หลักวิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ
Principles of Legal Profession For Lawyers
วัน สุวรรณพงษ์*
พระโสภณพัฒนบัณฑิต, ดร., พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, ผศ.ดร.**

บทคัดย่อ
บทความนีก้ ล่าวถึงหลักวิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ ประกอบด้วยจริยธรรมและจรรยา
บรรณในวิชาชีพทนายความ แนววิธปี ฏิบตั ใิ นการประกอบวิชาชีพ ซึง่ จะท�ำให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชน
เป็นส่วนรวม การประกอบวิชาชีพทนายความเป็นงานที่ต้องใช้กฎหมายเป็นหลัก หากผู้ใช้กฎหมายไม่มี
หลักคิดให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมในวิชาชีพแล้ว การใช้กฎหมายก็ย่อมไม่เกิดความเป็นธรรมกับ
ประชาชน และไม่เกิดประโยชน์กับการอ�ำนวยความยุติธรรมของรัฐ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ควรธ�ำรงไว้ซงึ่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทนายความ ซึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้
ประชาชนได้รับบริการทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และผดุงความยุติธรรมของบ้าน
เมืองควบคู่กันไป ข้อควรประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความ
ที่ดี คือ ๑) มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๒) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน มรรยาทอันเป็น
จริยธรรมในวิชาชีพ ทนายความก็เป็นสิ่งควรปฏิบัติ การปฏิบัติตามหลักวิชาชีพทนายความอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จะท�ำให้ทนายความมีหลักปฏิบตั ติ นในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้อง เป็นการปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมและจรรยาในวิชาชีพที่มุ่งเพื่อให้เป็นทนายความที่ดีของประชาชน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการ
ประกอบวิชาชีพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางวิชาชีพกฎหมายในมาตรฐานที่สูงขึ้น ทนายความ
ที่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพทนายความได้อย่างครบถ้วนนั้น จะส่งผลให้เอื้อประโยชน์และโอกาสแก่อาชีพ
ทนายความ อันส่งผลให้การประกอบวิชาชีพทนายความเป็นสัมมาชีพทรงคุณค่าและคุณประโยชน์อย่าง
อนันต์ต่อส่วนร่วมสืบไป
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Abstract
The purposes of this study are principles of Legal Profession for lawyers including
ethics for professional lawyers. The practice of professions which will benefit the public
as a whole. A professional lawyer is using the law to prevail. If the law is not a major
figure in the framework of ethics and professional. The law would not be fair to the
public. And benefits to the justice of the state, so professional lawyer should maintain
a professional lawyers for lawyers. Which is guided in performing their duties so that
people get the legal services of international standard. Fairly accurate And justice of the
country simultaneously. Should practice of the profession. The profession as a lawyer is
a good one) and two ethical) responsibility to society and the public. Ethics is the
practices. The Professional Ethics The practice of professional lawyers correctly. Lawyers
will have to practice their profession properly. To comply with the principles and ethics
of the profession that aims to provide a notary public good. For prosperity in the practice.
And to provide public services to the legal profession in a higher standard. The lawyers
who practice their profession, lawyers fully there. Will result in the benefits and
opportunities for career lawyer. The result is a professional lawyer occupations
invaluable and useful contribution to infinite future.
Keywords: Lawyer, Attorney, Justice, Ethics.

๑. บทน�ำ

หลักวิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ
หมายถึ ง หลั ก วิ ช าชี พ หรื อ จริ ย ธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพทนายความ เป็นกรอบความคิด
และวิธปี ฏิบตั ใิ นการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนเป็นส่วนรวม การประกอบวิชาชีพ
ทนายความเป็นงานที่ต้องใช้กฎหมายเป็นหลัก
หากผู้ใช้กฎหมายไม่มีหลักคิดให้อยู่ในกรอบของ

จริยธรรมในวิชาชีพแล้ว การใช้กฎหมายนัน้ ย่อมไม่
เกิ ด ความเป็ น ธรรมกั บ ประชาชน และไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ กั บ การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมของรั ฐ
ฉะนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความควรมีหลัก
วิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ทางกฎหมายตามมาตรฐานที่ดี ถูกต้องเป็นธรรม
และผดุงความยุติธรรมของบ้านเมืองควบคู่กันไป๑

พรสวัสดิ์ เพชรแดง, พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ส�ำนักพิมพ์ฟสิ กิ ส์
เซ็นเตอร์, ๒๕๓๕), หน้า ๕๑.
๑
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หลักวิชาชีพนักกฎหมายส�ำหรับทนายความ
หรือจริยธรรมในวิชาชีพทนายความนัน้ เป็นข้อควร
ประพฤติปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพเป็นทนายความที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน
โดยปกติถือว่าจริยธรรมในวิชาชีพมีมาตรฐานสูง
กว่าข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ การกระ
ท�ำบางอย่างไม่ผดิ ข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ
แต่ถือว่าผิดจริยธรรมในวิชาชีพ การปฏิบัติตาม
หลักวิชาชีพทนายความอย่างถูกต้องครบถ้วนจะ
ท�ำให้ทนายความมีหลักปฏิบัติตนในการประกอบ
วิ ช าชี พ อย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
จริยธรรมในวิชาชีพทีม่ งุ่ หมายให้เป็นทนายความที่
ดีของประชาชน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการ
ประกอบวิชาชีพ และเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการ
ทางวิชาชีพกฎหมายในมาตรฐานที่สูงขึ้น ฉะนั้น
ทนายความที่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพทนายความ
อย่างครบถ้วนจะไม่มีโอกาสกระท�ำผิดข้อบังคับว่า
ด้วยมรรยาททนายความได้เลย

๒. วัตถุประสงค์

บทความนีผ้ เู้ ขียนมีความประสงค์จะเสนอ
แนวทางแก่ทนายความเพือ่ ช่วยเหลือลูกความตาม
กฎหมาย หรือการรักษาประโยชน์ของลูกความตาม
กฎหมาย อีกทั้งจะได้อธิบายให้เห็นถึงหน้าที่ของ
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ทนายความที่จะต้องผดุงความยุติธรรมและรักษา
ความยุติธรรม และให้เกิดมีในสังคม

๓. ความส�ำคัญของวิชาชีพนักกฎหมาย

ปัญหาของค�ำว่าวิชาชีพ ซึ่งแปลมาจาก
Profession หมายถึง “อาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่
ต้องมีการศึกษาชัน้ สูงและมีการฝึกอบรมเป็นพิเศษ
เช่น กฎหมาย สถาปัตยกรรม แพทย์ การศาสนา”
หรือหมายความถึงกลุม่ บุคคลทีป่ ระกอบวิชาชีพใด
โดยเฉพาะก็ได้๒
เมื่อพิจารณาจากกฎหมายอาญาดังกล่าว
ยั ง ไม่ ไ ด้ เ นื้ อ หาสาระที่ แ ท้ จริ ง ของค� ำ ว่ า วิ ช าชี พ
เพราะเป็นเรื่องก�ำหนดความรับผิดเพื่อปกป้องสิ่ง
ทีก่ ฎหมายคุม้ ครอง๓ ในแง่เกีย่ วข้องกับอันตรายต่อ
คนจ�ำนวนมาก (มาตรา ๒๒๗) หรือเกี่ยวข้องกับ
ความน่าเชื่อถือของการใช้เป็นหลักฐาน (มาตรา
๒๖๙) หรือการก่ออันตรายต่อสิทธิส่วนตัวของ
บุคคล (มาตรา ๓๒๔) จึงพอเห็นเค้าลางของค�ำว่า
วิชาชีพได้บ้าง
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาจากความเป็น
มาของวิชาชีพ ทีม่ าจากงานด้านศาสนาในยุโรปนัน้
พอจะได้สาระของวิชาชีพมีคติอยู่สามประการ คือ
๑) เป็นองค์การ ๒) มีการศึกษาอบรมในวิชาการ
และ ๓) มีเจตนารมณ์เพื่อบริการประชาชน
ทั้งสามประการเป็นสาระส�ำคัญที่จะขาด

จิตติ ติงศภัทย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๒-๒๓.
๓
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๒๔-๒๓๓.
๒
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เสียมิได้ ต่อมาเมื่อวิชาชีพกฎหมายเป็นเรื่องท�ำ
กิจการแทนผู้อื่นจัดการทรัพย์สินและบางกรณีถึง
กับกุมชะตาชีวิตของเขาเหล่านั้น โดยถือเป็นเจ้า
หน้าที่ของศาลส่วนหนึ่งด้วยการประกอบวิชาชีพ
ทนายความเป็นงานใช้ความคิด เป็นงานที่ต้องได้
รับการศึกษาอบรมในวิชากฎหมายมาโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ยังต้องฝึกฝนอบรมในวิธปี ฏิบตั เิ ป็นเวลานาน
บุคคลที่ไม่ได้เป็นทนายความไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าทีช่ ว่ ยเหลือลูกความตามกฎหมายเช่นเดียวกับ
ทนายความได้ งานวิชาชีพทนายความจึงถือว่าเป็นการ
ให้บริการวิชาชีพกฎหมายทีส่ าธารณชนความส�ำเร็จ
ของงานไม่ใช่การชนะคดี แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์กับลูกความตามกฎหมายเท่านั้น
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก ความตาม
กฎหมาย หรือการรักษาประโยชน์ของลูกความตาม
กฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของทนายความ๔
ความสัมพันธ์ของลูกความกับทนายความ
นัน้ จะเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ทนายความรับเป็นทนายความ
ในคดีที่ลูกความมอบหมาย การเข้ารับหน้าที่ของ
ทนายความในกรณีดังกล่าวนี้มีนักกฎหมายหลาย
ท่านให้ความเห็นว่า เป็นสัญญาจ้างท�ำของตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ แต่
เมื่อพิจารณาตามหลักวิชาชีพทนายความ การเข้า
รับหน้าที่ของทนายความเป็นการให้บริการทาง
วิชาชีพกฎหมาย โดยหลักวิชาชีพทนายความนั้น
การประกอบวิชาชีพไม่มลี กั ษณะเป็นสัญญาในทาง
พาณิชย์ ไม่มลี กั ษณะเป็นการค้าหรือหาก�ำไร ไม่ใช่
สัญญาต่างตอบแทนที่มีหนี้ต่างตอบแทนระหว่าง
๔

