ขอสอบกระบวนวิชา LW 103 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก

------------------------------------------------------------------------------------☞ คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 3 ขอ ใหนักศึกษาทําทุกขอ (ขอละ 25 คะแนน)
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ขอ 1. หลักอินทภาษคืออะไร ประกอบดวยอะไรบาง และมีความสําคัญอยางไร อธิบาย

2

ขอ 2. ตามที่ห นัง สือ พิม พไ ดล งขา ววา ประมาณเดือ นมีน าคม พ.ศ. 2543 จะมีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก วุฒิส ภา
อยากทราบวา
ก. ทางประวัติศาสตร วุฒิสภาที่เกาแกที่สุดมีจุดเริ่มตนมาจากชนชาติใด และในสมัยนั้นเรียกชื่อสภา
นี้วาอะไร
ข. จํานวนของสมาชิกสภานี้ในสมัยนั้นมีจํานวนเทาใด
ค. สมาชิกของสภานี้ในอดีตสมัยดังกลาวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใชหรือไม เพราะเหตุใด
ง. สภานี้มีอํานาจหนาที่อยางไร

2

ขอ 3. ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ระหวางป ค.ศ. 1485 – 1832 คดีท่ีผูขายผิดสัญญาซื้อขาย
ไมยอมปฏิบัติตามสัญญาสงมอบที่ดินใหแกผูซื้อ
อยากทราบวาศาลของอังกฤษสมัยนั้นเยียวยาให
ความเปนธรรมแกผูซื้อซึ่งเปนโจทกและชนะคดีโดยวิธีใด และใชหลักอะไรในการตัดสิน ใหนักศึกษา
ตอบทั้งสองศาล
คือ
ก. ศาลคอมมอนลอว
ข. ศาลซานเซอรี่
และนักศึกษาเห็นวาศาลใดใหความเปนธรรมไดดีที่สุด
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เฉลยขอสอบวิชา LW 103
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ขอ 1. หลักอินทภาษคืออะไร ประกอบดวยอะไรบาง และมีความสําคัญอยางไร อธิบาย
➣

ธงคําตอบ

หลักอินทภาษเปนคําสั่งสอนที่พระอินทรมตี อบุรุษผูหนึ่งซึ่งมีหนาที่เปนตุลาการ วาการจะเปนตุลาการที่ดี
จะตองไมมีอคติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ (รัก) โทสาคติ (โกรธ) ภยาคติ (กลัว) โมหาคติ (หลง) และตอง ตัดสิน
ความตามพระธรรมศาสตรโดยคลองธรรมอันเปนจัตุรัส ซึ่งหมายความวา พลิกยากไมใชเปนไปตามอารมณของ
ตุลาการ การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามคําสอนนี้มีผลตอตุลาการผูน้ัน คือ ถาตัดสินความโดยปราศจาก อคติ 4
ประการดังกลาวแลว อิสริยยศและบริวารยศแหงบุคคลผูนั้นก็จะเจริญรุงเรืองเปรียบประดุจเดือนขางขึ้น ถาผูใด
ตัดสินโดยมีอคติ 4
ประการดังกลาว อิสริยยศและบริวารยศก็จะเสื่อมสูญไปเปรียบประดุจเดือนขางแรม
ที่วาใหผูพิพากษาปราศจากฉันทาคตินั้น หมายถึง
ใหทําจิตใจใหปราศจากความโลภอยาเห็นแก
อามิสสินจาง อยาเขาดวยฝายโจทกหรือจําเลย เพราะเหตุจะไดทรัพยจากฝายหนึ่งฝายใด แมวาผูตองคดีจะเปนบิดา
มารดาก็ตองทําใจใหเปนกลาง
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การทําใจใหปราศจากโทสาคติ หมายความวา อยาตัดสินความโดยความโกรธ พยาบาท อาฆาต เพราะ
เปนผูนั้นเปนปฏิปกษแกตน
การพิจารณาคดีโดยปราศจากภยาคติ คือ ใหผูพิพากษาทําจิตใจใหมั่นคง ไมหวั่นไหวกลัวฝายโจทก
หรือจําเลย
เพราะเปนผูมีอํานาจราชศักดิ์
หรือเปนผูมีกําลังพวกพองมาก
การตัดสินคดีโดยปราศจากโมหาคติ หมายความวา จะตองตัดสินคดีดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ คดีใดควร
แพก็ตองใหแพ คดีใดควรชนะก็ใหชนะ จะตองเปนผูรอบรูในพระธรรมศาสตร จะตองไมตัดสินคดีโดยหลง
เปนหมื่น

