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คณะผู้จัดทำวารสารจุลนิติ	
ที่ปรึกษา	 นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช	 เลขาธิการวุฒิสภา
	 นางมัลลิกา		ลับไพรี	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
		 นางนรรัตน์		พิมเสน	 รองเลขาธิการวุฒิสภา
	 นายนัฑ		ผาสุข				 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
กองบรรณาธิการ	 นางภาณุมาศ		วราหะไพฑูรย์			 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
	 นางสาวจุฬารัตน์		ยะปะนัน	 นิติกร	
	 นางสุวิมล		แจ้งสว่าง	 นิติกร	
	 นายบรรหาร		กำลา	 นิติกร	
	 นางสาวสุทธิมาตร		จันทร์แดง	 นิติกร	
	 นางสาวอริยพร		โพธิใส	 นิติกร
	 นายอภิวัฒน์		สุดสาว	 นิติกร
		 นางสาวเพลินตา		ตันรังสรรค์	 นิติกร
	 นายปณิธัศร์		ปทุมวัฒน์	 นิติกร
	 นายวรชัย		แสนสีระ	 นิติกร
	 นางสาวลันดา		อุตมะโภคิน	 นิติกร
	 นางสาวอวิการัตน์		นิยมไทย	 นิติกร
บันทึกข้อมูล-พิสูจน์อักษร	 นางรัชตา		ศักดิ์ขจรชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ	
		 นางสาวทรรศนวรรณ		สงกาง	 เจ้าพนักงานธุรการ		 	
		 นางสาวจุฬารัตน์		วงษ์น้อย	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
	 นางกฤตยา		ดวงประเสริฐ	 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	
สถานที่ติดต่อ	 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย		สำนักกฎหมาย
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 เลขที่	๔๙๙		อาคารสุขประพฤติ	ชั้นที่	๑๓	ถนนประชาชื่น		เขตบางซื่อ
	 กรุงเทพมหานคร	๑๐๘๐๐			
		 โทร.	๐	๒๘๓๑	๙๓๐๔
ศิลปกรรม-พิสูจน์อักษร	 กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์		โทร.	๐	๒๘๓๑	๙๔๗๑-๒
		 นางสาวปัทมาภรณ์		ชูสกุล	 ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรณาธิการ
	 	 และเทคโนโลยีการพิมพ์
	 นางสาวชมพูนุช		ลาภเกิด			 นายช่างศิลป์
	 นางสาวสุมัทนา		คลังแสง	 นักวิชาการช่างศิลป์
	 นางสาววรรธนา		สุขวงศ์	 นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
		 นายศักดิ์พันธุ์		เกิดแก่น				 ช่างศิลป์
	 นายอวิรุทธิ์		สนพราย	 ช่างศิลป์
	 นายชวการ		แพนไธสง	 วิทยากร
	 นายปิยชาติ		ศิลปสุวรรณ	 วิทยากร
	 นางสาวศิริมนัส		สารพัฒน์	 วิทยากร	
จัดพิมพ์โดย	 สำนักการพิมพ์		โทร.	๐	๒๒๔๔	๑๗๔๑-๒
	 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 เลขที่	๔	ถนนอู่ทองใน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	๑๐๓๐๐



 ตามหลักการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้น	 อำนาจอธิปไตยได้แบ่งออกเป็น	 ๓	 ฝ่าย	 คือ	
อำนาจนิติบัญญัติ	อำนาจบริหาร	และอำนาจตุลาการ	ทั้งนี้เป็นไปตาม	“ทฤษฎีหลักการแบ่งแยกอำนาจ”	ซึ่งเป็น
หลักการสำคัญประการหนึ่งของหลักการการปกครองด้วยกฎหมาย	หรือ “หลักนิติรัฐ”	อันเป็นแนวคิดที่ยอมรับ	
นบัถอืใหก้ฎหมายเปน็เครือ่งมอืสำคญัในการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง	นอกจากนี	้
องคก์รทีม่อีำนาจในการใชอ้ำนาจอธปิไตย	อนัประกอบดว้ย	รฐัสภา	คณะรฐัมนตร	ีและศาลนัน้	จำตอ้งปฏบิตัหินา้ที	่
โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองไม่ให้ใช้อำนาจเกินขอบเขตและจะต้องอยู่ภายใต้	
กฎหมายดว้ย	หรอืตามทีร่ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓	วรรคสอง	ไดบ้ญัญตัวิา่ 
“การปฏบิตัหินา้ทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคก์รตามรฐัธรรมนญูและหนว่ยงานของรฐัตอ้งเปน็ไปตาม 
หลักนิติธรรม”	ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีเจตนารมณ์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ในการใช้อำนาจ	
อธิปไตยรวมทั้งองค์กรอื่น	ๆ	ที่มีภารกิจสำคัญต่อประโยชน์สาธารณะนั้น	จำต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติ	
แหง่รฐัธรรมนญูและกฎหมายทีม่คีวามเปน็ธรรม	สามารถอธบิายและใหเ้หตผุลได้	และจะใชอ้ำนาจรฐัโดยปราศจาก	
บทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นมิได้	อีกทั้งยังสอดคล้องกับ “หลักนิติธรรม” (The Rule of Law) ด้วย
	 นอกจากนี้ “ภายใต้หลักนิติรัฐและนิติธรรม”	นั้น	ปัญหาสำคัญจะอยู่ที่	“การบังคับใช้กฎหมาย”	ซึ่งใน	
บางครัง้หรอืบางโอกาสมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งอาศยั	“การตคีวามกฎหมาย”	ทีถ่กูตอ้งและเหมาะสมเพือ่หยัง่ทราบ	
ความหมายหรอืเจตนารมณท์ีแ่ทจ้รงิของกฎหมายนัน้	ๆ 	ใหเ้ปน็ไปโดยถกูตอ้งและสอดคลอ้งตามจารตีแหง่หลกันติริฐั	
และนิติธรรมในอันที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
	 ประกอบกบัในโอกาส “วันรพ”ี	ประจำปพีทุธศกัราช	๒๕๕๓	(วนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๕๓)	เพือ่แสดงความเคารพ	
และรำลกึถงึพระกรุณาธิคุณของ	พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รพพีฒันศกัดิ ์กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ์	หรอื	
“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	ในการท่ีทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบกฎหมายไทย	
ในทุกด้าน	อาทิเช่น	เมื่อครั้งประมวลกฎหมายลักษณะอาญา	ร.ศ.	๑๒๗	ได้ชำระรวบรวมเสร็จสิ้นและได้ใช้บังคับ	
เป็นกฎหมายแล้ว	ทรงพระอุตสาหะอธิบายตัวบทกฎหมายให้กระจ่างชัดเพื่อสะดวกแก่การศึกษา และเพื่อ 
“การตีความ” ให้ตรงกันกับเจตนารมณ์ของผู้ร่างเดิม	 ทั้งในเวลาต่อมาได้ทรงมุ่งพัฒนาการศึกษากฎหมาย	
ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศมากยิ่งขึ้น	ซึ่งเป็นต้นกำเนิด	
ของการเรียนการสอนหลักสูตรวิชากฎหมายในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่อมาจนถึงปัจจุบัน
	 ดงันัน้	วารสาร	“จลุนติ”ิ	ฉบบันี	้ทางกองบรรณาธกิารวารสารจลุนติจิงึใครข่อเสนอเรือ่ง		“หลักการตคีวาม 
กฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม”	 เป็นวาระหรือประเด็นหลัก	ทั้งนี้	 โดยได้ทำการสัมภาษณ์
ความเห็นทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจาก	ฯพณฯ	
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์  กรัยวิเชียร	 องคมนตรี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน	
ประธานศาลปกครองสงูสดุ และ ศาสตราจารย ์กติตคิณุ ดร. บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ	เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา้	
ทัง้นี	้เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นไดท้ราบถงึความสำคญัของหลกัการตคีวามกฎหมายตลอดจนแนวทางการตคีวามกฎหมาย
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม
	 สำหรับเนื้อหาส่วนอื่น	 ยังคงเข้มข้นด้วยข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์	 โดยหวังให้ 
“จุลนิติ”	ฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางวิชาการด้านกฎหมายที่รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ	
“หลกัการตคีวามกฎหมาย” ไวอ้ยา่งครบถว้นและกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผูอ้า่นสงูสดุ	กองบรรณาธกิารขอขอบคณุ	
ผู้อ่านทุกท่านที่ได้กรุณาติดตามผลงานของวารสารจุลนิติด้วยดีเสมอมา	ซ่ึงเราพร้อมท่ีจะทำหน้าท่ีคัดสรรบทความ	
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการดา้นกฎหมายอนัจะเป็นประโยชนต่์อวงงานด้านนติิบัญญติัของวฒุสิภาและสงัคม	
โดยรวมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 กองบรรณาธิการ
	 	 	 	 	 	 	 กรกฎาคม	๒๕๕๓