หน้า ๒๔.
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ลูกความและทนายความว่า ถ้าลูกความไม่จ่ายค่า
ตอบแทนแล้วผู้ให้บริการด้านกฎหมายโดยวิชาชีพ
ทนายก็จะไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น แต่การประกอบ
วิชาชีพทนายความเป็นงานทีท่ ำ� เพือ่ ประโยชน์ของ
ลูกความตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจุดประสงค์ให้ลูกความ
ได้รับความถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มี
ความส�ำคัญต่อส่วนรวม ต่อการอ�ำนวยการยุตธิ รรม
ของรัฐ ไม่ใช่สัญญาส่วนตัวระหว่างลูกความกับ
ทนายความเท่านั้น แต่เป็นพันธกรณีที่ทนายความ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ลูกความโดยไม่ค�ำนึงว่า
ทนายความจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ นอกจาก
นั้นการปฏิบัติงานวิชาชีพทนายความมีสิทธิพิเศษ
(Privilege) ในการรักษาความลับของลูกความมี
สิทธิพิเศษในการท�ำงานโดยอิสระ ปราศจากการ
ครอบง�ำ  การแทรกแซง หรือการสั่งการใดๆ จาก
ลูกความหรือบุคคลใด เพื่อให้ทนายความได้ใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
ช�ำนาญในวิชาชีพท�ำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กั บ ลู ก ความของตน ในกรณี ที่ ท นายความไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระได้ ทนายความมี
สิทธิถอนตัวออกจากการเป็นทนายความได้โดยไม่
ถือว่าผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

๔. การผดุงความยุติธรรม

การผดุ ง ความยุ ติ ธ รรมเป็ น หน้ า ที่ ข อง
ทนายความเพราะทนายความนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น
Officer of the Court เป็นนักกฎหมายทีผ่ ดุงความ

แสวง บุญเฉลิมวิภาส, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐),
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ยุตธิ รรม ทนายความเป็นผูใ้ ช้กฎหมายให้เกิดความ
ยุตธิ รรม และเป็นผูน้ ำ� ข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องไปสูศ่ าล
ไม่อาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อบิดเบือนความ
ยุติธรรม ทนายความจะต้องพูดความจริง ต้อง
วางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติ ค�ำพูดของทนายความ
ในการปฏิบัติหน้าที่สามารถใช้อ้างอิงในความถูก
ต้องได้เสมอ และทนายความต้องใช้กฎหมายเพื่อ
ประโยชน์ของความยุติธรรม ต้องปฏิบัติตามจารีต
ประเพณีของวิชาชีพ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ในวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม
และเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจในวิ ช าชี พ ทนายความได้
ทนายความต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ความถูกต้องเป็น
ธรรมทั้งในการให้ค�ำปรึกษากฎหมาย และในการ
ด�ำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล การปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความเป็นการผดุงความยุติธรรม
ของบ้ า นเมื อ งเช่ น เดี ย วกั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
กฎหมายสาขาอื่น และหน้าที่ในการผดุงความ
ยุตธิ รรมนีเ้ ป็นหน้าทีอ่ นั ส�ำคัญทีท่ นายความจะต้อง
กระท�ำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นส่วนรวม
ทนายความต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อตรงและเคารพกฎหมาย วิชาชีพกฎหมายนั้น
ต้ อ งใช้ เ พื่ อ การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ
ประชาชน ซึง่ ทนายจะต้องท�ำงานด้วยความบริสทุ ธิ์
เพือ่ ผลคือความยุตธิ รรม ค�ำว่าบริสทุ ธิ์ หมายถึงการ
ท�ำงานและผู้ท�ำงานจะต้องบริสุทธิ์ ในระหว่าง
ความบริสุทธิ์กับความยุติธรรมนั้น เขาถือว่าความ
บริสุทธิ์ส�ำคัญยิ่งกว่าผล คือความยุติธรรม เพราะ
๕

๑๑๐.
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เหตุว่า เมื่อวิธีการท�ำงานและผู้ท�ำงานไม่บริสุทธิ์
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าการท�ำงานมี
ความบริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว แม้ ว ่ า จะไม่ เ กิ ด ผลคื อ ความ
ยุตธิ รรม ก็อาจมีการแก้ไขได้ ทนายความจะต้องใช้
ความรู้คู่กับคุณธรรม และมีจริยธรรมน�ำวิชาชีพ
เสมอ การใช้ความรู้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทาง
ทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค�ำนึงถึงความ
เป็นธรรมย่อมเป็นอุปสรรคต่อการอ�ำนวยความ
ยุติธรรมตามหน้าที่ทนายความจะไม่ช่วยเหลือลูก
ความให้กระท�ำผิดกฎหมาย หรือขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม (Obstruction of
Justice) ทนายความจะต้องประกอบวิชาชีพโดย
ค�ำนึงถึงหน้าที่อันส�ำคัญทั้งสองประการนี้ตลอด
เวลา ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จในการประกอบวิชาชีพนั้น จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาประโยชน์ของลูกความ
และรักษาความยุตธิ รรมตามหลักวิชาชีพทนายความ
ได้อย่างสมบูรณ์๕
หลักวิชาชีพนักกฎหมายทีเ่ ป็นทนายความ
นี้ มีหลักปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความทีเ่ กีย่ วกับลูก
ความและที่เกี่ยวกับศาล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ทั่วไปของทนายความ

๕. คุณสมบัติของผู้ผดุงความยุติธรรม

คุณสมบัติของผู้ผดุงคุณธรรมมีหลักยึด
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมคือ เมื่อมีกฎหมาย
บังคับใช้อยู่แล้ว ข้อพิจารณากฎหมายเป็นสิ่งที่มี

จิตติ ติงศภัทย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า
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สภาพบังคับต่อบุคคลโดยทั่วไป ไม่เป็นการเฉพาะ
เจาะจงถึงสาขาวิชาชีพใดโดยเฉพาะ มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมนั้น จะเป็นแนวทางของผู้ผดุง
คุณธรรมควรปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูง
และด� ำ รงตนให้ มี ค วามเหมาะสม เพื่ อ รั ก ษา
เกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับ
ค�ำว่า อคติ ๔ ซึง่ หมายถึง สิง่ ทีไ่ ม่ควรไป ไม่ควรเดิน
ไปหา ไม่ควรท�ำ ไม่ควรประพฤติ ซึง่ มีอยูด่ ว้ ยกันทัง้
สิ้น ๔ ประการ ดังนี้ อคติ ๔ อาจจะตีความหมาย
ได้อีกมุมหนึ่งคือความล�ำเอียง ทั้ง ๔ ประการ เหตุ
แห่งความล�ำเอียงก็เนื่องมาจากมนุษย์ยังตัดกิเลส
ได้ไม่หมดนั่นเอง ยังมีความรัก ความชอบ ความ
โลภ ความโกรธและความหลง อยู่นั่นเอง ด้วยเหตุ
นี้ เ อง เมื่ อ มนุ ษ ย์ เ ราจะท� ำ อะไรก็ มั ก จะคิ ด ถึ ง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องก่อนเสมอ ท�ำให้
เกิดความล�ำเอียงขึ้น ซึ่ง อคติ ๔ ประกอบด้วย ๑)
ฉันทาคติ หมายถึง ความล�ำเอียงเพราะรัก เพราะ
ชอบเป็นพิเศษ ๒) โทสาคติ หมายถึง ความล�ำเอียง
เพราะชัง เพราะความเกลียดชัง ความไม่ชอบ ๓)
ภยาคติ หมายถึง ความล�ำเอียงเพราะกลัวหรือ
เกรงใจ และ ๔) โมหาคติ หมายถึง ความล�ำเอียง
เพราะไม่ร๖ู้
อคติ ๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
สอนให้คนเราให้ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตน ยังท�ำหน้าที่เป็นทนายความอยู่แล้วยิ่งต้อง
ตระหนั ก ให้ ม าก เพราะเป็ น บุ ค คลที่ ผ ดุ ง ความ
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ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น อคติ ๔ จึงเป็น
หลั ก ธรรมส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ ท� ำ งานด้ า น
ทนายความเพราะเป็นผู้ผดุงความยุติธรรมให้กับ
สังคม

๖. การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความทีเ่ กีย่ ว
กับลูกความ

