เพิ่มเติม	เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้อย่างแยบคาย	ซึ่งใช้ได้กับรัชกาลปัจจุบันเป็นอย่างดีว่า
   “ในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์นัน้ ข้าราชการออกไปตรวจราชการหวัเมอืง ต่างพระเนตร
พระกรรณ มีอะไรกน็�ามากราบบงัคมทลูพระเจ้าอยูห่วั ส่วนในระบอบประชาธปิไตยนัน้ พระเจ้าอยูห่วั
เสด็จออกหัวเมืองเอง มีอะไรก็น�ามาแจ้งให้ข้าราชการรับทราบ”
	 	 	 มีภาษิตประชาธิปไตยแบบอังกฤษบทหนึ่งที่ว่า	 “ในระบอบประชาธิปไตย	 พระมหากษัตริย์ 
ได้แต่ปกเกล้า	แต่มิได้ปกครอง”	(In	democracy,	the	King	reigns	but	does	not	rule)	ข้อนี้ถ้า 
จะว่าแล้วอาจไม่เป็นความจรงิเสียทเีดยีวนักในสงัคมไทย	เพราะในส่วนทีป่กเกล้าน้ันทรงเป็นสญัลกัษณ์
ของความสามัคคี	 ทรงเป็นท่ีมาของเกียรติยศ	 ทรงรับทูตานุทูต	 พระราชทานอภัยโทษ	พระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	สถาปนาพระราชวงศ์	อันเป็นเรือ่งของแบบพธิทีัง้หลาย	เป็นต้น	แต่ในส่วนทีท่รง
ปกครองนัน้	แม้ตามกฎหมายรัฐธรรมนญูจะมไิด้ทรงบรหิารราชการแผ่นดนิโดยพระองค์เอง	แต่ก็ทรงมี
ส่วนช่วยเหลอืรฐัในการปกครอง	ทรงน�าความทกุข์ยากของประชาชนมาแจ้งแก่รฐับาล	ข้อใดทีท่รงบ�าบดั
แก้ไขได้เองก็ทรงกระท�าหรือพระราชทานด�าริให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค�าว่า	โดยเสด็จพระราชกุศล	รับสนอง
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บทความทางวิชาการ 
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พระราชด�าริใส่เกล้าฯ “เจริญรอยพระยุคลบาล” หรือ “สนองพระราชนิยม” ก็เกิดขึ้นและมีผลอ�านวย
ประโยชน์สุขทางการปกครองแก่ประชาชนเพราะเหตุนี้
   ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยเช่นนี้เอง จึงเป็นที่มาแห่งพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัส
ส�าคัญในทางกฎหมายหลายองค์ในวโรกาสต่าง ๆ กัน
   พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมพีระอัจฉรยิภาพทางกฎหมายยิง่นัก ดังเหน็ได้จากพระบรมราโชวาท
และพระราชด�ารสัในทางกฎหมาย ทีพ่ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ  มาถงึบดัน้ีประมาณ ๕๐ องค์ ซึง่แบ่ง
ออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ
 ๑. พระบรมราโชวาทซึ่งพระราชทานในงานพิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น  พระราชทาน
ประกาศนยีบตัรแก่ผูส้อบไล่ได้ตามหลกัสตูรการศกึษาของส�านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
เป็นต้น
 ๒. พระราชด�ารัสซ่ึงพระราชทานแก่คณะนักกฎหมายที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอรับ
พระราชทานพระราชด�าริบ้าง กราบบังคมทูลถวายรายงานความคืบหน้าในงานต่าง ๆ บ้าง ถวายเงิน
โดยเสดจ็พระราชกศุลบ้าง ถวายสตัย์ปฏญิาณก่อนเข้ารบัหน้าท่ีตามทีก่ฎหมายก�าหนดบ้าง พระราชด�ารสั
ส่วนใหญ่จะพระราชทาน “สด” เจ้าหน้าทีต้่องบนัทกึพระสรุเสยีงไว้แล้วถอดความในภายหลงัอกีช้ันหน่ึง
   พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารสัส่วนใหญ่หรอืเกือบทัง้หมดจะพระราชทานแก่นกักฎหมาย
ที่เป็นรุ่นเยาว์ที่สุดก็คือ นิสิต นักศึกษา ทางนิติศาสตร์ ซึ่งมีข้อที่น่าสังเกตว่านิสิตคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณมากที่สุด กล่าวคือ ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อครั้งยังเป็นแผนกวิชา