บรรณาธิการแถลง



พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร

แก่ผู ้สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๖

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมงานแจกประกาศนียบัตรของเนติบัณฑิตยสภา 

อีกครั้งหนึ่ง และขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิต ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาทุกคน

 ทา่นทัง้หลายสว่นใหญ ่จะไดเ้ปน็ผูน้ำในดา้นกฎหมาย และผูป้ระสาทความเปน็ธรรมแกป่ระชาชน 

ต่อไป โดยอาชีพและหน้าที่ชอบที่จะถือว่างานของท่านเป็นงานสำคัญพิเศษ ซึ่งควรจะต้องกระทำ 

ด้วยความระมัดระวังอย่างละเอียดรอบคอบและเที่ยงตรงโดยสุดความสามารถ จะปล่อยให้ผิดพลาด 

บกพร่องไม่ได้เลยเป็นอันขาด

 ข้าพเจ้าจึงใคร่ฝากข้อพิจารณาไว้ เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติงานของแต่ละคนว่า กฎหมาย 

ทั้งหมดซ่ึงประกาศใช้บังคับแก่ประชาชนนั้น แม้จะมีบทบัญญัติอันเที่ยงธรรมและครอบคลุมไปถึง 

ประชาชนทั่วประเทศอยู่ในตัวโดยหลักการ แล้วก็ตาม แต่คดีความที่เกิดข้ึนนั้นก็ยังผิดแผกแปลก

กันไปได้มาก ตามเหตุแวดล้อม สภาพการณ์และพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละท้องถิ่น 

การใช้กฎหมายบังคับคดีต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอันถูกต้องของนักกฎหมายควบคู่ไปด้วย 

ทกุกรณ ีจงึจะสามารถรกัษาความยตุธิรรมไว ้ มใิหส้ัน่คลอนและขาดตกบกพรอ่งได ้นกักฎหมายทกุคน 

จะตอ้งตัง้ใจใชก้ฎหมายเพ่ือผดงุความเปน็ธรรม ความผาสกุสงบ ความมัน่คงของมหาชนและประเทศชาต ิ

ทั้งต้องเพ่งถึงการใช้วิจารณญาณอันถูกถ้วนให้มากที่สุด ควบคู่กับการใช้กฎหมายเสมอตลอดไป 

มิฉะนั้นอาจไม่บรรลุผลตามที่ทุกคนมุ่งหวัง

 ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของทุกท่าน ในการที่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าและพระราชินีและขออวยพร 

ใหเ้นตบิณัฑติใหมท่กุคนประสบความสำเรจ็ในชวีติ มคีวามเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงานทกุ ๆ  ประการ 

ตามที่มุ่งประสงค์
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ในทางสังคมวิทยานั้นถือว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” 
และเมื่อมีสังคมเกิดขึ้น การติดต่อสื่อสาร การสมาคมเพื่อสนอง 
ความตอ้งการซึง่กนัและกนักเ็กดิขึน้ตามมา ดงันัน้ ในแตล่ะสงัคม 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ ทั้งที่ไม่ 
ปรากฏใหเ้หน็เปน็ลายลกัษณอ์กัษร เชน่ วถิปีระชาหรอืวถิชีาวบา้น 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือศีลธรรม และที่มีปรากฏ 
ใหเ้หน็เปน็ลายลกัษณอ์กัษร เชน่ คมัภรีท์างศาสนา กฎหมาย หรอื 
ข้อบังคับ เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ 
ของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน มีระเบียบแบบแผน 
อย่างเดียวกัน และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและ 
ศีลธรรมอันดีของสังคมส่วนรวม โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว เรียกว่า  
“ปทัสถานทางสังคม” (Social Norms) หรือ “บรรทัดฐานของสังคม”๑ 

ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากการที่คนในสังคมปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติตามคตินิยม 
ของสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็นระเบียบแบบแผนหรือประเพณีนิยม ดังมีภาษิตละติน 
บทหนึง่กลา่วไวว้า่ “ทีไ่หนมสีงัคม ทีน่ัน่มกีฎหมาย” (Ubi societas, ibi jus)๒ กลา่วคอื  
เมือ่มนษุยม์าอยูร่วมกนัเปน็สงัคมหรอืเปน็หมูค่ณะในลกัษณะทีถ่าวรจะตอ้งมกีฎเกณฑ ์
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข 

เมือ่สงัคมมกีารขยายใหญม่ากขึน้ มคีวามสลบัซบัซอ้นทางโครงสรา้งมากยิง่ขึน้  
การกำหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมของสังคมสมัยใหม่ ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรมากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบขึ้น
มาจากถ้อยคำที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนในสังคม โดยถ้อยคำที่ประกอบเป็น 

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“หลักการตีความกฎหมายตามครรลอง
  ของหลักนิติรัฐและนิติธรรม”

๑ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org) สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓.
๒ แสวง  บญุเฉลมิวภิาส, “ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทย (The Thai Legal History)”, พมิพค์รัง้ที ่๗ (กรงุเทพฯ :วญิญชูน, 

๒๕๕๑),หน้า ๒๓.
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บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมักจะมีข้อจำกัดในตัวเอง ในบางกรณีถ้อยคำบางคำ 
อาจมีความหมายได้หลายนัย หรือถ้อยคำบางคำอาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป 
ตามบริบท และถ้อยคำบางคำอาจมีท้ังความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะอีกด้วย  
ดังน้ัน การตีความกฎหมาย จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสำคัญในการใช้และการประกอบวิชาชีพ 
กฎหมายไม่ว่าสาขาใด เพราะกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ไม่ต้องอาศัยการตีความนั้น  
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้๓ หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีบทกฎหมายใดที่ไม่ต้องตีความ  
เพราะการที่เราสรุปได้ว่าข้อความในบทกฎหมายใดชัดเจนหรือไม่ ก็ย่อมหมายความ 
อยูใ่นตวัวา่เราไดต้คีวามขอ้ความนัน้แลว้๔ อยา่งไรกต็าม ยงัมคีวามเหน็ของนกันติศิาสตร์ 
บางส่วนที่มีความเห็นว่า การตีความกฎหมายนั้นจะพึงกระทำต่อเมื่อมีข้อสงสัยใน 
ความหมายของกฎหมายเท่านั้น๕ ถ้ากฎหมายชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีความ 

สำหรับการใช้และการตีความกฎหมายน้ี Sir William 
Blackstone (ค.ศ. ๑๗๒๓ - ๑๗๘๐) อาจารย์กฎหมาย 
แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้ชี้ให้เห็นว่า การใช้ 
และการตีความกฎหมายคือหัวใจของการศึกษากฎหมาย  
เมื่อใดที่การศึกษากฎหมายเป็นไปโดยปราศจากการ 
ทำความเข้าใจหลักพื้นฐานของกฎหมายให้ถูกต้องแล้ว  
ย่อมจะส่งผลทำให้นักกฎหมายไร้ความสามารถที่จะคิดถึง 
กฎหมายนอกกรอบถ้อยคำตามตัวอักษร และไม่สามารถ 
เข้าถึงความมุ่งหมายของบทกฎหมายหรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ดำรงอยู่ในเหตุผลของเรื่องตามธรรมชาติได้ ซึ่ง  

Von Kirchmann นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน เคยกล่าวไว้ว่าการศึกษากฎหมายนั้น  
ไม่อาจจำกัดอยู่เพียงเฉพาะการศึกษาว่ามีบทบัญญัติหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ประการใด 
ได้อีกต่อไป เพราะหากสิ่งที่นักกฎหมายได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตจำกัดอยู่เพียงความรู้ 
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายตามที่ได้ตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ความรู้เหล่านั้น 
ย่อมสูญสลายไปพร้อมกับกฎหมายตามตัวอักษรเมื่อกฎหมายนั้นถูกยกเลิกไป 
นอกจากนี ้Roscoe Pound อาจารยท์างนติปิรชัญาและกฎหมายเปรยีบเทยีบผูโ้ดง่ดงั 

๓ ธานินทร์  กรัยวิเชียร, “ความสำคัญของการตีความในวิชาชีพกฎหมาย”, ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการในโอกาส 
รำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์, จัดพิมพ์โดยกองทุนศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา,๒๕๕๒), หน้า ๒.

