
1

Legal historyLegal history
ประวัติศาสตรกฎหมายประวัติศาสตรกฎหมาย
ออ..  จตุภูมิจตุภูมิ    ภูมิบุญชูภูมิบุญชู
คณะนิติศาสตรคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร
สงวนลิขสิทธ์ิสงวนลิขสิทธ์ิ  20082008

ชนชั้นในสังคมอยุธยาชนชั้นในสังคมอยุธยา

ชนชั้นในสังคมฮินดูชนชั้นในสังคมฮินดู
การใชกฎหมายในสังคมไทยโบราณการใชกฎหมายในสังคมไทยโบราณ  //ปจจุบันปจจุบัน

 กฎหมายลายลักษณอักษรกฎหมายลายลักษณอักษร  
 กฎหมายจารีตประเพณีกฎหมายจารีตประเพณี  //  กฎหมายประเพณีกฎหมายประเพณี      

            

จารีตประเพณีจารีตประเพณี
 จารีตประเพณีจารีตประเพณี
จารีตประเพณีที่เปนกฎหมายประเพณีจารีตประเพณีที่เปนกฎหมายประเพณี
จารีตประเพณีที่ไมเปนกฎหมายจารีตประเพณีที่ไมเปนกฎหมาย

ปทัสถานในสังคมปทัสถานในสังคม
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เหตุท่ีจําตองมีกฎหมายประเพณีเหตุท่ีจําตองมีกฎหมายประเพณี
 การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมสลับซับซอนเกินกวาการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมสลับซับซอนเกินกวา
สติปญญาของมนุษยจะเขียนเปนกฎหมายลายลักษณสติปญญาของมนุษยจะเขียนเปนกฎหมายลายลักษณ
อักษรเพ่ือครอบคลุมใหครบถวนไดอักษรเพ่ือครอบคลุมใหครบถวนได  เมื่อมนุษยไมเมื่อมนุษยไม
สามารถเขียนกฎหมายลายลักษณอักษรใหสมบูรณไดสามารถเขียนกฎหมายลายลักษณอักษรใหสมบูรณได  
จึงทําใหจารีตประเพณียังคงมีคุณคาเสมอจึงทําใหจารีตประเพณียังคงมีคุณคาเสมอ

กฎหมายประเพณีและสังคมปจจุบันกฎหมายประเพณีและสังคมปจจุบัน
 คนสวนใหญของประเทศไมรูกฎหมายคนสวนใหญของประเทศไมรูกฎหมาย  แตรูจารีตประเพณีแตรูจารีตประเพณี  
ในขณะท่ีผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะท่ีผูมีอํานาจทางการเมือง//การเงินการเงิน  ใชกฎหมายใชกฎหมาย  เปนเปน
เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชนเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน ......  สังคมไทยไมไดมีสังคมไทยไมไดมี
ความเจริญเทากันท้ังประเทศความเจริญเทากันท้ังประเทศ......  เราจะคิดอยางไรใหแบบแผนเราจะคิดอยางไรใหแบบแผน
ในสังคมท่ีมีอยูใชบังคับไดอยางสมศักด์ิศรีในสังคมท่ีมีอยูใชบังคับไดอยางสมศักด์ิศรี  คคนนไมถูกดึงเขาไมถูกดึงเขา
ไปสูระบบท่ีไมคุนเคยและมีอํานาจตอรองนอยไปสูระบบท่ีไมคุนเคยและมีอํานาจตอรองนอย......

ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นิพิฏฐนิพิฏฐกุลกุล

ปญหาในการใชกฎหมายประเพณีปญหาในการใชกฎหมายประเพณี

   เปนขอเท็จจริงในสังคมที่เกิดขึ้นเปนขอเท็จจริงในสังคมที่เกิดขึ้น  แตไมชัดเจนแตไมชัดเจน
 ยากตอการพิสูจนวาจารีตใดเปนกฎหมายประเพณียากตอการพิสูจนวาจารีตใดเปนกฎหมายประเพณี
 ในหมูนักกฎหมายในหมูนักกฎหมายไทยไทยยังไมชัดเจนวามีองคประกอบยังไมชัดเจนวามีองคประกอบ
อยางไรอยางไร  !?!!?!