นติศิาสตร์ในคณะรฐัศาสตร์ และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสต่อเน่ืองมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทีเ่ป็น
รุ่นใหญ่ขึ้นมา ก็คือผู้ส�าเร็จการศึกษาสอบได้ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรเนติบัณฑิต นอกจากนั้นก็มี
บุคคลในวงการวิชาชีพ เช่น กรรมการสมาคม ทนายความ กรรมการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 
คณะผู้พิพากษาใหม่ที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จะมีคณะผู้พิพากษาอาวุโสอยู่บ้าง ก็เป็นการเข้าเฝ้า 
ทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกับคณะบุคคลอื่น ๆ มิใช่แยกเป็นคณะผู้พิพากษาอาวุโสโดยเฉพาะ  
บางครั้งก็ต้องมีพระราชด�ารัสสองแนวทางเพ่ือทรงถนอมน�้าใจผู้พิพากษาอาวุโสที่อยู่ในคณะผู้เข้าเฝ้าฯ 
เพราะมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานค�าแนะน�าแก่นักกฎหมายรุ ่นใหม่ให้ส�านึกในบทบาท 
และหน้าที่เป็นส�าคัญ เช่น ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานคณะเนติบัณฑิต 
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายเงิน ตอนหนึ่งว่า
   “เคยเหน็ท่านนกักฎหมายใหญ่ ๆ  ทีม่อีายแุล้ว ทีไ่ด้ผ่านงานในทางกฎหมายดแีล้ว ท่านไม่ได้
คิดอะไรนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายเพราะไม่ว่างานจะเป็นทางพิพากษาหรือทางกฎหมาย ก็เป็น
งานหนักงานใหญ่เลยไม่มีเวลาที่จะพิจารณาดูทั่ว ๆ ไปในด้านอื่น
   ส�าหรับผู้ที่เพิ่งส�าเร็จการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภาก็เท่ากับเริ่มชีวิตในทางปฏิบัติ ขอให้
พยายามปฏิบัตใิห้ตรงตามหลกัวชิาท่ีได้เรยีนมา แต่ว่าให้นกึถงึว่าชวีติในโลกนีป้ระกอบด้วยวชิาอืน่ ๆ  ด้วย
ถ้าสามารถทีจ่ะค้นคว้าขวนขวายหาความรูใ้นทางอืน่มาช่วยด้วยแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
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งานของตน ในวนัทีส่�าเรจ็ทีไ่ปในงานท่ีเนตบิณัฑิตยสภานัน้ไม่ได้พดูเช่นนีเ้พราะรูส้กึว่าถ้าพดูเช่นนี้
จะกลายเป็นการกระทบกระเทือน...”
	 	 	 ในบางครั้งเมื่อมีพระบรมราโชวาทหรือพระราชด�ารัสแก่คณะบุคคลอื่น	 แต่มีประเด็นพาดพิง
ไปถงึกฎหมายความยติุธรรมหรอืความเป็นธรรม	ก็จะทรงสอดแทรกพระราชด�ารใินข้อน้ัน	ๆ 	ไว้ด้วยเช่น	
พระบรมราโชวาทพระราชทานนักเรียนนายร้อยต�ารวจที่ส�าเร็จการศึกษา	 นายทหารท่ีได้เลื่อนยศ	 
คณะลูกเสือชาวบ้าน	เป็นต้น
	 	 	 เมื่อศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสในทางกฎหมายทุกองค์แล้ว	 พอสรุปแนว 
พระราชด�าริได้ดังนี้
	 	 	 ๑.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงเหน็ความส�าคญัของหลกัการปกครองโดยกฎหมาย	หรอื
การปกครองที่มีกฎหมายเป็นใหญ่	(The	Rule	of	Law)	พระบรมราโชวาทใน	พ.ศ.	๒๕๑๔	องค์หนึ่ง
เน้นอย่างชัดแจ้งว่า	“ทั้งเวลาเป็นนักศึกษา ทั้งเวลาส�าเร็จการศึกษาไปแล้ว จะไปเป็นอาจารย์ หรือ
จะไปเห็นทนาย จะไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรก็ตามในทางอาชีพที่เลือกแล้วก็ให้พิจารณาดู 
จะท�าอย่างไรเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อยและกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมือง”