๑. ทนายความต้ อ งแยกงานวิ ช าชี พ
ทนายออกจากงานส่วนตัว ไม่ควรน�ำงานวิชาชีพที่
ต้องท�ำเต็มเวลาเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกความไป
ปะปนกับงานส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์สว่ นตัวใน
งานวิชาชีพนั้น ทนายความไม่ควรสนิทสนมกับลูก
ความมากจนเสียงาน เช่น ให้ความสนิทสนมมาก
จนขาดความเป็นกลาง หรือมีความสัมพันธ์ในทาง
ชู้สาว มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ใช้จ่ายเงินร่วมกันจนแยกไม่ออกว่าเงินนั้นมีไว้เพื่อ
ใช้งานวิชาชีพหรือเป็นเงินส่วนตัว ทนายความไม่
ควรน�ำทรัพย์สินของลูกความมาใช้เสมือนเป็นของ
ตนเอง ไม่ควรหยิบยืมเงินหรือกู้เงินลูกความมาใช้
ไม่น�ำเงินที่ลูกความมอบไว้เพื่องานวิชาชีพ (Escrow Fund) มาใช้เป็นส่วนตัว ทนายความจะต้อง
มีความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้
งานใช้ความคิดของทนายความเกิดประโยชน์สงู สุด
กับลูกความ โดยไม่มีอคติหรือล�ำเอียง ทนายความ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ไม่เชื่อใน
ทุกสิ่งที่ลูกความบอกเล่าหรือไม่เชื่อในพยานหลัก
ฐานทัง้ หมดทีล่ กู ความน�ำมามอบให้แต่ทนายความ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระธรรมปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์พุทธศาสนาของ
ธรรมสภา, ๒๕๕๕), หน้า ๒๔.
๖
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ต้องมีวิจารณญาณของตนเองที่จะเชื่อหรือไม่ตาม
เหตุผลและประสบการณ์ในวิชาชีพทนายความ
๒. การให้ค�ำปรึกษาลูกความต้องกระท�ำ
ในสถานทีแ่ ละในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยปกติสถานที่
ที่เหมาะสม คือ ส�ำนักงานทนายความ ในห้อง
ปรึกษาคดีทบี่ คุ คลอืน่ ไม่สามารถได้ยนิ ค�ำปรึกษาได้
และเวลาที่เหมาะสม คือ เวลาที่ปฏิบัติงานตาม
ปกติของส�ำนักงานทนายความไม่ควรไปพบและให้
ค�ำปรึกษาลูกความ ณ สถานที่อื่นนอกส�ำนักงาน
ทนายความ เนื่ อ งจากค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ของ
ทนายความนั้นควรถือเป็นความลับ ลูกความควร
จะให้ เกี ย รติ ท นายความในการมอบหมายคดีที่
ส�ำนักงานทนายความ และการไปพบเพื่อปรึกษา
คดีต้องกระท�ำในส�ำนักงานทนายความ ข้อยกเว้น
ในเรื่องนี้อาจจะมีได้ ๓ กรณี คือ ๑) ลูกความเจ็บ
ป่ ว ยและมี เ หตุ จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งพบทนายความ ณ
สถานที่ที่ไม่ใช่ส�ำนักงานทนายความก่อนที่ตนจะ
หายป่วย ทนายความอาจจะไปพบลูกความที่โรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลทีล่ กู ความพักรักษาตัว
อยู่ได้ ๒) ลูกความเป็นผู้สูงด้วยคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ
ทนายความอาจจะไปพบลูกความนอกส�ำนักงานได้
เป็นครั้งคราว และ ๓) กรณีมีเหตุจ�ำเป็นอันไม่อาจ
ก้าวล่วงได้ ทนายความสามารถไปพบลูกความ ณ
สถานที่นอกส�ำนักงานได้ เช่น การประชุมบริษัท
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หรือการเปิดพินัยกรรม ณ สถานที่อันเหมาะสม
นอกเหนือจากข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วต้อง
ถือว่า ทนายความต้องท�ำงานและพบลูกความที่
ส�ำนักงานทนายความเท่านั้น๗

๗. จรรยาบรรณของทนายความ

ทนายความต้องรับความคิดเห็นของลูก
ความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทนายความจะต้องรับ
ฟังความคิดเห็นของลูกความหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น พยานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีหรืองานใน
หน้าที่ของทนายความด้วยความสุขุมรอบคอบไม่
ควรอวดรู้หรืออวดดีว่าตนรู้ดีกว่าบุคคลอื่น แม้สิ่ง
เหล่านัน้ ทนายความได้รอู้ ยูแ่ ล้วหรือรูม้ าก่อนก็ควร
จะรับฟังด้วยความสนใจ ทนายความจะต้องให้
เกียรติผู้พูดและจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี มีวิจารณญาณ
ที่ดี ไม่อคติ หรือไม่ล�ำเอียงเข้าข้างลูกความหรือ
พยานคนใดคนหนึ่งเสมอไป ไม่ใจร้อนวู่วามอวด
อ้างคุณวุฒิหรือความสามารถจนเกินควร การที่
ทนายความไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงใด ก็ควรเก็บ
ความรูส้ กึ นัน้ ไว้แล้วหาโอกาสชีแ้ จงด้วยความสุจริต
และเป็นกลางในเวลาที่เหมาะสม ควรรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างสุภาพ มีสติและมีความ
รอบรู้ในสิ่งที่รับฟังเสมอ๘

สิทธิโชค ศรีเจริญ, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย : ทนายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
ต�ำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓๙.
๘
พรสวัสดิ์ เพชรแดง, พระราชบัญญัตทิ นายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ส�ำนักพิมพ์ฟสิ กิ ส์
เซ็นเตอร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๙.
๗
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๘. ด้านสิทธิประโยชน์

การตัดสินใจในการประกอบวิชาชีพจะ
ต้องไม่มีประโยชน์ของทนายความเข้าไปเกี่ยวข้อง
การประกอบวิชาชีพทนายความนั้น ต้องท�ำเพื่อ
ประโยชน์ ข องลู ก ความเท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ ท� ำ เพื่ อ
ประโยชน์ของทนายความ ฉะนัน้ การตัดสินใจใดๆ
ในการประกอบวิชาชีพของทนายความจะต้องเป็น
ไปเพื่อประโยชน์ของลูกความ หรืออาจกล่าวได้ว่า
ประโยชน์ของลูกความต้องมาก่อนประโยชน์ของ
ทนายความเสมอ ทนายความไม่ควรเอาประโยชน์
ส่วนตัวเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ การปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความอาจจะมีวิธีการได้หลายวิธี
วิธกี ารใดทีจ่ ะท�ำให้ลกู ความได้ประโยชน์สงู สุดโดย
เสียเวลาน้อยที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
ทนายความต้องเลือกวิธีการนั้น โดยไม่ค�ำนึงว่าจะ
เกิดความยากล�ำบากเกิดความไม่สะดวกกับตน ได้
ค่าทนายความน้อยหรือไม่ได้ค่าทนายความเลย
ทนายความจะต้องไม่ตัดสินใจด้วยเหตุผลที่เกิด
ประโยชน์กับตน แต่ต้องระมัดระวังว่าทนายความ
มีหน้าที่รักษาประโยชน์ของลูกความ การตัดสินใจ
ในทุ ก ขั้ น ตอนของงานวิ ช าชี พ จะต้ อ งท� ำ เพื่ อ
ประโยชน์ของลูกความเท่านัน้ ถ้าเอาประโยชน์ของ
ทนายความเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วลูกความจะเสีย
หาย๙
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๑. การตัดสินใจรับงานวิชาชีพ ทนายความ
ต้องไม่น�ำเหตุผลจากค่าจ้างมาเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ ทนายความจะโฆษณาตนเองเพื่อหาลูก
ความไม่ได้ ทนายความจะรับเงินหรือเก็บรักษาเงิน
ใดๆ ของลูกความไม่ได้ จะพบปะกับลูกความโดย
ล�ำพังไม่ได้ เป็นต้น๑๐
งานวิชาชีพทนายไม่ใช่การค้าหาก�ำไร
ไม่ มี วัตถุ ประสงค์ อ ยู ่ ที่ ค ่ า จ้ า ง งานวิ ช าชี พ มี จุด
ประสงค์อยูท่ กี่ ารใช้ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
และความช�ำนาญของผู้ประกอบวิชาชีพให้เกิด
ประโยชน์ กั บ ลู ก ความตามกฎหมายและความ
ยุติธรรมเท่านั้น
การช่วยเหลือลูกความตามกฎหมาย
นั้ น เป็ น หน้ า ที่ ต ามอุ ด มการณ์ เ พื่ อ การรั บ ใช้
ประชาชนของผู้ประกอบวิชาชีพ ทนายความควร
ภาคภูมใิ จในอุดมการณ์รบั ใช้ประชาชนของตน เพือ่
การอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยปกติ
แล้วทนายความจะต้องช่วยเหลือลูกความโดยไม่มี
ค่ า ตอบแทนไม่ ว ่ า จะเป็ น กรณี ที่ ศ าลมี ห นั ง สื อ
ขอแรงทนายความตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ หรือกรณีเพื่อความเป็นธรรมเมื่อลูก
ความเป็นผู้ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนแสน
สาหั ส ถู ก ข่ ม เหงรั ง แกด้ ว ยเหตุ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม
ทนายความจะต้องเข้าไปช่วยเหลือลูกความโดย

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐.
ดิเรก ควรสมาคม, ค�ำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,
๒๕๕๗), หน้า ๑๒๔.
๙