 ยังไมแนชัดในเรื่องผลการใชบังคับยังไมแนชัดในเรื่องผลการใชบังคับ

ปญหาในการศึกษาจารีตประเพณีปญหาในการศึกษาจารีตประเพณี

 สังคมไทยขาดองคความรูเรื่องสังคมไทยขาดองคความรูเรื่อง    ““ปทัสถานในสังคมปทัสถานในสังคม””  
โดยเฉพาะในสวนเรื่องของกฎหมายประเพณีโดยเฉพาะในสวนเรื่องของกฎหมายประเพณี

 ขอถกเถียงบางอยางในสังคมตะวันตกเกี่ยวกับปทัสถานขอถกเถียงบางอยางในสังคมตะวันตกเกี่ยวกับปทัสถาน
ในสังคมในสังคม  โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายประเพณียังไมส้ินสุดโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายประเพณียังไมส้ินสุด
ยังไมส้ินสุดยังไมส้ินสุด

วาระการสอนวาระการสอน
 โครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตรโครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตร
 บทวิเคราะหในการศึกษาตํานานบทวิเคราะหในการศึกษาตํานาน Mythology  Mythology 
ความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตรความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตร

 การชําระกฎหมายไทยสมัยรัชกาลที่การชําระกฎหมายไทยสมัยรัชกาลที่  ๑๑
 การดําเนินคดีในศาลไทยในอดีตการดําเนินคดีในศาลไทยในอดีต
 การทําสนธิสัญญาเบาการทําสนธิสัญญาเบาร่ิงร่ิงและการเปลี่ยนผานเขาสูและการเปลี่ยนผานเขาสู
ความคิดตะวันตกความคิดตะวันตก

วาระการสอนวาระการสอน

 การปฏิรูประบบราชการและระบบกฎหมายการปฏิรูประบบราชการและระบบกฎหมาย  การศาลการศาล
 กฎหมายไทยในชวงเปล่ียนผานเขาสูความคิดตะวันตกกฎหมายไทยในชวงเปล่ียนผานเขาสูความคิดตะวันตก
 การเลือกใชระบบกฎหมายการเลือกใชระบบกฎหมาย
 ความเปล่ียนแปลงในยุคเปล่ียนแปลงการปกครองความเปล่ียนแปลงในยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง((อภิวัฒนอภิวัฒน))
 ผลสืบเนื่องสูปจจุบันผลสืบเนื่องสูปจจุบัน
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โครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตรโครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตร
 การสรรเสริญพระรัตนตรัยการสรรเสริญพระรัตนตรัย
 ความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตรความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตร
 ลักษณะของผูเปนกระลาการลักษณะของผูเปนกระลาการ
 เหตุแหงกระลาการเหตุแหงกระลาการ  ๒๔๒๔  ประการประการ
 มูลคดีผูพิพากษามูลคดีผูพิพากษา  ๑๐๑๐  ประการประการ
 มูลคดีวิวาทมูลคดีวิวาท  ๒๙๒๙  ประการประการ

โครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตรโครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตร

มูลคดีแหงมูลคดีแหง มูลคดีวิวาทมูลคดีวิวาท
ผูพิพากษาผูพิพากษา ๒๙๒๙
และกระลาการและกระลาการ  ๑๐๑๐

มูลคดีมูลคดี

โครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตรโครงสรางคัมภีรพระธรรมศาสตร

 การสรรเสริญพระรัตนตรัยการสรรเสริญพระรัตนตรัย
 บทวิเคราะหบทวิเคราะห    เปเปนขนบการเขียนหนังสือแบบโบราณนขนบการเขียนหนังสือแบบโบราณ
 ใชภาษาใชภาษาบาฬีบาฬี((บาลีบาลี))  และมีคําแปลและมีคําแปล  เหมือนการเขียนอรรถเหมือนการเขียนอรรถกถาธิกถาธิบายบาย
ในพระไตรปฎกในพระไตรปฎก

 นําความเชื่อศาสนามาผูกไวนําความเชื่อศาสนามาผูกไว
 แสดงถึงความเปนหนังสือศักด์ิสิทธิ์แสดงถึงความเปนหนังสือศักด์ิสิทธิ์  ไมใชคัมภีรธรรมดาไมใชคัมภีรธรรมดา  และเปนและเปน
การบงวาใชภาษาของนักปราชญการบงวาใชภาษาของนักปราชญ

คัมภีรในศาสนาพุทธคัมภีรในศาสนาพุทธ

 พระไตรปฎกพระไตรปฎก
อรรถกถาอรรถกถา
ฎีกาฎีกา
อนุฎีกาอนุฎีกา
ปกรณพิเศษปกรณพิเศษ  ขยายหลักธรรมบางเรื่องเปนการเฉพาะขยายหลักธรรมบางเรื่องเปนการเฉพาะ