การตัดสินคดีโดยมีอคติ 4 ประการนี้นับวาเปนบาปอยางยิ่ง กลาววา ถึงแมจะฆาสิ่งมีชีวิตไปเปนพัน
บาปกรรมนั้นก็ไมเทากับบุคคลที่บังคับคดีไมเที่ยงตรง

หลักอินทภาษมิใชมีความสําคัญตอผูทําหนาที่เปนตุลาการเทานั้น หากแตยังเปนหลักที่ผูมีหนาที่ ใน
การวินิจฉัยเรื่องตางๆ
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมดวย
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ขอ 2. ตามที่ห นัง สือ พิม พไ ดล งขา ววา ประมาณเดือ นมีน าคม พ.ศ. 2543 จะมีก ารเลือ กตั้ง สมาชิก วุฒิส ภา
อยากทราบวา
ก. ทางประวัติศาสตร วุฒิสภาที่เกาแกที่สุดมีจุดเริ่มตนมาจากชนชาติใด และในสมัยนั้นเรียกชื่อสภา
นี้วาอะไร
ข. จํานวนของสมาชิกสภานี้ในสมัยนั้นมีจํานวนเทาใด
ค. สมาชิกของสภานี้ในอดีตสมัยดังกลาวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนใชหรือไม เพราะเหตุใด
ง. สภานี้มีอํานาจหนาที่อยางไร
➣

สภานี้วา

ธงคําตอบ

ก. ทางประวัติศาสตร วุฒิสภาที่เกาแกที่สุดมีจุดเริ่มตนมาจากชนชาติโรมัน และในสมัยนั้นเรียกชื่อ
สภาซีเนต
หรือสภาเซเนต
บางตําราเรียกวา
สภาผูบริหาร

ข. จํานวนสมาชิกสภาซีเนตเดิมมี 300 คน ตอมาเพิ่มเปน 600 คน ในสมัยจูเรียสซีซารมี 900 คน
ค. สมาชิกของสภานี้ในอดีตสมัยดังกลาวไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวโรมัน
สภานี้
มีมาตั้งแตยุคกษัตริย โดยกษัตริยทรงแตงตั้งจากชนชั้นสูง หรือพวกพาทริเชียน (Patricians) ในยุคสาธารณรัฐ
ของโรมันสภา Senate ประกอบดวย ผูอาวุโส ที่คอนซูลหรือกงสุลทําการคัดเลือกแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตอมา
เมื่อมีการแตงตั้งตําแหนงเซนเซอร
เซนเซอรเปนผูคัดเลือกจากผูซึ่งมีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือก ไดแก
ขาราชการตั้งแตคอนซูล
เซนเซอร
และแอรดิลิส
ง. สภานี้มีอํานาจเปนสภาที่ปรึกษาของกษัตริยในยุคแรกของโรมัน ในยุคสาธารณรัฐเปนที่ปรึกษา
ของคอนซูล ในสมัยตอมาสภา Senate เปนองคกรหนึ่งของฝายบริหารที่เปนหลักในการปกครองสาธารณรัฐโรมัน
สภา S e n a t e ไมมีอํานาจในการออกกฎหมาย แตทําหนาที่เปนสภาที่ปรึกษาของขาราชการ เชน คอนซูล ดังนั้น
ขาราชการจะปฏิบัติตามหรือไมก็ได แตในทางปฏิบัติสภา Senate มีความเห็นอยางไร ขาราชการที่ขอคําปรึกษา
แนะนํามักจะปฏิบัติตาม
และมักจะยอมรับคําแนะนําของสภา
S
e
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เรียกวา
2