๑๐
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ไม่มคี า่ ตอบแทน การช่วยเหลือลูกความโดยไม่มคี า่
ตอบแทนเช่นนี้จะต้องกระท�ำโดยสุจริต ไม่มีผล
ประโยชน์แอบแฝงและไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แม้
ต่อมาลูกความจะพอมีทรัพย์สินตอบแทนได้แต่
ทนายความก็ไม่ควรรับเพราะทนายความได้รับคดี
นั้นไว้ด้วยเจตนาว่าจะช่วยเหลือลูกความโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ทนายความควรปฏิบัติงานในคดีนั้น
จนเสร็จสิ้น ไม่กลับเรียกร้องค่าตอบแทนเมื่อลูก
ความสามารถจะตอบแทนได้ หรือในที่สุดเมื่อลูก
ความได้รับประโยชน์จากผลงานของตนแล้ว๑๑
๒. ทนายความต้องไม่จา่ ยเงินให้บคุ คลที่
หาคดี ม าให้ เนื่ อ งจากงานวิ ช าชี พ ไม่ ใ ช่ ก ารค้ า
ฉะนัน้ การรับงานของทนายความจึงเป็นกรณีทลี่ กู
ความต้ อ งการพบทนายความด้ ว ยความเคารพ
นั บ ถื อ และมี ค วามประสงค์ จ ะมอบคดี นั้ น ให้
ทนายความช่วยเหลือในทางกฎหมาย ทนายความ
จะต้องไม่ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเป็นความ หรือ
แนะน�ำให้เกิดข้อพิพาท แต่ควรรับเป็นทนายความ
เฉพาะคดีที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้วิชาชีพกฎหมาย
ช่วยเหลือลูกความเท่านัน้ ทนายความจะไม่กระท�ำ
การใดๆ เพื่อชักชวนหรือผูกมัดให้เขาต้องมอบคดี
ให้ เช่น การให้คา่ นายหน้าหาคดีมาให้ การออกเงิน
ค่าธรรมเนียมศาลให้ไปก่อน หรือการตกลงกับลูก
ความว่า ตนจะไม่เรียกค่าทนายความแต่ขอเรียก
เพียงค่าใช้จ่ายเท่านั้น ซึ่งการเรียกค่าใช้จ่ายที่มี
ลั ก ษณะเป็ น ค่ า ตอบแทนนั้ น ก็ ถื อ ว่ า เป็ น การ
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ชั ก ชวนให้ ลู ก ความมอบคดี ใ ห้ ด ้ ว ย เหตุ ผ ลที่
ทนายความไม่เรียกค่าทนายความ
ทนายความจะไม่เรียกเงินพิเศษซึง่ มีความ
หมายไปในทางติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือศาล ไม่ว่า
ทนายความจะน�ำเงินนั้นไปด�ำเนินการตามที่เรียก
ร้ อ งจริ ง หรื อ ไม่ การกระท� ำ ดั ง กล่ า วนี้ เ ป็ น การ
ท�ำลายตนเองและสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ค่าทนายความนัน้ ต้องได้โดย
สุจริต สมเกียรติ สมฐานะของผู้ผดุงความยุติธรรม
ของบ้านเมือง และค่าทนายความทีไ่ ด้รบั มานัน้ ต้อง
เป็นเงินที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการทุจริต
คดโกง หรือกระท�ำผิดคิดร้าย๑๒
๓. ทนายความไม่ควรรับงานจนกว่าจะ
ทราบข้อเท็จจริงทีเ่ พียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ งาน
วิชาชีพเป็นงานที่ต้องใช้วิชาความรู้ ประสบการณ์
ของทนายความเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่ทนายความจะรับคดีใดทนายความควรจะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในเรื่องนั้นๆ
ให้ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการ
ขัดกันของผลประโยชน์ หรือประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ทัง้ ของทนายความและลูก
ความคนก่อน ซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับการเปิดเผยความ
ลับของลูกความคนก่อนซึ่งคดีเสร็จไปแล้ว หรือยัง
ด�ำเนินการอยูก่ ต็ าม หรือเอาความลับของลูกความ
คนหนึ่งมาใช้เป็นประโยชน์กับลูกความอีกคนหนึ่ง
ซึ่งมีประโยชน์ขัดแย้งกัน หรือการท�ำคดีนั้นมีผลก

ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๘/๒๕๐๗.
พรสวัสดิ์ เพชรแดง, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ส�ำนักพิมพ์
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๓๕), หน้า ๑๓-๑๔.
๑๑
๑๒
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ระทบกับประโยชน์ที่ทนายความมีอยู่ หรือเอื้อ
ประโยชน์ให้ทนายความได้รับประโยชน์มากขึ้น
หรือน้อยกว่าเดิม ในกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดกัน
เช่ น นี้ ท นายความต้ อ งปฏิ เ สธไม่ รั บ คดี นั้ น
ทนายความต้ อ งตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ
กฎหมายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่รับคดี อย่ารับ
คดีก่อนรับทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด และอย่า
รับรองผลคดีก่อนตัดสินใจรับเป็นทนายความ๑๓
๔. ทนายความต้ อ งไม่ อ วดอ้ า งกั บ ลู ก
ความว่าสามารถชนะคดีนั้นได้ด้วยความเก่งหรือ
ความช�ำนาญของตน และเคยชนะคดีเช่นนี้มา
หลายครัง้ แล้ว ทนายความจะต้องค้นคว้าหาข้อเท็จ
จริง พยานหลักฐานให้เพียงพอในระดับหนึ่งแล้ว
ท�ำความเห็นเกีย่ วกับข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใน
ปัญหานัน้ ไปให้ลกู ความพิจารณา หากลูกความเห็น
ชอบด้ ว ยกั บ ความเห็ น และวิ ธี ด� ำ เนิ น คดี นั้ น
ทนายความจึงจะรับคดีนนั้ ไว้ดำ� เนินการ ทนายความ
จะต้องท�ำหน้าทีไ่ ปตามความจริง ไม่บดิ เบือนความ
จริง หรือแนะน�ำให้ลูกความบิดเบือนความจริง ไม่
ปิ ด บั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ข้ อ กฎหมายใดๆ เพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตน อย่ารับรองผลงานว่าจะชนะคดี
แน่นอน เพราะการตัดสินคดีเป็นเรื่องของศาล
ไม่ใช่เรื่องที่ทนายความจะมาอวดอ้างล่วงหน้าได้
การประกอบวิชาชีพทนายความต้องเป็นไปตาม
เหตุผลของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไป

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

ตรงมา ไม่ใช่พาลูกความไปเสี่ยงกับความเท็จหรือ
การพูดหลอกลวงให้หลงเชื่อว่าจะชนะคดี๑๔
๕. ในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ยอมความ
กันได้ ทนายความควรให้ลูกความประนีประนอม
ยอมความกัน หลักในคดีแพ่ง คือ หลักการยินยอม
ถ้าลูกความยินยอมทีจ่ ะเลิกคดีหรือมีความประสงค์
ที่จะประนีประนอมยอมความ ทนายความต้อง
ด�ำเนินการไปตามความประสงค์ของลูกความด้วย
ความเต็มใจ อย่าโต้แย้งคัดค้าน หรืออย่าแสดง
ความคิดเห็นอื่นใด เพื่อจะท�ำคดีนั้นต่อไป หรือพูด
ให้ลูกความสับสนไม่มั่นใจในการตัดสินใจเลิกคดี
ของเขา ทนายความต้องรักษาประโยชน์ของลูก
ความด้วยการให้คำ� แนะน�ำข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
เหตุ ผ ลและประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการประนี
ประนอมยอมความกันได้ หรือสามารถเลิกคดีกัน
ได้ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม
ในกรณี ที่ ลู ก ความประสงค์ ที่ จ ะ
เปลี่ยนทนายความคนใหม่ ทนายความควรด�ำเนิน
การไปตามความประสงค์ของลูกความโดยสุจริต
และจริงใจ อย่าโกรธที่ลูกความไม่ให้ท�ำงานต่อไป
เพราะงานเป็นความรับผิดชอบของทนายความ
งานไม่ ใ ช่ ล าภหรื อ ประโยชน์ ข องทนายความ
ทนายความต้องท�ำงานด้วยความรับผิดชอบใน
วิชาชีพ เมือ่ ลูกความไม่ประสงค์ให้รบั ผิดชอบอีกต่อ
ไปก็ควรคืนคดีไป อย่าดือ้ ดึงหรือเหนีย่ วรัง้ คดีนนั้ ไว้