๔ กิตติศักดิ์  ปรกติ, “หลักทั่วไปในการใช้และตีความกฎหมาย”,บทความวิชาการในโอกาสรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี 
ศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์,(http://www.keepandshare.com/doc/656202/?da=y) สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓.

๕ หยุด  แสงอุทัย, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป”, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก,๒๕๔๘),  
หน้า ๑๓๐.
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แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา ยังได้แสดงความเห็นไว้ว่า “การศึกษา 
กฎหมายนั้น นอกจากจะต้องเรียนรู้เนื้อหาของกฎหมายแล้ว ยังต้องศึกษาให้เข้าถึง 
โครงสรา้ง หมวดหมู ่การแยกประเภท ขอ้ความคดิตา่ง ๆ  ของระบบกฎหมาย กลา่วคอื 
ศึกษาให้เข้าถึงวิธีการทางกฎหมายด้วย”๖ 

ดงันัน้ การศกึษากฎหมายทีแ่ทจ้รงิ จงึตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ถงึทศันคต ิแนวความคดิ 
และวิธีการทางกฎหมายของกฎหมายในระบบกฎหมายของตัวเอง หรือที่เรียกว่า 
“หลกัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย” หลกัวชิากฎหมายจงึตอ้งประกอบดว้ยความรู้
กฎหมายกบัความรูว้ธิใีชแ้ละตคีวามกฎหมาย เรยีกวา่ “รูก้ฎหมายได ้ใชก้ฎหมายเปน็” 
เพราะหากนักกฎหมายที่รู้เพียงแต่ตัวบทกฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไม่เป็นแล้ว ย่อมใช้ 
ความรูข้องตนไปแบบลองผดิลองถกูหรอืมฉิะนัน้กอ็าจจะใชก้ฎหมายไปตามแรงชกันำ
แห่งผลประโยชน์ของตน อันอาจก่อผลร้ายขึ้นในสังคมโดยรวมอีกด้วย 

ด้วยความสำคัญของ “หลักการใช้และการตีความกฎหมาย” ดังกล่าว  
กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ขอสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เร่ือง “หลักการ 
ตีความกฎหมายตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์และการตีความกฎหมายของประเทศ 
อันประกอบด้วย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด 
และศาสตราจารย ์กติตคิณุ  ดร. บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกลา้ 
ทัง้นี ้โดยมวีตัถปุระสงคส์ำคญัเพือ่ใหท้ราบถงึความสำคญัของหลกัการตคีวามกฎหมาย 
ที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างหลักการตีความ 
กฎหมายในกลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบกฎหมายแบบ Common Law และระบบ Civil Law  
ลักษณะเฉพาะในการตีความกฎหมายของประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากการ 
ตีความกฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้น ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 
ระหว่างหลักการตีความกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รวมทั้งสาเหตุสำคัญ 
ที่ทำให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายในสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ดงักลา่ว รวมทัง้เพือ่ประโยชนส์ำหรบัการศกึษาและพฒันาหลกัการใชแ้ละการตคีวาม
กฎหมายของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 

๖ กิตติศักดิ์  ปรกติ, เรื่องเดียวกัน.
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จุลนิติ : “การตีความกฎหมาย” คืออะไร และมีความสำคัญ 
อย่างไรกับการบังคับใช้กฎหมาย?

ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : “การตีความกฎหมาย” คือ  
การค้นหาหรืออธิบายความหมายของถ้อยคำท่ีปรากฏในตัวบทกฎหมาย  
โดยอาศัยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสำนึก ให้มี 
ความหมายทีช่ดัเจนขึน้ เพือ่ทีจ่ะนำกฎหมายนัน้ไปใชบ้งัคบัแกก่รณทีี่
มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ การตีความกฎหมาย 
ไม่ใช่การสร้างหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ แต่เป็นเพียงการให้ 
ความหมายที่ชัดแจ้งแก่บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น

“การตีความกฎหมาย” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง 
ในการประกอบวชิาชพีกฎหมาย  ไมว่า่สาขาใด เพราะการจะบญัญตัิ 
กฎหมายลายลักษณ์อักษรให้แจ้งชัดรัดกุม ครอบคลุมทุกกรณี 
โดยไม่ต้องอาศัยการตีความน้ันเป็นเร่ืองท่ีพ้นวิสัยจะทำได้ แม้จะใช้ 
ความพยายามอย่างใด ๆ ก็มิอาจทำได้ พระเจ้าเฟรเดอริคมหาราช 
แหง่ปรสัเซยีทรงพยายามตราประมวลกฎหมายทีด่นิแหง่ปรสัเซยี ซึง่ม ี
บทบัญญัติมากถึง ๑๗,๐๐๐ บท เพื่อที่จะใช้บังคับโดยไม่ต้องอาศัย 
นักกฎหมาย แต่แม้จะมีการออกกฎหมายมากถึงเพียงนั้น ก็ยัง 
ไมส่ามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดโ้ดยไมต่อ้งตคีวาม ทัง้นี ้เพราะถอ้ยคำ 
ที่ประกอบเป็นตัวบทกฎหมายก็มีข้อจำกัดในตัวเอง บางคำอาจมี 
ความหมายไดห้ลายนยั บางคำอาจมคีวามหมายเปลีย่นแปลงไปตาม
บรบิท หรอืบางคำอาจมทีัง้ความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะ  
ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายที่บัญญัติขึ้นส่วนใหญ่ก็มักจะบัญญัติ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  
ณ  อาคารทำเนียบองคมนตรี 

องคมนตรี

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์  กรัยวิเชียร
๑

 ๑ ธรรมศาสตรบัณฑิต., LL.B. (London), Barrister at law (Grey’s Inn) เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐) 
และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓ 5

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ดว้ยถอ้ยคำทีม่คีวามหมายกวา้งขวาง เพือ่ใหม้ผีลใชบ้งัคบัเปน็การทัว่ไปและไมจ่ำเปน็ 
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ในบางกรณีผู้บัญญัติกฎหมายก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่อาจ 
สื่อความหมายตามที่ต้องการได้อย่างชัดแจ้ง ทำให้ตัวบทกฎหมายคลุมเครือและมี 
ข้อสงสัยว่าจะใช้บทกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่กรณีใดบ้าง และบางกรณีถ้อยคำท่ีปรากฏ 
ในตัวบทกฎหมายก็อาจเกิดความผิดพลาดและแตกต่างจากความประสงค์ของ 
ผู้บัญญัติกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจนอาจ 
เรยีกไดว้า่เปน็ “กญุแจ” ของการใชก้ฎหมายเลยกว็า่ได ้ทีจ่ะชว่ยใหเ้ราคน้หาความหมาย 
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมของกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อนำมาปรับใช้กับ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป

บคุคลทัว่ไปมกัจะคดิกนัวา่ กฎหมายเปน็เรือ่งของรฐัสภา การตคีวามกฎหมาย
กเ็ปน็งานของศาลยตุธิรรมโดยเฉพาะ แตห่ากพจิารณาใหถ้อ่งแทแ้ลว้จะเหน็วา่ความจรงิ 
มิได้เป็นเช่นนั้น กฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการเท่านั้น  
กฎหมายเป็นเรื่องของผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยทั้งสามฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีส่วนสร้าง ใช้ และบังคับการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและในทางอรรถคดี 
นอกจากน้ี บุคคลท่ัวไปก็จำเป็นต้องรู้ความหมายอันแท้จริงของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
นั้น ๆ ด้วย เพราะไม่มีใครจะกล่าวอ้างได้ว่าตนไม่รู้กฎหมายเพื่อให้รอดพ้นจาก 
ความรับผิดตามกฎหมาย

จลุนติ ิ: ทกุครัง้ทีม่กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย เราตอ้งตคีวามกฎหมายเสมอไป 
หรือไม่ หากต้องมีการตีความ เราจะมีหลักในการตีความกฎหมายอย่างไร?

ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : ตามปรกติเมื่อตัวบทกฎหมายมีข้อความชัดเจน 
อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตีความ และต้องถือว่าข้อความเหล่าน้ันมีความหมายตามธรรมดา 
ของถ้อยคำที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่ถ้าบทบัญญัติของกฎหมายเคลือบคลุมหรือมี 
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ข้อความกำกวมก็ต้องค้นหาเจตนารมณ์อันแท้จริงของกฎหมายหรือของผู้บัญญัติกฎหมาย 
เหล่านั้นให้ได้ การค้นหาเจตนารมณ์ดังกล่าวก็คือ การตีความกฎหมายนั่นเอง  
ซึง่หลกัในการตคีวามกฎหมายไทยนัน้ปรากฏอยูใ่นประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์ 
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ที่ว่า:

“กฎหมายนัน้ ตอ้งใชใ้นบรรดากรณซีึง่ตอ้งดว้ยบทบญัญตัใิด ๆ  แหง่กฎหมาย 
ตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ”

ปัญหาที่พึงพิจารณาคือ บทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร? 
จะหมายความว่า การใช้กฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตีความ 
กฎหมายดว้ยนัน้ ตอ้งพจิารณาตามตวัอกัษร (THE LETTER OF THE LAW) เปน็สำคญั 
หรอืจะตอ้งพจิารณาตามความมุง่หมายของบทบญัญตันิัน้ ๆ  (THE PURPOSE OF THE 
LAW) หรอืทีน่กักฎหมายสว่นใหญเ่รยีกกนัวา่ “เจตนารมณข์องกฎหมาย” (THE SPIRIT 
OF THE LAW) เป็นสำคัญยิ่งไปกว่าความหมายตามตัวอักษร หรือจะถือว่าผู้ตีความ 
สามารถเลือกตีความไปในทางหนึ่งทางใดก็ได้เพราะตัวบทใช้คำว่า “หรือ”?

เม่ือพิจารณาถึงการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็จะพบว่า 
ในการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น เรายกร่างเป็นภาษาอังกฤษก่อน 
แล้วจึงแปลกลับมาเป็นภาษาไทย บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ก็มีทั้งที่มาจาก 
กฎหมายไทยเดมิ จารตีประเพณ ีและหลกักฎหมายจากตา่งประเทศ สำหรบัมาตรา ๔  
วรรคหนึ่งนี้นำมาจากมาตรา ๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์ความว่า “THE LAW MUST BE APPLIED IN ALL CASES WHICH 
COME WITHIN THE LETTER OR THE SPIRIT OF ANY OF ITS PROVISIONS” 
คำทีเ่ปน็ปญัหา คอื คำวา่ “OR” ทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไปวา่มคีวามหมายไปในทางใหเ้ลอืกเอา 
อยา่งใดอยา่งหนึง่นัน้ ตามคำอธบิายประมวลกฎหมายแพง่สวสิของ ดร.ไอวี ่ วลิเลีย่มส ์ 
ได้กล่าวว่า “ศาลจักต้องพิจารณาตัวบทกฎหมายท้ังตามตัวอักษรและตามความมุ่งหมาย 
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พร้อมกันไป ไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งก็หมายความว่า หลักการตีความ 
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งของสวิตเซอร์แลนด์อันเป็นที่มาโดยตรง 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔ ของไทยนั้น สวิตเซอร์แลนด์ตีความ 
คำวา่ “OR” หรอืคำวา่ “หรอื” อยา่งมคีวามหมายเปน็ “AND” หรอืคำวา่ “และ” ทีเ่ปน็ 
ความหมายอยา่งกวา้ง ซึง่เปน็ไปไดใ้นเชงิภาษาองักฤษทีค่ำวา่ “หรอื” อาจจะหมายถงึ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็ได้ การตีความกฎหมายต้องอยู่ 
ภายใตก้รอบแหง่ความหมายตามตวัอกัษรและตามเจตนารมณ ์แตจ่ะตคีวามกฎหมาย 
ตามตัวอักษรเพียงอย่างเดียวให้เกินเลยหรือขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้  
และในทางกลับกันก็จะตีความกฎหมายโดยอาศัยแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเกินเลย 
ถ้อยคำในตัวบทไม่ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาไทยในอดีตวินิจฉัยให้คำตอบในเรื่อง
หลักการตีความกฎหมายไว้ว่า :

“คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๒/๒๕๐๘ คดีนี้ ศาลฎีกาเห็นว่ามีบทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีได้และระบุไว้ชัดเจนแล้ว ไม่จำต้องวินิจฉัยตามคลองจารีตประเพณี 
หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติของกฎหมาย”

จะเห็นได้ว่า ศาลไทยยึดมั่นถ้อยคำที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ  
อันเป็นหลักการตีความกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ไทยได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ 
ครัง้การปฏริปูระบบกฎหมายไทยในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
และแม้ว่าเราจะได้ตัดสินใจปฏิรูประบบกฎหมายไทยโดยถือตามระบบของประเทศ 
ที่ใช้ประมวลกฎหมายแล้วก็ตาม อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษก็หาได้สูญสิ้นไป 
จากระบบกฎหมายไทยไม่ หากแต่หย่ังรากลึกและยังมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย 
ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน

เหตทุีห่ลกัการตคีวามกฎหมายของประเทศองักฤษยดึถอืตวัอกัษรเปน็สำคญั 
ยิ่งไปกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ก็เนื่องจากที่มาของกฎหมายที่สำคัญที่สุด 
ของระบบกฎหมายอังกฤษ คือ กฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลซึ่งถือเป็น 
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หลกักฎหมายทัว่ไปในระบบกฎหมายองักฤษ สว่นกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรทีอ่อกโดย 
ฝา่ยนติบิญัญตันิัน้ ถอืเปน็เพยีงขอ้ยกเวน้กฎหมายทีเ่กดิจากคำพพิากษาของศาล ฉะนัน้ 
ศาลองักฤษจงึมกัจะตคีวามกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรโดยเครง่ครดัและยดึถอืตวัอกัษร 
เป็นสำคัญ เพื่อให้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีผลใช้บังคับน้อยกว่ากฎหมายที่เกิดจาก
คำพิพากษาของศาล

อย่างไรก็ตาม หลังจากคดี Pepper v. Hart [1993] 1 All. E.R. 42, HL. 
เปน็ตน้มา ศาลสภาขนุนางขององักฤษไดน้ำหลกัการตคีวามตามเจตนารมณม์าปรบัใช้ 
โดยขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงการตีความกฎหมายทุกฉบับภายในประเทศอังกฤษ 
ควบคู่ไปกับหลักการตีความดั้งเดิมของอังกฤษ กล่าวคือ ศาลต้องพิจารณากฎหมาย
ทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกัน แต่ถ้าตัวบทกฎหมาย 
ชัดเจนอยู่แล้วและไม่ปรากฏว่าผลแห่งการตีความตามตัวอักษรจะถึงขนาดเกิดผล 
ประหลาดหรอืขดัตอ่สามญัสำนกึหรอืกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ปน็ธรรม ศาลกไ็มอ่าจตคีวาม 
กฎหมายใหผ้ดิไปจากขอ้ความทีช่ดัแจง้นัน้ได ้ศาลตอ้งถอืเอาความหมายตามตวัอกัษร 
เป็นสำคัญ และถือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายประสงค์จะใช้ถ้อยคำดังกล่าวตามความหมาย 
ธรรมดา ตรงกันข้ามแม้ข้อความน้ันจะชัดแจ้ง แต่ถ้าทำให้เกิดผลประหลาดหรือขัดแย้ง 
ต่อสามัญสำนึกหรือเกิดความอยุติธรรมขึ้น ศาลก็ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของ 
กฎหมายเป็นสำคัญ

สำหรับประเทศไทย ผมเห็นว่าหลักการตีความของกฎหมายสวิสน่าจะนำมา 
ปรบัใชใ้นการตคีวามกฎหมายไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมมากกวา่หลกัการตคีวามกฎหมาย 
ของอังกฤษที่เราเคยยึดถือ เพราะหลักการตีความกฎหมายของอังกฤษแต่เดิมนั้น 
ขาดการพิจารณาเร่ืองเจตนารมณ์ของกฎหมายไปต้ังแต่แรก ท้ังท่ีกฎหมายลายลักษณ์
อักษรเกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ในการตีความกฎหมาย 
จึงมิอาจแยกเจตนารมณ์ออกจากตัวอักษรได้โดยเด็ดขาด การตีความกฎหมายจึงควร
ตอ้งพจิารณาทัง้ตามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายไปพรอ้มกนั ซึง่จะสามารถ
ครอบคลุมความหมายของกฎหมายในทุกด้านมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น หลักการตีความ 
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กฎหมายของอังกฤษก็มีแนวโน้มที่จะยึดถือหลักการตีความกฎหมายตามประเทศ 
ที่ใช้ประมวลกฎหมายมากขึ้น ทั้งหลักการตีความกฎหมายอังกฤษซึ่งอยู่ในระหว่าง 
การเปลีย่นแปลงนีบ้างประเดน็กย็งัไมม่หีลกัเกณฑท์ีแ่นน่อน หากเรายดึถอืตามจงึอาจ 
กอ่ใหเ้กดิความสบัสนได ้ในขณะทีห่ลกัการตคีวามของประเทศทีใ่ชป้ระมวลกฎหมายนัน้ 
มีหลักเกณฑ์กำหนดแน่นอน ไม่สับสนและเข้าใจง่ายกว่า ประกอบกับระบบกฎหมาย 
ของไทยเป็นระบบประมวลกฎหมายอยู่แล้ว การใช้หลักการตีความกฎหมายของประเทศ 
ที่ใช้ประมวลกฎหมายจึงน่าจะเหมาะสมกับไทยมากกว่า

จุลนิติ : จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าในการตีความกฎหมายนั้น การค้นหา 
“เจตนารมณข์องกฎหมาย” เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำคญัมากเรือ่งหนึง่ แลว้เราจะทราบ 
ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับได้อย่างไร?

ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : เมื่อพูดถึงคำว่า “เจตนารมณ์ของกฎหมาย” 
หลายทา่นอาจนกึถงึหนงัสอื “เจตนารมณข์องกฎหมาย” ของมองเตสกเิออนกัปราชญ ์
ชาวฝรั่งเศส หนังสือเล่มนี้มีความยาวเกือบสิบเล่มจบและได้รับความนิยมมีชื่อเสียง 
เลื่องลือไปทั่วยุโรปจนถึงอเมริกา แต่ก็มีนักปราชญ์ยุคไล่เลี่ยกันชื่อวอลแตร์วิจารณ์ว่า  
วอลแตร์ได้อ่านหนังสือเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายอยู่เลย มีแต่เจตนารมณ์ของมองเตสกิเอออยู่เต็มไปหมด ผมเห็นว่า 
อทุาหรณด์งักลา่วนา่จะเปน็ขอ้เตอืนใจทีด่สีำหรบัผูท้ีอ่า้งองิถงึเจตนารมณข์องกฎหมาย
นัน้วา่ ตนเขา้ใจเจตนารมณข์องกฎหมายอยา่งถอ่งแทแ้ลว้หรอืไม ่ซึง่การทีเ่ราจะทราบถงึ 
เจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของกฎหมายได้น้ัน มีปัญหาสำคัญในทางกฎหมายท่ีเราต้องพิจารณา 
คอื เจตนารมณข์องกฎหมายนัน้หมายความถงึเจตนารมณข์องฝา่ยนติบิญัญตัใินขณะที่ 
ตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ หรือจะหมายความว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ 
ของตนเองเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ?

เรือ่งนีข้อใหพ้จิารณาคดทีีเ่กดิขึน้ในประเทศองักฤษคดหีนึง่ คอื คด ีMarquis 
of Linlithgow v. North British Railway (1912) S.C. 1327 ซึง่มปีระเดน็ทีศ่าลจะตอ้ง 
วินิจฉัยว่า “น้ำมันในหิน” (DEPOSITS OF OIL SHALE) อยู่ในความหมายของคำว่า 
“แรธ่าต”ุ (MINERALS) ตามพระราชบญัญตัฉิบบัหนึง่ทีร่ฐัสภาตราขึน้ใน ค.ศ. ๑๘๑๗ 
หรือไม่ หากถือว่าน้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุ ก็ย่อมตกเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน  
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินให้ตกเป็นสิทธิของ 
เจ้าของที่ดิน แต่ถ้าน้ำมันในหินไม่อยู่ในความหมายของคำว่าแร่ธาตุก็จะตกเป็นของ 
จำเลยผูอ้า้งวา่นำ้มนัในหนิเปน็ของตน เนือ่งจากในปทีีพ่ระราชบญัญตัดิงักลา่วประกาศ 
ใชบ้งัคบั ยงัไมม่กีารขดุนำ้มนัในหนิขึน้มาใช ้นำ้มนัในหนิดงักลา่วจงึไมอ่ยูใ่นความหมาย 
ของคำว่า “แร่ธาตุ” อันจะตกได้แก่เจ้าของที่ดิน ศาลสภาขุนนางซึ่งเป็นศาลสูงสุด 
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ขององักฤษในขณะนัน้ไดว้นิจิฉยัวา่ สิง่ใดจะถอืเปน็แรธ่าตตุามพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 
หรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะท่ีตรากฎหมายน้ัน 
ขึ้นใช้บังคับเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้บญัญตักิฎหมายในขณะนัน้ไมเ่คยเหน็หรอืไมเ่คย 
รูจ้กันำ้มนัในหนิมากอ่น จะถอืวา่นำ้มนัในหนิเปน็แรธ่าตไุมไ่ด ้จงึพพิากษาใหน้ำ้มนัในหนิ 
ตกเป็นของจำเลย

หากเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย เช่น 
ประเทศเยอรมนั ผลแหง่คดอีาจตรงกนัขา้มกบัทีเ่กดิในประเทศองักฤษ เนือ่งจากศาล 
เยอรมันสามารถพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างไปจากเจตนารมณ์ของฝ่าย 
นิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายได้ โดยถือว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ของตนเอง 
เป็นเอกเทศและเป็นอิสระจากผู้บัญญัติกฎหมาย ศาลสามารถตีความกฎหมายโดยคำนึงถึง 
พฤตกิารณท์ีเ่ปน็อยูใ่นขณะทีเ่กดิขอ้พพิาทได ้ดงันัน้ ศาลเยอรมนัจงึสามารถตคีวามวา่ 
น้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุตามความหมายของกฎหมายดังกล่าวและให้ตกเป็นของโจทก์
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้ 

สำหรบัปญัหาเกีย่วกบัการพจิารณาเจตนารมณข์องกฎหมายดงักลา่ว ศาลไทย 
ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยเอาไว้โดยตรง แต่ผมเห็นว่าศาลไทยน่าจะถือว่ากฎหมายแต่ละฉบับ 
มเีจตนารมณข์องตนเอง โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งยดึตดิกบัเจตนารมณข์องฝา่ยนติบิญัญตัิ 
ในขณะท่ีตรากฎหมาย เพ่ือให้กฎหมายสามารถใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเวลา 
และสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป มิฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับจะใช้ได้ในขอบเขตที่ 
จำกดัอยา่งยิง่และอาจทำใหก้ฎหมายลว่งสมยัไปอยา่งรวดเรว็ นอกจากนี ้การคน้หา
เจตนารมณข์องกฎหมายกอ็าจเกดิปญัหาในทางปฏบิตับิางประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง เช่น ประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการยากลำบาก
ที่จะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายในขณะที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ละครั้ง

จุลนิติ : ปัญหาสำคัญในการตีความกฎหมายของไทยคืออะไร

ศาสตราจารยธ์านนิทรฯ์ :  สำหรบัผมเหน็วา่ปญัหาทีส่ำคญัทีส่ดุในการตคีวาม 
กฎหมายไทยซึง่ทำใหเ้กดิปญัหาอืน่ ๆ  ตามมากค็อื การตคีวามกฎหมายยงัไมไ่ดร้บัการ 
ให้ความสำคัญเพียงพอ

ศาลไทยน่าจะถือว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้อง 
ยึดติดกับเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมาย เพื่อให้กฎหมายสามารถ 
ใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเวลาและสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป
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การตีความกฎหมายเป็นเรื่องของทั้งศาสตร์และศิลปะ และยังมีหลักการ 
ตีความกฎหมายหลายระบบด้วยกัน ประเทศไทยเองก็ใช้ระบบกฎหมายถึง ๓ ระบบ 
ผสมผสานกัน ได้แก่ ระบบกฎหมายไทยเดิม ระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวล 
กฎหมาย ซึง่ทัง้ระบบคอมมอนลอวแ์ละระบบประมวลกฎหมายตา่งกม็หีลกัการตคีวาม 
กฎหมายที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาหลักการตีความ 
กฎหมายไทย เราจงึตอ้งศกึษา เปรยีบเทยีบหลกัการตคีวามกฎหมายของประเทศตา่ง ๆ   
โดยเฉพาะประเทศที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย เพื่อให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของ 
การตีความในแต่ละระบบกฎหมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้และตีความกฎหมาย