กฎหมายที่สําคัญ เชน กฎหมายสิบสองโตะ ตองผานสภานี้ดวย
นอกจากนี้มติของสภาซีเนต
S e n a t u s
C o n s u l t a ถือวาเปนกฎหมาย
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ขอ 3. ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ระหวางป ค.ศ. 1485 – 1832 คดีที่ผูขายผิดสัญญาซื้อขาย
ไมยอมปฏิบัติตามสัญญาสงมอบที่ดินใหแกผูซื้อ
อยากทราบวาศาลของอังกฤษสมัยนั้นเยียวยาให
ความเปนธรรมแกผูซื้อซึ่งเปนโจทกและชนะคดีโดยวิธีใด และใชหลักอะไรในการตัดสิน ใหนักศึกษา
ตอบทั้งสองศาล
คือ
ก. ศาลคอมมอนลอว
ข. ศาลซานเซอรี่
และนักศึกษาเห็นวาศาลใดใหความเปนธรรมไดดีที่สุด
➣

ธงคําตอบ

ก. ศาลคอมมอนลอว ไดเยียวยาใหความเปนธรรมแกผูซื้อซึ่งเปนโจทกและชนะคดีโดยวิธีการให
ผูขายชําระคาเสียหาย โดยที่โจทกผูซื้อไมสามารถบังคับใหจําเลยผูขายปฏิบัติการตามสัญญาคือ สงมอบที่ดิน
ใหแกผูซ้ือได และหลักกฎหมายที่ศาลคอมมอนลอวใช คือ หลักจารีตประเพณีและคําพิพากษาของศาลที่เปน
บรรทัดฐาน ซึ่งศาลคอมมอนลอว หรือศาลหลวงตัดสินโดยใชจารีตประเพณีใหผูขายชําระคาเสียหาย แลวศาลในคดี
หลังที่เกิดขอเท็จจริงเหมือนกันเชนนี้
ก็ตัดสินเชนเดียวกันตอ
ๆ
กันมา
ข. ศาลซานเซอรี่ ไดใชวิธีการเยียวยาใหความเปนธรรมแกผูซื้อซึ่งเปนโจทกที่ชนะคดี โดยมีคํา
พิพากษาบังคับใหผูขายจําเลยปฏิบัติการตามสัญญาที่เรียกวา Specific Performance คือ บังคับใหชําระหนี้ตาม
สัญญาได คือ สงมอบที่ดินใหแกผูซ้ือ หลักกฎหมายที่ผูพิพากษา คือ ซานเซลเลอร ใชคือ หลักความยุติธรรม
(Equity) หมายถึง หลักเหตุผลความถูกตอง โดยซานเซลเลอรมีอํานาจใชดุลยพินิจในการตัดสิน ในระยะแรก
ซึ่งไมปฏิบัติตามคําพิพากษาดังกลาว
จําเลยจะถูกลงโทษจําคุกในความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล

➺ สรุปวา ศาลคอมมอนลอวไมสามารถวินิจฉัยขอพิพาทเยียวยาใหความเปนธรรมแกคูกรณีไดอยาง
แทจริง อันเนื่องมาจากศาลตองยึดมั่นอยูกับวิธีการของคอมมอนลอว ซึ่งมีลักษณะที่ตายตัว ไมยืดหยุน และ
ลาสมัย เพราะตองตัดสินตามแบบอยางเหมือนที่เคยตัดสินมาแลว โดยใหฝายแพชําระคาเสียหายโดยหลักจารีต
ประเพณี
สวนศาลซานเซอรี่ไดใชหลักความยุติธรรมมาอางในคําพิพากษาแทนจารีตประเพณี หรือกฎหมายคอม
มอนลอว โดยการบังคับชําระหนี้ตามสัญญา คือ สงมอบที่ดิน นับวาเปนการใหการเยียวยา แกไข ไดตรงตามที่ผู
ซื้อตองการ
จึงถือวาศาลซานเซอรี่ใหความเปนธรรมไดดีกวาศาลคอมมอนลอว



“ชมรมลูกพอขุนประยุกต”