ส�ำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๘), หน้า ๓๙๑.
๑๔
สภาทนายความ, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวง และข้อบังคับสภา
ทนายความที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ, ๒๕๔๗), หน้า ๕๒.
๑๓
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โดยเห็นกับประโยชน์สว่ นตนหรือเพราะเหตุยงั มีคา่
ทนายความติดค้างอยู่ การด�ำเนินคดีทไี่ ม่ได้รบั การ
สนับสนุนจากลูกความนั้น ทนายความไม่สามารถ
รักษาประโยชน์ของลูกความได้เต็มที่ เป็นการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ความประสงค์ ข อง
ลูกความ๑๕
๖. เมื่ อ เกิ ด การขั ด แย้ ง กั บ ลู ก ความใน
ภารกิจตามวิชาชีพ ทนายความต้องขอถอนตัวจาก
คดีหรืองานที่ท�ำอยู่นั้นทันที การประกอบวิชาชีพ
ของทนายความจะต้องมีความเป็นอิสระทางความ
คิดและการตัดสินใจ เมือ่ มีความขัดแย้งกับลูกความ
เกี่ยวกับภารกิจที่ทนายความต้องรับผิดชอบตาม
วิ ช าชี พ การท� ำ งานของทนายความจะลด
ประสิ ท ธิ ภ าพลงไปการรั ก ษาประโยชน์ ข องลู ก
ความได้ ทนายความจึงไม่ควรท�ำงานภายใต้ความ
ขั ด แย้ ง กั บ ลู ก ความแต่ ก ารขั ด แย้ ง นั้ น จะต้ อ ง
เป็นการขัดแย้งในสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับงานวิชาชีพ
ทีท่ นายความจะต้องรับผิดชอบต่อลูกความเท่านัน้
ไม่ ใ ช่ ก ารขั ด แย้ ง เรื่ อ งค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ตอบแทน
เพราะการขัดแย้งเรื่องค่าทนายความนั้นไม่ถือ
เป็ น การขั ด แย้ ง ที่ จ ะถอนตั ว ได้ เนื่ อ งจากการ
ประกอบวิชาชีพทนายความไม่มีวัตถุประสงค์ที่ค่า
จ้างหรือค่าตอบแทน แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมในการใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์
กั บ ประชาชนเป็ น ส่ ว นรวม และเพื่ อ ผดุ ง ความ
ยุติธรรมของบ้านเมือง๑๖
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๗. การถอนตัวจากการเป็นทนายความ
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ลูกความมีเวลาพอ
สมควรทีจ่ ะหาทนายความคนใหม่ เมือ่ มีเหตุสมควร
และจ�ำเป็นที่ทนายความจะต้องถอนตัวจากการ
เป็นทนายความไม่ว่าด้วยเหตุใด ทนายความต้อง
บอกกล่าวให้ลูกความทราบล่วงหน้าเพื่อให้ลูก
ความมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะหาทนายความคนใหม่มา
รับผิดชอบคดี อย่าถอนตัวโดยกะทันหันจนลูก
ความไม่สามารถจัดหาทนายความได้ทัน อย่าถอน
ตัวในเวลาที่ไม่เหมาะสมและอาจมีผลกระทบต่อ
ความคิดเห็นของผูอ้ นื่ อย่าถอนตัวเพราะกลัวว่าจะ
เสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชังหากจะต้องท�ำคดีนั้น
ต่อไป อย่างถอนตัวเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตราย
จากการข่มขู่หรือจากอิทธิพลใดๆ ทนายความจะ
ต้องเป็นหลักให้ลูกความพึ่งได้ในเวลาที่ลูกความมี
ปัญหา และต้องการที่พึ่งแม้เขาจะเป็นอาชญากร
ก็ตาม ทนายความต้องกล้าหาญและมีเหตุผลที่จะ
ปกป้องประโยชน์ของลูกความตามกฎหมาย
หลักส�ำคัญในการถอนตัวจากการเป็น
ทนายความนั้ น ทนายความต้ อ งกระท� ำ เพื่ อ
ประโยชน์ของลูกความเท่านั้น ไม่ใช่กระท�ำเพื่อ
ประโยชน์ของทนายความ หรือเพื่อต่อรองสร้าง
เงื่อนไขให้ลูกความได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
๘. ไม่ แ นะน� ำ ยุ ย งส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ความ
กระท�ำผิดกฎหมาย ทนายความนั้นมีฐานะเป็น
Officer of the court ทนายความเป็นเครื่องมือ

วรรณชัย บุญบ�ำรุง และคณะ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,
๒๕๕๕), หน้า ๒๔.
๑๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓.
๑๕
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ของความยุติธรรม เป็นผู้น�ำข้อความจริงไปสู่ศาล
เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ ผ ดุ ง ความยุ ติ ธ รรมตามกฎหมาย
ทนายความจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (Obstruction of
Justice) เช่น การฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ ท�ำ
เอกสารเท็จ ประวิงคดี วิ่งเต้นคดี ขัดขวางการเบิก
ความของพยานหรือการน�ำพยานหลักฐานที่ถูก
ต้องมาเสนอศาล ไม่แนะน�ำหรือส่งเสริมให้ลกู ความ
กระท�ำผิดกฎหมายในทุกกรณี ทนายความมีหน้าที่
ต้องห้ามปรามหากทราบว่าลูกความจะกระท�ำผิด
กฎหมาย ถ้าลูกความไม่เชื่อทนายความต้องถอน
ตัวจากการเป็นทนายความทันที ทนายความจะ
ต้องไม่ด�ำเนินกระบวนพิจารณาผิดระเบียบเอา
เปรียบคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเอาใจลูกความของ
ตน หลอกลวงศาลเพื่ อ ผลแห่ ง คดี นอกจากนี้
ทนายความจะต้องไม่กระท�ำหรือยินยอมให้ผู้ใด
กระท�ำในสิง่ ทีบ่ ดิ เบือนหรือปกปิดความจริงหรือขัด
ขวางกระบวนการยุติธรรมได้๑๗
๙. ไม่ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่บุคคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีทนายความอยูแ่ ล้ว ในการประกอบ
วิชาชีพทนายความนัน้ ทนายความจะต้องให้เกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันซึ่งมีความรับผิดชอบใน
งานวิชาชีพของเขา ทนายความไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เกีย่ วรับรูห้ รือให้คำ� ปรึกษาใดๆ เกีย่ วกับการท�ำงาน
ของทนายความคนอื่น โดยทนายความคนนั้นไม่
ทราบหรื อ ไม่ ยิ น ยอม ทนายความไม่ ค วรให้ ค� ำ
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ปรึ ก ษาแนะน� ำ ลู ก ความที่ มี ท นายความอยู ่ แ ล้ ว
ฉะนั้นในกรณีที่มีบุคคลใดมาขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ทางกฎหมาย หรือขอความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของทนายความคนใด ควรสอบถามก่อนว่า
เขามีหรือเคยมีทนายความหรือไม่ ถ้าเขามีหรือเคย
มีทนายความคนใด ควรสอบถามทนายความของ
เขา ไม่ควรให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำหรือวิจารณ์การ
ท�ำงานของทนายความคนใดให้ลกู ความของเขาฟัง
เว้นแต่ทนายความผูน้ นั้ จะอยูด่ ว้ ย หรือทนายความ
ผู ้ นั้ น ยิ น ยอมให้ ลู ก ความของเขาขอค� ำ ปรึ ก ษา
แนะน� ำ จากเราได้ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ 
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายใดๆ ตามที่
เขาเห็นชอบยินยอมนัน้ ควรให้ทนายความทีร่ บั ผิด
ชอบในคดีนั้นได้รับทราบโดยสุจริตตรงไปตรงมา
ตามหลักวิชาชีพทนายความ๑๘
๑๐. ทนายความจะต้องรายงานความคืบ
หน้าของคดีที่ตนรับผิดชอบลูกความอย่างต่อเนื่อง
ทนายความจะต้องรายงานความคืบหน้าของงาน
หรือคดีทตี่ นรับผิดชอบต่อลูกความเป็นระยะๆ อย่า
ขาดการติดต่อ หรือขาดการรายงานคดี ไม่วา่ ผลจะ
ออกมาในทางดีหรือไม่ดี ไม่ควรปกปิดความผิด
พลาด หรือความเสียหายที่เกิดกับลูกความเพราะ
ความบกพร่องของตนไว้นานเกินไป อย่ากลัวที่จะ
แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
ทนายความ งานทีม่ ปี ญ
ั หายิง่ ต้องการความจริงเพือ่
ให้ลูกความได้ทราบและร่วมแก้ปัญหาและเมื่อคดี

สภาทนายความ, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวง และข้อบังคับสภา
ทนายความที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ, ๒๕๔๗), หน้า ๕๔.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓.
๑๗
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หรืองานวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทนายความจะ
ต้ อ งรายงานให้ ลู ก ความทราบและจะต้ อ งคื น
เอกสารทรัพย์สนิ สิทธิประโยชน์ให้ลกู ความโดยเร็ว
อย่าเก็บไว้นานเกินสมควร
ในคดี เ พ่ ง ที่ ถึ ง ที่ สุ ด ถ้ า ลู ก ความมี สิ ท ธิ
บังคับคดีได้ตามค�ำพิพากษา ทนายความยังมีหน้า
ที่ต้องติดตามบังคับคดีให้จนเสร็จสิ้น การที่ศาลมี
ค�ำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว แต่ทนายความไม่ได้
ติ ด ตามบั ง คั บ คดี ใ ห้ ลู ก ความถื อ ว่ า ไม่ รั ก ษา
ประโยชน์ของลูกความอย่างครบถ้วน เพราะการ
ติดตามบังคับคดีตามค�ำพิพากษานัน้ เป็นการรักษา
ประโยชน์ ข องลู ก ความและเป็ น การผดุ ง ความ
ยุติธรรมเพื่อให้พิพากษาของศาลศักดิ์สิทธิ์มีผล
บังคับได้จริงตามกฎหมาย เมื่อการบังคับคดีเสร็จ
สิ้นทนายความต้องคืนเอกสารทรัพย์สินหรือสิทธิ
ใดๆ ทีไ่ ด้มาจากการบังคับคดีให้กบั ลูกความโดยเร็ว
การส่งมอบเอกสารทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีราย
ละเอียดเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ลกู ความตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งและลงชื่ อ รั บ มอบไปในเวลาอั น
เหมาะสม๑๙