บางครั้งหลักการตีความกฎหมายบางหลักก็มีความขัดแย้งกันเอง อาทิ 
หลักกฎหมายที่ว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม ให้ถือว่าทำได้” กับหลักกฎหมายที่ว่า  
“ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ ย่อมทำไม่ได้” กรณีใดจะใช้หลักการตีความใด 
จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา มิใช่จะตีความกฎหมายให้เป็นประโยชน์หรือเข้าข้างตนเอง 
เชน่ หลกักฎหมายทีว่า่ “เมือ่ไมม่กีฎหมายหา้ม ใหถ้อืวา่ทำได”้ นีจ้ะใชใ้นการตคีวาม 
กฎหมายเอกชน ดังนั้น หากเราตีความกฎหมายมหาชนโดยใช้หลักกฎหมายดังกล่าว  
รัฐย่อมจะมีอำนาจตามอำเภอใจซ่ึงจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมาก

เป็นที่น่าเสียดายว่าในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน 
ประเทศไทยแทบจะมิได้มีการสอนวิชาการตีความกฎหมายเลย ไม่ว่าในระดับชั้น 
ปริญญาตรีหรือในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป รวมทั้งในระดับเนติบัณฑิตด้วย ทำให ้
ปัจจุบันมีปัญหาในการตีความกฎหมายทั้งในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดิน และ 
ในแง่ของคำพิพากษาของศาลที่มีผลประหลาด หรือขัดกับสามัญสำนึก หรือขัดกับ 
ความเปน็ธรรม ถงึเวลาแลว้หรอืยงัทีเ่ราจะตอ้งใหค้วามสำคญักบัการศกึษาอบรมเรือ่ง  
“การตีความกฎหมาย” อย่างจริงจัง

หากมีการสอนวิชาการตีความกฎหมายแล้ว การบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน และจะทำให้การตีความกฎหมายไทยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 
สอดคล้องกับสามัญสำนึก ทั้งจะมีการพัฒนาในการตีความ รวมถึงมีการพัฒนาหลัก 
กฎหมายได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางด้วย ยิ่งกว่านั้น การศึกษาหลักการตีความ 
กฎหมายนี้ จะทำให้การศึกษาวิชากฎหมายไม่ว่าสาขาใดง่ายขึน้กวา่เดมิเปน็อนัมาก  
เพราะเหตุว่าหลักการตีความกฎหมายนั้น เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เข้าใจกฎหมาย 
และใชก้ฎหมายในแตล่ะเรือ่งไดด้แีละถกูตอ้ง ซำ้บางสาขาวชิาของกฎหมายกไ็มจ่ำตอ้ง
ศกึษาในรายละเอยีดใหซ้ำ้ซอ้นกนัอกี เพราะผูเ้รยีนสามารถใชห้ลกัการตคีวามกฎหมาย 
เป็นเคร่ืองมือศึกษากฎหมายน้ัน ๆ  ได้เอง โดยไม่จำต้องเรียนกฎหมายน้ัน ๆ  เป็นการเฉพาะ 
เช่น เอกเทศสัญญาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
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วงการศึกษากฎหมายทุกระดับ รวมถึงองค์กรวิชาชีพกฎหมายจะต้อง 
ให้ความสนใจและจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสม 
ต้องมีการค้นคว้าวิจัย และเรียบเรียงตำรามาตรฐานว่าด้วย “การตีความกฎหมาย” 
ขึ้นให้ละเอียดลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนตำราสำหรับนักศึกษา (STUDENT’S 
TEXTBOOKS) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในการ 
ตคีวามกฎหมาย และตำราสำหรบัผูป้ระกอบวชิาชพี (PROFESSIONAL TEXTBOOKS) 
เพื่อให้นักกฎหมายทั้งหลายได้ใช้เป็นหลักและอ้างอิงในงานวิชาชีพกฎหมายต่อไป

อนึง่ แมว้า่จะไมม่กีารสอนวชิาการตคีวามกฎหมายในหลกัสตูรชัน้ปรญิญาตรี 
และในหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ตาม 
แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้ นกักฎหมายกค็วรใหค้วามเอาใจใสแ่ละศกึษาการตคีวามกฎหมาย 
ด้วยตนเองหรือหาทางค้นคว้าต่อไปเป็นพิเศษด้วยตนเอง อันจะทำให้การให้เหตุผล 
ในกฎหมายมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะสามารถอ้างหลักกฎหมายที่มีมากมายได้อย่าง 
เหมาะสม และการวินิจฉัยปัญหากฎหมายก็จะถูกต้อง รัดกุม และง่ายขึ้นเป็นอันมาก  
ทัง้ยงัมโีอกาสไดศ้กึษาชัน้เชงิในการตคีวามกฎหมายในแงต่า่ง ๆ  เพือ่เปน็บทเรยีนอกีดว้ย 
ผมอยากกลา่วอกีนยัหนึง่วา่ นกักฎหมายจะขาดความรูพ้ืน้ฐานดา้นการตคีวามกฎหมาย 
ไม่ได้เลย อนึ่ง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมตระหนักในความสำคัญของการตีความ 
กฎหมาย จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาวิชาการตีความกฎหมายสำหรับผู้ช่วย 
ผู้พิพากษาทุกรุ่นตลอดมา

จุลนิติ : สุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากข้อคิดหรือคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง 
ให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่ได้ถือปฏิบัติต่อไป

ศาสตราจารยธ์านนิทรฯ์ : ในปจัจบุนัมกัมผีูก้ลา่วกนัอยูเ่สมอวา่ การตคีวาม 
กฎหมายนัน้จะตีความให้เป็นถูกหรือผิดอย่างไรก็ได้ ดังท่ีในอังกฤษมีคำกล่าวว่า หากถาม 
คนท่ัวไปว่าสองบวกสองจะไดผ้ลลพัธเ์ปน็เทา่ใด คำตอบทีไ่ดร้บักค็อืสี ่แตห่ากถามคำถาม 
ดังกล่าวกับนักกฎหมาย นักกฎหมายบางคนก็จะตอบว่า “แล้วผู้ถามอยากให้ผลลัพธ์ 
เป็นเท่าใดเล่า?” นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีคำกล่าวที่ว่า “ช่างทาสีและ 
ทนายความเท่านั้นที่เปลี่ยนสีดำให้เป็นสีขาวได้” คำกลา่วเหลา่นีแ้มจ้ะเปน็การกลา่ว 
ในเชิงหยิกแกมหยอก แต่บางครั้งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ อย่างไรก็ดี นักกฎหมายที่ดี 
พึงระลึกอยู่เสมอว่า ในการตีความกฎหมายนั้นพึงตีความไปในทางที่จะทำให้เป็นผล 
บงัคบัไดม้ากกวา่ทีจ่ะถอืเอาตามนยัทีไ่รผ้ล และพงึตระหนกัถงึเจตนารมณข์องกฎหมาย 
ที่มุ่งประสงค์จะอำนวยความถูกต้องชอบธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

อนักฎหมายนัน้ยอ่มสนันษิฐานไดว้า่ ตราขึน้เพือ่สรา้งความเปน็ธรรมในสงัคม 
แต่กฎหมายทุกฉบับหาได้สร้างความเป็นธรรมในสังคมเสมอไปไม่ จึงข้ึนอยู่กับนักกฎหมาย 
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ผู้ใช้กฎหมายว่าจะสามารถตีความและบังคับใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรมอันจะ 
กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุตอ่สงัคมสว่นรวมไดห้รอืไม ่หากเรามนีกักฎหมายทีด่แีละยดึมัน่ 
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นสำคัญแล้ว ย่อมจะทำให้กฎหมายไทยธำรงไว้ซึ่งความ 
ศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรม ดังพระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของ 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ท่ีว่า:

“...กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความยุติธรรม และถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะ 
ธำรงความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับ 
การใช้ คือถ้าใช้ถูกวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแล้ว ก็จะ 
ทรงความศักด์ิสิทธ์ิ และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถ้าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพล้ิวให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ  
หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่าง ๆ  กฎหมายกเ็สือ่มความศกัดิส์ทิธิแ์ละประสทิธภิาพ 
ลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง 

ผูท้ีต่อ้งการจะใชก้ฎหมายสรา้งสรรคค์วามผาสกุสงบ และความเปน็ปกึแผน่ 
ก้าวหน้าของประชาชนและบ้านเมือง จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรักษาวัตถุประสงค์ 
อันจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไป อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด 
พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้ 
โดยรอบคอบเครง่ครดัเสมอดว้ยรกัษาชวีติของตนเอง กฎหมายไทยจงึจะทรงคณุคา่ 
อันสมบูรณ์บริบูรณ์” 
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จุลนิติ : “หลักการตีความกฎหมาย” มีความสำคัญ 
ต่อการใช้บังคับกฎหมายอย่างไร