คัมภีรอรรถกถาคัมภีรอรรถกถา

 หลักคําสอนท่ีอยูในพระไตรปฎกนั้นหลักคําสอนท่ีอยูในพระไตรปฎกนั้น  มิไดเปนพุทธวจนะมิไดเปนพุทธวจนะ
ท้ังหมดท้ังหมด  แตจะมีคําอธิบายขยายความควบคูกันไปดวยแตจะมีคําอธิบายขยายความควบคูกันไปดวย  หากหาก
ตอนใดท่ีเปนพุทธวจนะท่ีตรัสไวยอยตอนใดท่ีเปนพุทธวจนะท่ีตรัสไวยอย  ๆๆ    ก็จะมีคําก็จะมีคํา  อธิบายอธิบาย  
ความไวอีกความไวอีก    เพื่อใหมีเนื้อหาท่ีสมบูรณและเพื่อใหเกิดความเพื่อใหมีเนื้อหาท่ีสมบูรณและเพื่อใหเกิดความ
เขาใจชัดเจนขึ้นขอความท่ีอธิบายและขยายความพุทธวจนะเขาใจชัดเจนขึ้นขอความท่ีอธิบายและขยายความพุทธวจนะ
นี้นี้  ทานเรียกวาทานเรียกวา  ““อรรถกถาอรรถกถา””

คัมภีรในศาสนาพุทธคัมภีรในศาสนาพุทธ

 คําวาคําวา  ““ฎีกาฎีกา”” แปลวาแปลวา  วาจาเปนเครื่องกําหนดวาจาเปนเครื่องกําหนด  เล็งนัยเล็งนัย
เฉพาะคําพูดเฉพาะคําพูด  การเกิดข้ึนของฎีกานั้นการเกิดข้ึนของฎีกานั้น  มีจุดหมายสําคัญเพ่ือมีจุดหมายสําคัญเพ่ือ
อธิบายคําในอรรถกถาใหเขาใจงายข้ึนอธิบายคําในอรรถกถาใหเขาใจงายข้ึน    และจะอธิบายเฉพาะและจะอธิบายเฉพาะ
ขอความที่ยากหรือไมชัดเจนมากกวาแงอื่นขอความที่ยากหรือไมชัดเจนมากกวาแงอื่น  เพราะในอรรถเพราะในอรรถ
กถานั้นจะอธิบายพระไตรปฎกในแงมุมตางกถานั้นจะอธิบายพระไตรปฎกในแงมุมตาง  ๆๆ  อยางอยาง
กวางขวางกวางขวาง    ในแงของความคิดในแงของความคิด    ความความ
เช่ือเช่ือ  ประเพณีประเพณี  วัฒนธรรมวัฒนธรรม  ฯลฯฯลฯ  
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คัมภีรในศาสนาพุทธคัมภีรในศาสนาพุทธ

 คําวาคําวา  ““อนุฎีกาอนุฎีกา””   หมายถึงหมายถึงฎีกาใหมที่แตงเพ่ิมเติมฎีกาใหมที่แตงเพ่ิมเติม
ภายหลังภายหลัง  คําบาลีคําบาลี  เรียกวาเรียกวา  ““อภินวอภินวฎีกาฎีกา”” แปลวาแปลวา  ฎีกาฎีกา
ใหมใหม    เปนคําอธิบายความในฎีกาใหเขาใจงายขึ้นเปนคําอธิบายความในฎีกาใหเขาใจงายขึ้น  อนุอนุ
ฎีกามีชื่อตางฎีกามีชื่อตาง  ๆๆ    แยกไปตามไตรปฎกแยกไปตามไตรปฎก  

ความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตรความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตร
บทวิเคราะหบทวิเคราะห

 ออ..  จรัญจรัญ  โฆษณาโฆษณานันทนันท
คัมภีรพระธรรมศาสตรเปรียบไดกับกฎหมายธรรมชาติคัมภีรพระธรรมศาสตรเปรียบไดกับกฎหมายธรรมชาติ
ในปรัชญาตะวันตกในปรัชญาตะวันตก

การเขาถึงกฎหมายที่มีอยูแลวในธรรมชาติโดยใชปญญาการเขาถึงกฎหมายที่มีอยูแลวในธรรมชาติโดยใชปญญา
ขั้นสูงจากการบําเพ็ญฌานและเหาะไปยังกําแพงขั้นสูงจากการบําเพ็ญฌานและเหาะไปยังกําแพง
จักรวาลจักรวาล  ไดเขาถึงกฎหมายที่เปนไดเขาถึงกฎหมายที่เปน  ความรูสึกผิดชอบชั่วดีความรูสึกผิดชอบชั่วดี
ในใจมนุษยในใจมนุษย

ความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตรความเปนมาของคัมภีรพระธรรมศาสตร
บทวิเคราะหบทวิเคราะห

 รร..  แลงแลงกาตกาต
คัมภีรพระธรรมศาสตรคัมภีรพระธรรมศาสตร  เปนกฎหมายที่เปล่ียนแปลงเปนกฎหมายที่เปล่ียนแปลง
ไมไดเปนกฎหมายอันเปนนิไมไดเปนกฎหมายอันเปนนิรันดรรันดร  Eternal LawEternal Law  เปนเปน
บทบัญญัติสูงสุดแหงสัจธรรมและยุติธรรมบทบัญญัติสูงสุดแหงสัจธรรมและยุติธรรม

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองค
ความรูตํานานวิทยาในแบบความรูตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach 

ตามความเห็นของตามความเห็นของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล

  ๑๑..  ควรนําแนวคิดแบบพุทธหรือภูมิปญญาแบบไทยแบบควรนําแนวคิดแบบพุทธหรือภูมิปญญาแบบไทยแบบ
สยามโบราณมาเปนกรอบในการตีความตํานานสยามโบราณมาเปนกรอบในการตีความตํานาน  
มิฉะน้ันจะกลายเปนการมองคัมภีรพระธรรมศาสตรรอดมิฉะน้ันจะกลายเปนการมองคัมภีรพระธรรมศาสตรรอด
แวนตะวันตกแวนตะวันตก  ที่ไดผลลัพธผิดฝาผิดตัวที่ไดผลลัพธผิดฝาผิดตัว

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองค
ความรูตํานานวิทยาในแบบความรูตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach 

ตามความเห็นของตามความเห็นของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล

 
 กอนเหาะไปกําแพงจักรวาลกอนเหาะไปกําแพงจักรวาล      หลังเหาะไปกําแพงจักรวาลหลังเหาะไปกําแพงจักรวาล

จะอธิบายอยางไรจะอธิบายอยางไร

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองค
ความรูตํานานวิทยาในแบบความรูตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach 

ตามความเห็นของตามความเห็นของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล
  ๒๒..  พระธรรมศาสตรพระธรรมศาสตร  เปนบทนําในกฎหมายตราสามดวงและกําหนดเปนบทนําในกฎหมายตราสามดวงและกําหนด
มูลคดีมูลคดี  ((ดูขอสังเกตในสวนท่ีวาดวยบทนําดูขอสังเกตในสวนท่ีวาดวยบทนํา))

๓๓..  การอธิบายบทบาทของคัมภีรพระธรรมศาสตรจะตองอธิบายใหการอธิบายบทบาทของคัมภีรพระธรรมศาสตรจะตองอธิบายให
สัมพันธกับบริบททางการเมืองการปกครองและลักษณะทางภูมิสัมพันธกับบริบททางการเมืองการปกครองและลักษณะทางภูมิ
รัฐศาสตรของอยุธยารัฐศาสตรของอยุธยา  ท่ีเปนศูนยกลางอํานาจท่ีเปนศูนยกลางอํานาจ  และบทบาทของและบทบาทของ
คัมภีรพระธรรมศาสตรท่ีถูกใชโดยผูปกครองคัมภีรพระธรรมศาสตรท่ีถูกใชโดยผูปกครอง
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  ๔๔..  คัมภีรพระธรรมศาสตรเปนวรรณคดีโบราณทางคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนวรรณคดีโบราณทาง
การเมืองและนิติศาสตรการเมืองและนิติศาสตร  เปรียบเสมือนปกรณคัมภีรในเปรียบเสมือนปกรณคัมภีรใน
ศาสนาพุทธที่ชี้ใหเห็นเรื่องศาสนาพุทธที่ชี้ใหเห็นเรื่อง
การปกครองการปกครอง
การใชอํานาจในการปกครองการใชอํานาจในการปกครอง((ผานกฎหมายผานกฎหมาย))

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคความรูขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคความรู
ตํานานวิทยาในแบบตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach ตามความเห็นตามความเห็น

ของของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองค
ความรูตํานานวิทยาในแบบความรูตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach ตามตาม

ความเห็นของความเห็นของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล
  ๕๕..  ความพิเศษของคัมภีรพระธรรมศาสตรความพิเศษของคัมภีรพระธรรมศาสตร
  อธิบายภูมิปญญาทางนิติศาสตรของศาสนาพุทธอธิบายภูมิปญญาทางนิติศาสตรของศาสนาพุทธ
อธิบายอธิบาย  ““พงศาพงศา””  ของกษัตริยของกษัตริย
ยกฐานะของผูปกครองขึ้นสูความเปนพระเจาจักรพรรดิยกฐานะของผูปกครองขึ้นสูความเปนพระเจาจักรพรรดิ
ขยายความเรื่องของมโนสารขยายความเรื่องของมโนสารฤาษีฤาษี

ขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองคขอเสนอบทวิเคราะหคัมภีรพระธรรมศาสตรโดยใชองค
ความรูตํานานวิทยาในแบบความรูตํานานวิทยาในแบบ Structural Approach  Structural Approach ตามตาม

ความเห็นของความเห็นของ  ดรดร..  ฐาปนันทฐาปนันท    นินิพิฐกุลพิฐกุล
๖๖..  การวิเคราะหเชิงเนื้อหาการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
จุดมุงหมายในการบวชของพรหมเทวะจุดมุงหมายในการบวชของพรหมเทวะฤาษีฤาษี  และมโนสารและมโนสารฤาษีฤาษี  
เหมือนกันเหมือนกัน  คือคือ  ใหผูปกครองอยูใหผูปกครองอยูทิศพิทิศพิราชธรรมราชธรรม
จะเปนไปไดไหมท่ีจะถือวาเปนจะเปนไปไดไหมท่ีจะถือวาเปน  ““สารสาร””  ท่ีผูเขียนมุงส่ือออกมาท่ีผูเขียนมุงส่ือออกมา
เพราะมีการเนนย้ําถึงความมุงหมายถึงสองรอบในประวัติของเพราะมีการเนนย้ําถึงความมุงหมายถึงสองรอบในประวัติของ
พรหมเทวะพรหมเทวะฤาษีฤาษี  และมโนสารและมโนสารฤาษีฤาษี
และย้ําโดยผานตัวอยางในและย้ําโดยผานตัวอยางใน  ราชกิจของพระเจามหาสมมุติราชราชกิจของพระเจามหาสมมุติราช

ลักษณะของผูเปนกระลาการลักษณะของผูเปนกระลาการ

ปราศจากอคติปราศจากอคติ  ๔๔
อยูในศีลสัจอยูในศีลสัจ
 พิจารณาคดีถูกตองพิจารณาคดีถูกตอง

เหตุแหงกระลาการเหตุแหงกระลาการ  ๒๔๒๔  ประการประการ
 สวนประกอบตางๆของอรรถคดีสวนประกอบตางๆของอรรถคดี  //หนาที่ของกระลาการหนาที่ของกระลาการ
ในกระบวนการพิจารณาในกระบวนการพิจารณา  ทั้งทั้ง  ๒๔๒๔  ขอขอ

กระลาการกระลาการ  ตระลาการตระลาการ  ตุลาการตุลาการ

 รร..  แลงแลงกาตกาต
สันนิษฐานวาอาจจะมาจากสันนิษฐานวาอาจจะมาจาก    ““ตลาตลา””  และและ  ““อาการอาการ””
คือเจาการคือเจาการ  ((กิจการกิจการ  !?!!?!))  หรือเจาความหรือเจาความ
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ประเภทของตระลาการประเภทของตระลาการ
 ตระลาการเปนฝกฝายคูความขางหน่ึงตระลาการเปนฝกฝายคูความขางหน่ึง
 ตระลาการเปนนายรอยแขวงเมืองนอกตระลาการเปนนายรอยแขวงเมืองนอก
 ตระลาการมีใจเสมอกันทั้งสองขางตระลาการมีใจเสมอกันทั้งสองขาง
 ตระลาการตั้งไวรองตระลาการผูใหญตระลาการตั้งไวรองตระลาการผูใหญ
 ตระลาการที่กษัตริยแตงตั้งตระลาการที่กษัตริยแตงตั้ง
 ตระลาการที่ไดตากความยินยอมของคูความทั้งสองฝายตระลาการที่ไดตากความยินยอมของคูความทั้งสองฝาย

หนาท่ีของตระลาการหนาท่ีของตระลาการ

 ไตสวนถามความไตสวนถามความ
 แสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน
 เขียนคําใหการจําเลยเขียนคําใหการจําเลย

ผูพิพากษาผูพิพากษา

 ผูที่ทําหนาที่ตัดสินคดีผูที่ทําหนาที่ตัดสินคดีปรับขอกฎหมายกับขอเท็จจริงปรับขอกฎหมายกับขอเท็จจริง
ในตางจังหวัดในตางจังหวัด  คือเจาเมืองทําหนาที่ผูพิพากษาคือเจาเมืองทําหนาที่ผูพิพากษา
ในเมืองหลวงคือในเมืองหลวงคือ  ลูกขุนลูกขุน  ณณ  ศาลหลวงศาลหลวง