๙. การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความเกี่ยว
กับศาล

๑. การปฏิ บั ติ ต นในบริ เ วณศาล การ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในบริเวณศาลนอก
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ห้องพิจารณานั้น ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติหน้าที่
เกีย่ วกับงานธุรการ หรืองานติดตามค�ำสัง่ ศาล งาน
บั ง คั บ คดี ข องศาลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
ทนายความจะต้ อ งมี ค วามเคารพสถานที่ แ ละ
สถาบั นศาลยุ ติธรรม ทนายความต้ อ งแต่ ง กาย
สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชนที่ไปศาลให้มีความเคารพสถานที่และ
สถาบันศาลยุติธรรม การปฏิบัติงานในบริเวณศาล
ทนายความต้องมีความระมัดระวังในความประพฤติ
การพูดจากับเพือ่ นทนายความก็ดี กับเจ้าหน้าทีข่ อง
ศาลก็ดี ต้องใช้ค�ำพูดที่สุภาพเรียบร้อย ทนายความ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของศาลหรือของเจ้า
หน้าที่ศาล เพื่อให้งานศาลและการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย ทนายความ
ต้องแนะน�ำลูกความ พยานหรือบุคคลที่เข้ามาใน
บริเวณศาลให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมใน
บริเวณศาล เช่น ไม่ดื่มสุราเข้ามาในบริเวณศาล
หรือไม่บันทึกเสียงหรือบันทึกภาพใดๆ ในบริเวณ
ศาล ทนายความต้องไม่ฝา่ ฝืนระเบียบราชการของ
ศาลแม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจเกิดความเสีย
หายกับระบบงานธุรการของศาลหรือท�ำให้ประชาชน
เข้าใจผิดในงานธุรการของศาลได้๒๐
๒. การปฏิบัติตนในศาล
๒.๑ ในห้องพิจารณาคดี ทนายความ
ต้องแต่งตัวตามข้อบังคับว่าด้วยมารยาททนายความ

ส�ำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ ๖,
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๘), หน้า ๓๙๖, ๔๓๓.
๒๐
สภาทนายความ, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวง และข้อบังคับสภา
ทนายความที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑-๕๒.
๑๙
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ทนายความ ทนายความที่ มี สิ ท ธิ ส วมครุ ย เนติ
บัณฑิต ต้องสวมครุยก่อนศาลออกนั่งพิจารณา
ทนายความต้องนั่งให้เรียบร้อย ไม่นั่งไขว่ห้าง สูบ
บุหรีห่ รือนัง่ หลับ ทนายความต้องนัง่ ในทีข่ องตนใน
ขณะที่ศาลออกนั่งพิจารณา มีความพร้อมที่จะ
ด�ำเนินกระบวนพิจารณา การขอตรวจเอกสารหรือ
ส�ำนวนคดีของศาลต้องขออนุญาตศาลก่อน การ
เข้าหรือออกนอกห้องพิจารณาในขณะที่ศาลนั่ง
พิจารณาจะต้องขออนุญาตศาลทุกครั้ง
ทนายความต้องไม่เขียนค�ำฟ้อง
ค�ำให้การหรือค�ำคู่ความใดๆ ที่เป็นเท็จต่อศาล ไม่
เขียนค�ำคูค่ วามค�ำร้องหรือค�ำแถลงเสียดสีผอู้ น่ื หรือ
ศาล ทนายความต้องไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือ
ความไม่พอใจ หรือความเป็นปรปักษ์กับผู้อื่นใน
ห้องพิจารณา ทนายความต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี น
การด� ำ เนิ น กระบวนพิ จ ารณาในศาล หากเห็ น
ประชาชนผู้เข้าฟังการพิจารณาประพฤติตัวไม่
เหมาะสมหรือไม่เรียบร้อยในห้องพิจารณาควร
แนะน�ำตักเตือน หากไม่เชือ่ ฟังต้องแจ้งให้ศาลหรือ
เจ้าหน้าที่ศาลทราบ
๒.๒ การใช้ถ้อยค�ำในห้องพิจารณา
คดี ในขณะที่ศาลนั่งพิจารณาคดี ทนายความที่อยู่
ในห้องพิจารณาคดีนั้นจะต้องใช้ถ้อยค�ำที่สุภาพ
เรี ย บร้ อ ยให้ เ กี ย รติ ศ าล พนั ก งานอั ย การและ
ทนายความฝ่ายตรงข้ามเสมอ การพูดกับศาลหรือ
ยืนแถลงข้อความใดๆ ต่อศาล หรือตอบค�ำถามศาล
ทนายความจะต้ อ งลุ ก ขึ้ น ยื น พู ด หรื อ แถลงด้ ว ย
ความเคารพทุกครั้ง การโต้แย้งศาลตามกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความในขณะที่ ศ าลนั่ ง พิ จ ารณาคดี
ทนายความต้องท�ำด้วยความสุภาพเรียบร้อยตาม
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ความเหมาะสม มีความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ตามกรอบของกฎหมายด้ ว ยเหตุ ผ ลและข้ อ
กฎหมายที่ตรงไปตรงมา การโต้แย้งหรือคัดค้าน
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความฝ่ายตรง
ข้ามไม่ควรโต้แย้งกับคู่ความฝ่ายตรงข้ามโดยตรง
แต่ควรแถลงต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในเรื่อง
นั้ น กั บ คู ่ ค วามฝ่ า ยตรงข้ า มตามค� ำ คั ด ค้ า น
ทนายความควรใช้ถ้อยค�ำที่เหมาะสมและจ�ำเป็น
เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกความเท่านั้นไม่ควรพูด
ก้าวร้าว วกวน ซ�ำ้ ซาก นอกประเด็น ไม่ควรคัดค้าน
ในเหตุทไี่ ม่เป็นสาระ ไม่ยนื ยันความเห็นหรือดูหมิน่
ความผิดพลาดบกพร่องของใครๆ ไม่วา่ จะเกีย่ วกับ
คดีนั้นหรือไม่ ไม่อวดรู้หรืออวดดีเพื่อหาคะแนน
นิยมจากลูกความหรือผู้เข้าฟังการพิจารณา ไม่พูด
สอดแทรกในขณะที่ศาลหรือทนายความคนอื่น
ก�ำลังพูดหรือแถลงข้อความหรือซักถามพยานอยูไ่ ม่
ควรพูดขึน้ ลอยๆ หรือพูดแทรกในขณะทีท่ นายความ
คนอื่นก�ำลังซักถามพยาน ทนายความควรปฏิบัติ
หน้าทีข่ องตนให้ครบถ้วนตามกฎหมายวิธพี จิ ารณา
และวิธีปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีในศาล เพื่อ
ให้การพิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยเรียบร้อย
ประหยั ด เวลาของศาลและคู ่ ค วามที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่าย
๒.๓ การว่าความในศาล เป็นกระบวน
การตรวจสอบค้นหาความจริงในห้องพิจารณาคดี
ของศาล ทนายความต้องใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ต้องเตรียมคดีมาอย่างละเอียดรอบคอบ
เตรียมพยานบุคคล พยานเอกสารให้พร้อมในการ
สืบพยานแต่ละนัดด�ำเนินกระบวนพิจารณาถูกต้อง
ตามกฎหมายและวิธีพิจารณา ทนายความเป็น
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เครื่องมือที่ส�ำคัญในกระบวนการยุติธรรม ต้องท�ำ
หน้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจเพือ่ ให้งานส�ำเร็จสมบูรณ์ดว้ ย
ดี ทนายความมีหน้าทีต่ รวจสอบและแสวงหาความ
จริงเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เพื่อให้ศาล
ตัดสินคดีได้ถกู ต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทนายความไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยต่อสิ่งที่เห็น
ว่าไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม ไม่ด�ำเนินกระบวน
พิจารณาโดยเอาเปรียบ กลั่นแกล้ง ขัดขวาง ไม่ให้
โอกาสผู้อื่นท�ำหน้าที่ตามกฎหมาย การซักถาม
พยานต้องใช้ค�ำถามที่สุภาพเรียบร้อย ไม่ข่มขู่
หลอกลวง ยั่วยุ ก้าวร้าว ใช้ค�ำหยาบหรือใช้ค�ำถาม
ให้ ห ลงผิ ด ทนายความต้ อ งไม่ แ สดงความเป็ น
ปรปักษ์กบั พยานในเวลาซักถามพยาน ต้องไม่สงสัย
หรือดูถูกพยานว่าเบิกความเท็จโดยอคติ ไม่กล่าว
โทษหรือเพ่งโทษพยานว่า เป็นคนผิดคนเลว เพื่อ
ให้เขาเกรงกลัวไม่กล้าเบิกความขัดใจตน ทนายความ
ไม่ควรสรุปค�ำเบิกความของพยานให้ผิดไปจาก
ถ้อยค�ำทีพ่ ยานเบิกความต่อศาล ทนายความไม่ควร
แสดงตนเป็นตัวความเสียเอง เมื่อลูกความโกรธ
พยานคนใดทนายความก็โกรธตามลูกความ แสดง
ความเป็นปรปักษ์แทนลูกความเพือ่ เอาใจลูกความ
ทนายความต้องระลึกเสมอว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ทนายความเป็นการรักษาความยุติธรรมเป็นส่วน
รวมไม่มจี ดุ ประสงค์มงุ่ ร้ายผูใ้ ดแม้บคุ คลนัน้ จะเป็น
อาชญากรก็ ต าม การว่ า ความในศาลต้ อ งเน้ น
ประเด็นปัญหาและสาระในคดี ไม่ควรกระท�ำใน
เรื่องนอกประเด็นและไม่เป็นสาระ ซึ่งจะท�ำให้
กระบวนพิจารณายุง่ ยาก เป็นการเสียเวลาของศาล
และคู่ความทุกฝ่าย
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๒.๔ ทนายความต้ อ งแสดงให้ ลู ก
ความและประชาชนทั่ ว ไปเชื่ อ มั่ น ว่ า ศาลเป็ น
สถาบันทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ผูพ้ พิ ากษาทุกท่านมีความเทีย่ ง
ธรรม เป็นกลางและปราศจากอคติ ทนายความต้อง
ให้ความเคารพผู้พิพากษาทั้งในขณะนั่งพิจารณา
และในบริเวณศาล ต้องหลีกเลี่ยงการแสดงความ
สนิทสนมกับผูพ้ พิ ากษาแม้เป็นเพือ่ นสนิทกันก็ตาม
ในระหว่างทีท่ นายความมีคดีอยูก่ บั ผูพ้ พิ ากษาท่าน
ใด ทนายความไม่ควรติดต่อสังคมสมาคมกับผู้
พิพากษาท่านนั้นโดยเด็ดขาด ทนายความไม่ควร
เปิดเผยสาระส�ำคัญอันเกีย่ วกับคดีให้กบั ผูพ้ พิ ากษา
ทราบเป็นการส่วนตัวลับหลังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ทนายความไม่ควรพูดประจบประแจงหรือกล่าวค�ำ
สรรเสริญเยินยอผู้พิพากษาจนเกินความเป็นจริง
๒.๕ ทนายความต้องระมัดระวังใน
การติดต่อหรือวิสาสะกับผูพ้ พิ ากษา แม้ผพู้ พิ ากษา
ท่านนั้นจะไม่ได้นั่งพิจารณาคดีของตนก็ตาม การ
ให้บริการหรือความเอื้อเฟื้อใดๆ แก่ผู้พิพากษาจน
เกินสมควรอาจมีผลกระทบกับความคิดเห็นของ
ประชาชน การอยู่ร่วมกันในสังคมทนายความและ
ผูพ้ พิ ากษาอาจต้องมีการเอือ้ เฟือ้ สนับสนุนส่งเสริม
กันเป็นธรรมดา แต่ขอให้ทำ� ด้วยความเหมาะสมกับ
เวลา สถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสังคมนั้นๆ ซึ่งจะ
ต้องระมัดระวังว่าบุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้ การ
ติ ด ต่ อ สั ง คมสมาคมระหว่ า งทนายความกั บ ผู ้
พิพากษาจะต้องค�ำนึงว่า ผู้พิพากษาเป็นตัวแทน
ของสถาบั น ศาลสถิ ต ยุ ติ ธ รรมอั น เป็ น ที่ พึ่ ง ของ
ประชาชน ต้องไม่ท�ำให้ผู้อื่นสงสัยในความบริสุทธิ์
ยุตธิ รรมของศาลอันเป็นสถาบันไม่เป็นส่วนตัวของ
ผู้พิพากษาท่านนั้น ทนายความไม่ควรกล่าวถึง
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ความสนิทสนมระหว่างตนกับผูพ้ พิ ากษาท่านใดให้
ลูกความหรือผูใ้ ดทราบ ไม่วา่ ผูพ้ พิ ากษาท่านนัน้ จะ
เกี่ยวข้องกับคดีที่ตนท�ำอยู่หรือไม่ การกล่าวถึง
ความสนิทสนมกับผู้พิพากษาท่านนั้นจะเกี่ยวข้อง
กับคดีที่ตนท�ำอยู่หรือไม่ การกล่าวถึงความสนิท
สนมกับผู้พิพากษาท่านใดเพราะเป็นเพื่อนรักหรือ
เพราะเป็นญาติกนั นัน้ ไม่ควรกระท�ำโดยเด็ดขาดไม่
ว่าจะกระท�ำเพื่อวัตถุประสงค์ใด
๒.๖ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความ
ในศาล ทนายความต้องตระหนักว่าตนมีฐานะเป็น
OFFICER OF THE COURT ทนายความต้องดูแล
รักษาประโยชน์ของลูกความและมีหน้าที่ในการ
ผดุงความยุติธรรม ทนายความต้องช่วยเหลือศาล
เจ้าหน้าที่ศาล หรือคู่ความฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้การ
พิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประหยัดค่า
ใช้จ่าย ทนายความจะไม่ขอเลื่อนคดี เว้นแต่จะมี
เหตุจ�ำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ การเลื่อนคดี
นั้ น มี ผลกระทบกับบุคคลที่เ กี่ยวข้องหลายฝ่ า ย
ทนายความจะต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังในประโยชน์ของบุคคลอืน่ ด้วย ทนายความ
ต้องไปศาลตรงตามวันเวลานัดของศาลและไม่ว่า
ศาลจะนัดให้ทนายความในศาลด้วยเหตุใด ทนายความ
ต้องไปศาลตามหมายนัดหรือตามวันนัดของศาล
ทุกครั้ง ส�ำหรับทนายความแล้ว ไม่มีภารกิจใดที่
ส�ำคัญกว่าการไปศาลตามก�ำหนดนัด ทนายความ
ต้องจัดให้ภารกิจอื่นมีความส�ำคัญน้อยกว่าการไป
ศาลตามนัด ทนายความต้องไม่คดิ ว่าการไปศาลใน
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บางเรื่องเป็นการเสียเวลาแต่ต้องตระหนักว่าการ
ไปศาลแต่ละครั้ง เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ
ทนายความและเป็นการผดุงความยุติธรรมตาม
หน้าที่ และทนายความต้องท�ำความเข้าใจกับพยาน
และบุคคลทั่วไปว่าการไปศาลเป็นหน้าที่อันส�ำคัญ
ของประชาชนทุกคน๒๑
๓. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยทั่ ว ไปของ
ทนายความ การปฏิบตั ติ นของทนายความในหน้าที่
ทัว่ ไป หรือการด�ำรงตนในสังคมของทนายความนัน้
มี ห ลั ก วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ให้ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความได้รับการยอมรับ
นับถือจากประชาชนทั่วไป ดังนี้
๓.๑ ด� ำ รงตนตามอั ต ภาพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีเกียรติ ทนายความจะต้อง
ด� ำ รงตนเป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละมี
คุณธรรม ไม่โลภในค่าจ้างจนเป็นการเบียดเบียนผู้
อื่นไม่แสวงหาความร�่ำรวยบนความทุกข์ยากของ
ลูกความ ไม่เห็นแก่เงิน การประกอบวิชาชีพไม่ใช่
การค้าไม่ควรถือเอาเงินเป็นจุดประสงค์ในการ
ท�ำงาน ควรมีความคิดช่วยเหลือท�ำประโยชน์ให้
บุคคลอื่น ยิ่งกว่าประโยชน์ของตนเอง
๓.๒ ทนายความต้ อ งมี ค วามเป็ น
อิสระในวิชาชีพ มีความกล้าหาญในการแสดงความ
คิดเห็นโดยสุจริต เพื่อด�ำรงความถูกต้องเป็นธรรม
ไว้ในสังคม ทนายความต้องเป็นผู้น�ำทางความคิด
และสติปัญญา เป็นผู้น�ำมติมหาชนไม่หวั่นไหวใน
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ไม่เกรงกลัวก้มศีรษะให้กับ