	 	 	 ๒.	แต่กฎหมายท่ีจะเป็นใหญ่ในบ้านเมอืงนัน้ มพีระราชด�ารว่ิาต้องเป็นกฎหมายแท้ กฎหมาย
ทีข่่มเหงรงัแกประชาชนไม่ใช่กฎหมายแท้ “กฎหมายอย่างนีเ้ป็นแต่เพยีงขดีเส้นทับเขาไม่ใช่กฎหมาย
แท้ ทีเ่ป็นกฎหมายก็เพราะพระราชบญัญตัป่ิาสงวนเป็นกฎหมาย”	วิธทีีจ่ะให้ได้กฎหมายแท้กค็อืการ
ออกกฎหมายให้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ที่เป็นจริง	“กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน 
และในกฎหมายก็มีช่องโหว่มิใช่น้อยเพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัย
หลักการของต่างประเทศ โดยมิได้ค�านึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนว่าในที่ใดเป็นอย่างไร”
	 	 	 ๓.	ลักษณะส�าคัญของกฎหมายแท้คือการที่กฎหมายนั้นมีความยุติธรรมอยู ่ในตัวเอง 
ความยตุธิรรมในทีน่ีห้มายถึงการเขียนขึน้ตรงต่อความเป็นจรงิ	ไม่มช่ีองโหว่และมคีวามยืดหยุน่ผ่อนคลาย
อยู่ในตัวเอง	 ได้รับส่ังว่า	 “ทุกคนจะต้องคิดพิจารณาและต้องส�านึกว่ากฎหมายไม่ใช่เครื่องจักรแท	้
กฎหมายแท้ต้องไม่กดขี่ข่มเหงใคร	 โดยเฉพาะคนที่สุจริต	 ข้อนี้ได้มีพระราชกระแสว่า	“โดยมากเวลา
พูดถึงกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย กฎบังคับมักไม่ค่อยชอบเพราะนึกว่ากดหัว แต่ต้องมี ต้องมีกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ กฎบังคับ แต่ไม่ต้องกดหัวกัน”
	 	 	 ๔.	อย่างไรก็ตาม	มีพระราชด�าริว่ากฎหมายก็คือตัวหนังสือเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการออก
กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย	 จะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็กลายเป็นกฎหมาย	 “เพราะว่าตรามาเป็น
กฎหมายชอบธรรม	แต่ถ้าว่าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ท�าผิดกฎหมาย”	กล่าวคือ	เป็นกฎหมายก็สักแต่ว่า
เป็นตามแบบพิธีแต่เนื้อหาไม่ยุติธรรม	 โปรดสังเกตว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงปฏิเสธ	 
ดังทีน่กักฎหมายบางส�านกัเคยถอืว่ากฎเช่นน้ีไม่เป็นกฎหมายเลยทเีดยีว	หากแต่รบัสัง่ว่า	“ไม่ใช่กฎหมายแท้” 
จึงทรงเสนอแนวพระราชด�าริว่า	สิ่งส�าคัญที่จะมาช่วยท�าให้กฎหมายดีขึ้น	แท้จริงขึ้นเป็นธรรมขึ้น	ไม่ว่า
กฎหมายนั้นจะเป็นอย่างไรก็คือ	“บุคคลผู้ใช้กฎหมาย”	ดังที่รับสั่งว่า	“ความไม่เป็นธรรม หากจะเกิด
ขึ้นในการตัดสินอรรถคดี ไม่น่าจะอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย แต่อยู่ที่ตัวบุคคล ตราบใดที่ผู้ใช้กฎหมาย 
มีความสุจริตมีจรรยาและมโนธรรมของนักกฎหมายมั่นคงแล้ว ก็ไม่ควรจะเกิดความผิดพลาด”
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พระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ ๙ 

จุลนิติ

หมายถึงงานเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายกข็อให้ท�าอยูด้่วย เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ งานนีท้�าใน
ฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เป็นสมาชิกของชาติไทยและเป็นผู้มีความรู้ผู้มีพลังที่จะปฏิบัต ิ
ในด้านนีแ้ละกข็อให้ท�าต่อไป” แม้กบับรรดาผูพ้พิากษากท็รงขออย่างเดียวกัน เช่น “ไม่ใช่ให้ความ
ยุติธรรมในหน้าที่ผู้พิพากษาอยู่ในโรงศาลเท่านั้นเอง แต่ให้ความยุติธรรม ดูว่าอะไรจะแก้ไขได้  