สภาทนายความ, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อมด้วยกฎกระทรวง และข้อบังคับสภา
ทนายความที่เกี่ยวข้อง, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ, ๒๕๔๗), หน้า ๕๑.
๒๑
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ความชั่วร้าย เพื่อแลกกับเงินความสุข หรืออ�ำนาจ
วาสนาของตนจนกระทัง่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างถูกต้อง
ไม่ได้ ทนายความต้องด�ำรงศักดิ์ศรีของผู้ประกอบ
วิชาชีพไม่เข้าข้างลูกความในทุกกรณีเพื่อหวังค่า
ตอบแทน ไม่เป็นตัวความเสียเอง พูดแทนลูกความ
ในทุกเรือ่ งโดยไม่ได้พจิ ารณาว่าสิง่ ทีล่ กู ความให้พดู
นั้นถูกต้องหรือไม่๒๒
๓.๓ การให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็น
ความเห็นส่วนตัวหรือความเห็นในวิชาชีพกับบุคคล
ใดหรือแก่สาธารณชน ทนายความต้องแสดงความ
คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ไม่หว่ งฐานะของตนหรือ
ห่วงเงินค่าทนายความจนไม่กล้าพูดในสิ่งทีค่ วรพูด
ทนายความจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาสั่งให้ท�ำในสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ทนายความต้องมีความเป็นอิสระในการ
ด�ำรงตนในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความสุจริต
กล้าหาญเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนได้ ทนายความจะ
ต้องไม่ติดในอบายมุข อันน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ในหน้าทีก่ ารงานและความไม่ไว้วางใจของประชาชน
ทนายความต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนได้ตลอดเวลา
๓.๔ ทนายความต้องรักษาความลับ
ทีไ่ ด้มาจากการประกอบวิชาชีพตลอดไป การกล่าว
ถึงข้อเท็จจริงใดๆ ทีไ่ ด้รบั ฟังมาจากลูกความในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต้องระมัดระวังความเสียหายที่อาจ
จะเกิดกับลูกความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แม้การ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทนายความได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว
ทนายความก็ยงั ต้องรักษาความลับของลูกความนัน้
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ตลอดไป เหมือนยังเป็นทนายความลูกความกันอยู่
ทนายความต้องไม่พูดเท็จทั้งในงานวิชาชีพและ
เรือ่ งส่วนตัว ค�ำพูดของทนายความนัน้ ลูกความและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจใช้อ้างอิงในความถูกต้องได้เสมอ
ทนายความพึงตระหนักว่า เกียรติยศ ศักดิศ์ รี ความ
เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งของวิ ช าชี พ ทนายความนั้ น อยู ่ ที่
ทนายความสามารถรักษาความสัตย์สุจริตไว้ได้
ตลอดไป
๓.๕ ทนายความจะต้องรับคดีหรือ
งานที่ประชาชนทั่วไปต้องการให้ทนายความช่วย
เหลือ การปฏิเสธไม่รับคดีเป็นการปฏิเสธความ
ยุตธิ รรม เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษในเรือ่ งนัน้ ๆ เช่น
มีการขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
หรือการท�ำงานนัน้ จะเป็นการเปิดเผยความลับของ
ลูกความคนอื่นหรือเป็นการกระท�ำผิดกฎหมาย
ทนายความไม่ควรจะท�ำงานให้ลกู ความคนหนึง่ คน
ใดโดยเฉพาะ หรือท�ำงานให้กับลูกความแต่ละ
คนในมาตรฐานที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ค วรเป็ น
ทนายความของประชาชนผู ้ ป ระสงค์ จ ะได้ รั บ
บริการทางวิชาชีพในมาตรฐานที่สูงเท่าเทียมกัน
และประชาชนทัว่ ไปสามารถมอบคดีให้ทนายความ
คนใดรับผิดชอบได้ เพราะต้องถือว่าทนายความทุก
คนมีมาตรฐานทางวิชาชีพเท่าเทียมกัน
๓.๖ การติดต่อสือ่ สารกับตัวความที่
มีทนายความอยู่แล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นคดีใน
ศาลหรือไม่ ทนายความควรติดต่อกับทนายความ
ของตัวความก่อน ไม่วา่ จะเป็นการติดต่อโดยค�ำพูด

วรรณชัย บุญบ�ำรุง และคณะ, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.,
๒๕๕๕), หน้า ๕๑.
๒๒
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หรือโดยหนังสือ ทนายความควรให้เกียรติผู้ร่วม
วิชาชีพทนายความให้เขาได้พิจารณาข้อมูลเหล่า
นั้ น ก่ อ นเพื่ อ ให้ ท นายความผู ้ นั้ น มี โ อกาสรั ก ษา
ประโยชน์ลูกความของเขาได้ ไม่ควรติดต่อกับตัว
ความโดยตรง เว้นแต่ทนายความของเขาจะทราบ
และยินยอมให้ติดต่อกับตัวความโดยตรงได้
ข้อควรปฏิบัติของทนายความดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น เป็นหลักวิชาชีพของทนายความทีค่ วร
ยึดถือและปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำรงตน
เป็ น ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทนายความอาวุ โ สควร
แนะน� ำ สั่ ง สอนทนายความรุ ่ น ใหม่ ที่ จ ะเข้ า มา
ประกอบวิชาชีพทนายความให้เข้าใจวัตถุประสงค์
ของวิ ช าชี พ อุ ด มการณ์ ใ นการรั บ ใช้ ป ระชาชน
จารีตประเพณีของนักกฎหมายที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้น
เป็นทนายความ นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ของ
ทนายความทุกคนจะต้องใส่ใจดูแลเพือ่ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทนายความ ให้ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพของ
ทนายความให้เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน เพือ่ ความ
เป็นปึกแผ่นแน่นหนาของสถาบันทนายความ และ
เป็นการรวมพลังของผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความ
ให้ เ ข้ ม แข็ ง เป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทนายความทุกคนมีหน้าที่สอดส่อง
ดูแลไม่ให้ทนายความคนใดคนหนึ่งประพฤติผิด
หลักวิชาชีพ เพราะการเสื่อมเสียของผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ แม้ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย ว อาจมี ผ ลกระทบถึ ง ผู ้
ประกอบวิชาชีพที่ดีอีกหลายคน และส่งผลไปถึง
สถาบันทนายความได้๒๓
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๑๐. สรุป

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่อง
อคติ ๔ เพื่อให้บุคคลได้ตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเอง การปฏิบัติก็ควรให้มีข้อยึดเหนี่ยวจิตใจไม่
ควรปล่อยไปตามใจชอบ และความเกลียดชัง ยิ่ง
แล้วท�ำหน้าที่ทนายความ ยิ่งต้องตระหนักให้มาก
เพราะเป็นงานที่สร้างความชอบธรรมให้กับสังคม
ประชาชนหรื อ สั ง คมยั ง หวั ง ที่ จ ะพึ่ ง องค์ ก รทาง
กฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับพวกเขา
ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องนั ก กฎหมายและ
ทนายความจ�ำเป็นต้องมีหลักในการพิจารณาคดี
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม หลักอคติ ๔ ซึ่งเป็นหลัก
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและชอบธรรมส�ำหรับนัก
กฎหมายและทนายความเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนอยู่
ก็ย่อมมีความล�ำเอียงอยู่เป็นธรรมดาไม่มากก็น้อย
แต่เราก็ควรพยายามสร้างความยุติธรรมให้มาก
ด้วยการพยายามละความล�ำเอียงลง แม้เพียงเล็ก
น้อยก็ยังดี
หลักวิชาชีพของทนายความที่ควรยึดถือ
และปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตลอดเวลาทีย่ งั ด�ำรงตนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทนายความ กล่าวคือ ทนายความ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ ตรงและเคารพ
กฎหมาย วิ ช าชี พ กฎหมายนั้ น ต้ อ งใช้ เ พื่ อ การ
อ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งจะต้อง
ท�ำงานด้วยความบริสุทธิ์ เพื่อผลคือความยุติธรรม

พรสวัสดิ์ เพชรแดง, พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ส�ำนักพิมพ์
ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๓๕), หน้า ๒๐.
๒๓
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ค�ำว่าบริสุทธิ์ หมายถึง การท�ำงานและผู้ท�ำงานจะ
ต้ อ งบริ สุ ท ธิ์ ในระหว่ า งความบริ สุ ท ธิ์ กั บ ความ
ยุตธิ รรมนัน้ เขาถือว่าความบริสทุ ธิส์ ำ� คัญยิง่ กว่าผล
คือความยุติธรรม เพราะเหตุว่า เมื่อวิธีการท�ำงาน
และผูท้ ำ� งานไม่บริสทุ ธิแ์ ล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็ใช้ไม่ได้
แต่ถา้ วิธกี ารท�ำงานมีความบริสทุ ธิแ์ ล้ว แม้วา่ จะไม่
เกิ ด ผลคื อ ความยุ ติ ธ รรม ก็ อ าจมี ก ารแก้ ไ ขได้
ทนายความจะต้องใช้ความรู้คู่กับคุณธรรม และมี
จริยธรรมน�ำวิชาชีพเสมอ ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทนายความที่ประสบความส�ำเร็จในการประกอบ
วิ ช าชี พ นั้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการรั ก ษา
ประโยชน์ของลูกความและรักษาความยุติธรรม
ตามหลักวิชาชีพทนายความได้อย่างสมบูรณ์
การว่ า ความในศาล เป็ น กระบวนการ
ตรวจสอบค้นหาความจริงในห้องพิจารณาคดีของ
ศาล ทนายความต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ ต้องเตรียมคดีมาอย่างละเอียดรอบคอบ
เตรียมพยานบุคคล พยานเอกสารให้พร้อมในการ
สืบพยานแต่ละนัดด�ำเนินกระบวนพิจารณาถูกต้อง
ตามกฎหมายและวิธีพิจารณา ทนายความเป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญในกระบวนการยุติธรรม ต้องท�ำ
หน้าทีด่ ว้ ยความตัง้ ใจเพือ่ ให้งานส�ำเร็จสมบูรณ์ดว้ ย

ดี เมือ่ เป็นเช่นนี้ อาชีพทนายความ จึงมีความหมาย
เชื่อมโยงต่อชีวิตและสังคม นอกจากจะหมายถึง
การท�ำมาหากินหรือการหาเลีย้ งชีวติ แล้วยังมีความ
หมายที่สื่อไปถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงหรือจุดมุ่ง
หมายที่แท้จริงได้ว่า อาชีพเป็นเครื่องช่วยแก้ไข
ปัญหาของชีวติ และสังคม หรือเป็นเครือ่ งมือท�ำการ
สร้างสรรค์ชีวิตและเป็นผลดีต่อสังคม ท�ำให้เกิด
ความสุขสมบูรณ์ในทุกด้าน อาชีพในความหมายนี้
จึงมุ่งที่วัตถุประสงค์ที่แท้ของการท�ำอาชีพนั้นตาม
กฎธรรมชาติไม่ใช่เพียงตามกฎมนุษย์หรือตาม
ตกลงกัน (กฎหมาย)
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความหมายของอาชีพ
โดยทั่วๆ ไป คือ การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล
ต่อตนเอง ผู้อื่น สังคมและธรรมชาติ อันเนื่องมา
จากความต้องการที่แตกต่างกัน ความถนัดความ
ช�ำนาญของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เพื่อตอบ
สนองด้านต่างๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการ
ด�ำรงชีวิตต้องการที่แตกต่างกัน ความถนัดความ
ช�ำนาญของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน เพื่อตอบ
สนองด้านต่างๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการ
ด�ำรงชีวิต เพื่อแสวงหาปัจจัยยังชีพ ตลอดจนเพื่อ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคม
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