แม้จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ผู้พิพากษาที่จะไปแก้กฎหมายหรือแก้การปกครอง แต่ในฐานะผู้มีความรู ้
ผู้มีเหตุผลและผู้ท่ีรู ้จักจิตใจของคน ท้ังฐานะผู้ท่ีรักชาติส่วนรวมต้องแสวงหาวิธีการท่ีจะแก้ไข 
ในทุก ๆ อย่างในฐานเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้และผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศผู้หนึ่ง มีสิทธิที่จะพูด 
มีสิทธิที่จะคิดและมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือกันในฐานะประชาชน”
	 	 	 ๗.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญกับ	“ความยุติธรรม”	มากในฐานะที่เป็น
คุณธรรมส�าคัญสูงสุด	 อันเป็นหลักเป็นประธานของการปกครองบ้านเมือง	 แม้ตัวบทกฎหมาย 
และการใช้กฎหมายกต้็องตราขึน้หรอืใช้กฎหมายให้เดนิไปสูเ่ป้าหมายปลายทางคอืการอ�านวยความยตุธิรรม
แก่ประชาชน	ไม่ควรถอืว่าตวักฎหมายนัน้เองคอืความยติุธรรม	“กฎหมายเป็นแต่เครือ่งมอืในการรกัษา
ความยตุธิรรมดงักล่าว จึงไม่ควรจะถอืว่ามีความส�าคัญย่ิงไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถอืว่า
ความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย” ทรงเตือนนักกฎหมายว่า “การท่ีอยู่กับ
กฎหมายและใช้กฎหมายมาก ๆ  น้ันอาจท�าให้ติดใจตัวบทกฎหมายมากไปและท�าให้เห็นว่าล�าพงัตวั
บทกฎหมายจะให้ความยตุธิรรมได้โดยสมบรูณ์ ความจรงิกฎหมายเป็นเพยีงเครือ่งมือส�าหรบัก�าหนด
ความถูกผิด เพื่ออาศัยเป็นหลักวินิจฉัยในการอ�านวยความยุติธรรม หาใช่ปัจจัยสิ่งเดียวในการ 
ให้ความยุติธรรมไม่”
	 	 	 พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสเช่นนี้เป็นปรัชญาส�าคัญอย่างน้อยก็ทรงปฏิเสธความคิด
แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในส�านักกฎหมายปฏิฐานนิยมหรือกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง	(positive	law)	ที่เถรตรง
ถอืเคร่งครดัว่ากฎหมายคอืตัวความยตุธิรรมสิง่ใดทีอ่ยูน่อกกฎหมายสิง่น้ันไม่ใช่ความยตุธิรรมท�านองว่า	
“ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้าใครเลยเล่าจะไม่งามตามเสด็จ”	 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงอธิบายไปในทางว่าความยุติธรรมมีอยู ่นอกเหนือกฎหมายได้	 กฎหมายอาจเป็นอย่างหน่ึง 
ส่วนความยุติธรรมอาจเป็นอีกอย่างหนึ่ง
	 	 	 ๘.	วิธีการที่จะได้ช่ือว่าถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายอยู่เหนือกฎหมาย	และอาจเป็น 
คนละส่วนกบักฎหมายกค็อืการยอมรบัว่า	ความยตุธิรรมเป็นคณุธรรมทีค่รอบคลมุไปทัว่	และเป็นเป้าหมาย
ของกฎหมาย	 ตัวกฎหมายเป็นเพียงหนทาง	 วิถีทางหรือเครื่องมือหนึ่งส�าหรับจะใช้สู่เป้าหมายเท่าน้ัน	
สิ่งที่อยู่นอกกฎหมายหรือส่ิงท่ียังไม่ได้ตราขึ้นเป็นกฎหมายก็อาจเป็นอีกหนทางหรือเครื่องมือไปสู่ 
เป้าหมายเดียวกันด้วยก็ได	้นักกฎหมายไม่ควรพอใจรับรู้หรือรับรองแต่เพียงกฎหมายของบ้านเมืองที่มี
อยู่แล้วเท่านั้น	หากแต่ควรใส่ใจคิดเลยไปถึงความยุติธรรมอันเป็นเป้าหมายของกฎหมายด้วย
	 	 	 เมื่อก�าหนดความเช่ือถือได้ดังน้ี	 ในการออกกฎหมายก็ดี	 การตีความกฎหมายก็ดี	 การใช้
กฎหมายกดี็	การใช้ดลุพนิจิต่าง	ๆ 	กดี็	ย่อมมีขึน้เป็นขึน้ด้วยความประสงค์จะท�าให้เกิดความยตุธิรรมขึน้
เป็นส�าคัญ	ด้วยเหตุนีจ้งึมพีระบรมราโชวาทว่า	“การอ�านวยความยตุธิรรมจึงต้องอาศยัตวัผูใ้ช้กฎหมาย”	