ศ.(พเิศษ) ดร. อกัขราทรฯ : เมือ่พดูถงึการตคีวามกฎหมาย 
แลว้ยอ่มหมายรวมถงึการใชก้ฎหมาย (Application of Law) บงัคบั 
กบักรณทีีม่ปีญัหา จากนัน้จงึมาถงึการตคีวามซึง่ยอ่มหมายถงึการแปล 
หรือให้ความหมายแก่ตัวบทกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่เรื่องนั้น ๆ 

ปัจจุบันน้ีต้องยอมรับว่าปัญหาการตีความกฎหมายเป็นปัญหา 
สำคญั ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทย สาเหตกุค็งจะมาจาก 
การศกึษากฎหมายสมยักอ่นคอ่นขา้งจะหนกัไปในทางแปลตวัหนงัสอื 
ที่ขีดเขียนเป็นกฎหมายโดยขาดความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของ 
กฎหมายและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตีความกฎหมายถือเป็น 
ภาคปฏบิตัขิองนกักฎหมาย คนทีจ่ะนำเอากฎหมายมาประยกุตใ์ชน้ัน้ 
คือนักกฎหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องตีความกฎหมายเพื่อยุติ 
ปัญหา สมัยก่อน ๆ นี้ ส่วนใหญ่ถ้ากฎหมายชัดเจนแล้ว หรือถ้าคน 
ส่วนใหญ่เห็นว่าชัดเจนก็จะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา แต่ส่ิงท่ีบอกว่าชัดเจน 
ในตวัหนงัสอืนัน้ ในบางกรณคีนหนึง่กอ็าจจะมคีวามเหน็เปน็อยา่งหนึง่  
อีกคนหนึ่งก็อาจจะมีความเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ยิ่งปัจจุบันนี้  
ถา้สงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้ในแวดวงของกฎหมาย กจ็ะมขีอ้โตแ้ยง้ในมมุมอง 
ของการแปลความหมายของถ้อยคำในตัวหนังสือที่เป็นกฎหมาย 
ที่แตกต่างกัน จนบางทีผลของความแตกต่างในการตีความกฎหมาย 
ของนักกฎหมายที่แตกต่างกันแทบไม่น่าเชื่อว่าจะแตกต่างกันชนิด 
ขาวเป็นดำหรือดำเป็นขาว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ณ สำนักงานศาลปกครอง

ประธานศาลปกครองสูงสุด
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน๑

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, ปริญญาเอกกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยโรม 
ประเทศอิตาลี,อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด.
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ยกตวัอยา่งในกรณทีีม่ขีอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่ทีก่ำหนดหา้มมใิหน้ำยานพาหนะ  
(vehicle) เข้าไปในสวนสาธารณะ ปัญหาก็คือในกรณีนี้จะแปลความหมายของคำว่า 
ยานพาหนะอยา่งไร มคีวามหมายเพยีงใด จะใชก้บัรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์รถตดัหญา้ 
ที่ใช้เครื่องยนต์ หรือจะรวมไปถึงรถเข็นคนป่วยที่ใช้พลังงาน (motor) ด้วยหรือไม่ 
เพราะฉะนั้น ถ้าไปถามผู้คนหรือแม้แต่นักกฎหมายก็เกิดความเห็นที่ไม่เหมือนกัน 
ปัญหาว่าจะดูความหมายของคำว่า “ยานพาหนะ” จากไหน บางคนก็อาจจะเริ่มด้วย 
พจนานุกรมก่อนว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งส่วนมากก็จะไม่สามารถให้ความหมายที่
ชัดเจนได้ ดังนั้นส่วนมากก็อาจจะต้องไปดูวัตถุประสงค์ของการมีบทบัญญัติดังกล่าว  
เช่น กรณีที่เป็นปัญหาก็อาจต้องค้นหาว่าที่ห้ามอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร  
เพื่อต้องการให้คนที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะนั้นได้รับความสงบปราศจากเสียงอึกทึก 
ครกึโครม หรอืวา่จะตอ้งคำนงึถงึความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยสำหรบัสถานทีส่าธารณะ  
ซึ่งในวัตถุประสงค์อย่างหลังนี้ อาจจะต้องมีเสียงเครื่องจักรทำงานในบางโอกาสด้วย 
เพ่ือท่ีจะสามารถทำให้สวนสาธารณะมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา

ในสมยัจกัรพรรดขิองปรสัเซยี ทา่นเคยสรา้งประมวลกฎหมายขึน้ประกอบดว้ย 
มาตราตา่ง ๆ  ถงึ ๑๗,๐๐๐ มาตรา ซึง่ทา่นคดิวา่การเขยีนรายละเอยีดใหช้ดัเจนครอบคลมุ 
ทุกอย่างคงจะขจัดการตีความลงได้ สุดท้ายก็ต้องตีความกันเหมือนกรณีทั่วไป  
และประมวลกฎหมายดังกล่าวก็ไม่อาจใช้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ในอดีตสภาพปัญหา 
ยงัไมม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากนกั ปญัหาการตคีวามกฎหมายจงึมไีมม่าก แตใ่นปจัจบุนั 
เนื่องจากโลกพัฒนามากขึ้น สมัยก่อน ๆ อาจจะมีปัญหาส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์ 
ระหว่างเอกชนกับเอกชน แต่รัฐสมัยใหม่จะมีนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนเกิดขึ้น 
อย่างมากมายและเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นที่พูดกันว่า “อะไรที่ชัดเจนแล้ว ก็ไม่ต้อง 
ตีความ” จึงไม่เป็นจริงในเวลานี้ เพราะฉะนั้นหลักการใช้และการตีความกฎหมาย  
จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของภาคปฏิบัติทางกฎหมาย
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จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ 
Common Law และระบบ Civil Law มคีวามเหมอืนหรอืความแตกตา่งกนัอยา่งไร  
และการตคีวามกฎหมายของประเทศไทยมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตา่งจากการตคีวาม 
กฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร

ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : เน่ืองจากระบบกฎหมายท่ีต่างกันก็จะส่งผลให้เกิด 
ความแตกตา่งในเรือ่งตา่ง ๆ  มากมาย ไมเ่ฉพาะในเรือ่งของการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย 
เทา่นัน้ ซึง่ถา้ไมท่ราบถงึความแตกตา่งในเรือ่งอืน่ดว้ย กจ็ะเขา้ใจในเรือ่งการใชแ้ละการ 
ตีความกฎหมายไม่ละเอียดพอ เช่น ระบบ Common Law หลักกฎหมายเกิดขึ้นจาก 
คำพิพากษาของศาลสูง ที่เรียกว่าเป็น Case Law (หลักกฎหมายที่มาจากคำชี้ขาด 
ของศาลสงูซึง่เปน็การวางบรรทดัฐานเกดิเปน็หลกักฎหมาย อนัทำใหเ้มือ่เกดิขอ้พพิาท 
ท่ีมีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันเกิดข้ึนศาลก็จะใช้หลักกฎหมายท่ีได้เคยตัดสินวางบรรทัดฐาน 
ไวใ้นคดกีอ่น ๆ  นัน้มาใช)้ สว่นในประเทศทีใ่ชก้ฎหมายระบบ Civil Law ซึง่ไดร้บัอทิธพิล 
ด้ังเดิมจากหลักกฎหมายของโรมันก็จะมีประมวลกฎหมายท่ีเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร

ความจริงในอดีตทุกประเทศ หลักกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีจุดเริ่มใน 
ลักษณะเดียวกัน คือ หลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น จะเกิดขึ้นจากการ 
ตัดสินขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายกันต่อ ๆ มา  
จนมาในระยะหลังของสมัยโรมันจึงได้คิดนำเอาสิ่งที่เป็นหลักกฎหมายที่ได้จาก 
คำพิพากษาขององค์กรชี้ขาดเหล่านั้นมาสกัด และบัญญัติขึ้นเป็นประมวลกฎหมาย 
ทีม่ชีือ่เสยีงและรูจ้กักนัมาก คอื “Justinian Code” และในภายหลงัประเทศตา่ง ๆ  ที ่
ไดร้บัอทิธพิลของกฎหมายโรมนักจ็ะพฒันาประมวลกฎหมายประเทศของตนตามแนว 
หลักกฎหมายดังกล่าว ยกเว้นประเทศอังกฤษ ซ่ึงแม้ว่าโรมันจะเคยปกครองประเทศอังกฤษ 
เปน็ระยะเวลาประมาณรอ้ยกวา่ป ีแตว่า่คนองักฤษไมไ่ดย้ดึแนวทางหรอืรบัอทิธพิลใด ๆ   
จากแนวทางการมีหลักกฎหมายท่ีเป็นประมวลอย่างในเร่ืองน้ี เพราะฉะน้ัน ระบบกฎหมาย 
จึงมี ๒ ระบบ ในประเทศอังกฤษก็จะเป็นระบบกฎหมายที่ถือตาม “หลักคำพิพากษา 
ของศาล” ที่ใช้เป็นหลักกฎหมาย แต่ในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากโรมัน ก็จะ 
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นำเอาหลักกฎหมายเหล่านี้มาจัดทำเป็น “ประมวลกฎหมาย” ของตัวเองและใช้เป็น 
หลักกฎหมายภายในประเทศอาจจะปรับปรุงนิดหน่อย แต่หลักใหญ่ ๆ ก็จะเป็น 
อย่างเดียวกัน

นัน่เปน็ความแตกตา่งทีส่ำคญัประการแรกทีม่อีทิธพิลแตเ่ดมิในการใชแ้ละการ 
ตีความกฎหมาย แต่ความแตกต่างของระบบกฎหมาย Common Law และระบบ 
กฎหมาย Civil Law ยังมีอีกหลายประการที่สำคัญ แม้ว่าจะไม่อาจจัดได้ว่ามีผลต่อ 
การตคีวามกฎหมายโดยตรง แตส่มควรทีจ่ะไดรู้ไ้ว ้ซึง่อาจประกอบแนวคดิในดา้นอืน่ๆ 
ที่เป็นปัญหาได้

 ประการแรก คือ การแยกหลักกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมาย 
มหาชนกับกฎหมายเอกชน ในระบบ Civil law มีวิวัฒนาการความเป็นมาจากหลัก 
กฎหมายโรมนัเปน็เวลารว่มพนัปแีลว้ ซึง่ประเทศในกลุม่ Civil Law ไดถ้อืตามแนวทาง 
ของการแยกหลกักฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนตามกฎหมายโรมนั แตป่ระเทศ 
อังกฤษซึ่งใช้หลักกฎหมาย Common Law มิได้มีการแยกกฎหมายเป็นสาขามหาชน
หรือสาขาเอกชน ส่วนใหญ่จะใช้หลักกฎหมายแพ่งเอกชนทั่วไปที่เกิดจากคำพิพากษา 
ของศาลสูงที่วางบรรทัดฐานไว้บังคับกับคดีที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
เอกชนกบัเอกชน และความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐักบัเอกชน จงึเปน็ความแตกตา่งทีม่กีาร
แยกหลักกฎหมายเป็นสาขากฎหมายมหาชนกับสาขากฎหมายเอกชนดังกล่าว 

ประการทีส่อง คอื การจดัองคก์รในทางกฎหมายทีแ่ตกตา่งกนั การจัดระบบ
ศาลซึง่เปน็องคก์รวนิจิฉยัชีข้าดขอ้พพิาท ในระบบ Common Law ใชร้ะบบศาลเดีย่ว 
คอื ศาลยตุธิรรม (Court of Justice) ซึง่จะทำหนา้ทีใ่นการวนิจิฉยัชีข้าดขอ้พพิาทจาก 
บทบญัญตัขิองกฎหมายในทกุกรณ ีทัง้ในเรือ่งความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหวา่งเอกชนกบั 
เอกชนซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่ง หรือในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
แผ่นดินซ่ึงเป็นเร่ืองของกฎหมายอาญา หรือในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นเรื่องของข้อพิพาทหรือคดีปกครอง แต่ประเทศที่ใช้ ระบบ  
Civil Law สว่นใหญจ่ะใชร้ะบบศาลคู ่กลา่วคอืจะมศีาลยตุธิรรมซึง่มอีำนาจหนา้ทีเ่ปน็ 
ศาลทั่วไปทำหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะในเรื่องคดีแพ่งและคดีอาญา 
ซึ่งเป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไปเท่านั้น ส่วนคดีที่พิพาทระหว่างรัฐ 
หรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐักบัเอกชนเกีย่วกบัคำสัง่หรอืการกระทำทางปกครอง กจ็ะกำหนด 
ให้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี นั่นก็คือลักษณะของศาล 
ที่เรียกว่า “ศาลคู่” ซึ่งทั้งสองศาลจะเป็นศาลหลักทั้งคู่ ที่แยกจากกันโดยชัดเจน 

ประการที่สาม คือ การเรียนการสอนในระบบ Common Law และระบบ 
Civil Law ก็ต่างกัน กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Common Law จะสอนโดยยึดการ 
พิจารณาและตัดสินคดีเป็นหลัก ในขณะที่ทาง Civil Law ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษากฎหมาย เพื่อดูว่าทฤษฎีในเรื่องนั้นเป็นอย่างไร 
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มีแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผล อย่างไร ทั้งนี้ เพื่ออธิบายบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่  
การยอมรับการเป็นนักกฎหมายในสองระบบนี้ก็ไม่เหมือนกัน อย่างในกฎหมาย 
ของประเทศอังกฤษที่ใช้ระบบ Common Law เนื่องจากเป็นผู้วางหลักกฎหมาย  
เพราะฉะนัน้คนทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืมาก กค็อืศาลหรอืผูพ้พิากษาเพราะเปน็ผูส้รา้ง 
หลักกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่จะรู้จักผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีและ 
วางหลกักฎหมายนัน้ ในขณะทีป่ระเทศในระบบ Civil Law นัน้ ตวัผูพ้พิากษากเ็ปน็เพยีง 
คนที่แปลกฎหมาย ทำหน้าที่ตัดสินว่าในคดีนั้นๆ ใครถูก ใครผิด นักกฎหมายที่มี 
ความสำคญัและไดร้บัการยอมรบัในกลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบ Civil Law จะไปหนกัอยูท่ี ่
ศาสตราจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นคนที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ 
ผู้พิพากษาตุลาการ เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผู้สอนระดับศาสตราจารย์ใน 
มหาวทิยาลยัซึง่เปน็ผูศ้กึษาคน้ควา้ในเชงิวชิาการ จงึไดร้บัการยอมรบันบัถอืเปน็อยา่งสงู 
กว่าผู้พิพากษาในศาลสูง

 ประการสดุทา้ย คอื วธิใีชแ้ละการตคีวามกฎหมาย ในระบบ Common Law  
ผูท้ีม่อีำนาจในการแปลกฎหมายหรอืใชก้ฎหมายกค็อืผูพ้พิากษา เพราะฉะนัน้ เมือ่ระบบ 
กฎหมายของอังกฤษเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษา 
ในเรือ่งการตคีวามกฎหมายโดยทัว่ไปขององักฤษจงึเรยีกวา่ไมม่ปีญัหามากนกั จนมาถงึ 
ในสมัยหลังๆ ที่มีการพูดกันถึงการที่กฎหมายต้องเป็นใหญ่ ทุกอย่างต้องเป็นไป 
ตามกฎหมาย ทกุคนตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย จนมรีะบบรฐัสภาขึน้มา มกีารออกกฎหมาย 
โดยรฐัสภา จงึมกีฎหมายทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรกฎหมายทีอ่อกโดยรฐัสภานัน้ (Act of 
parliament หรือ Statue) เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมหลักกฎหมายทั่วไป 
ดังนั้น การตีความกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาของศาล ในสมัยดั้งเดิมและต่อ ๆ มา 
ก่อนปัจจุบันจึงค่อนข้างตีความโดยเคร่งครัด เพราะต้องเข้าใจว่าโดยพฤติกรรมปกติ 
ของมนุษย์ การมีกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นในหลักการที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งเป็น 
ส่วนเสริมเป็นการลดหน้าที่ในการเป็นผู้ใช้และการตีความกฎหมายแบบ Case Law  
ของศาลที่ทำมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง 

สว่นในระบบของ Civil Law จะมแีนวคดิทีต่า่งจากกนั เพราะระบบ Civil Law  
หลักกฎหมายเกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายที่มีระบบการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็น 
ทฤษฎีทางวิชาการที่อธิบายความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในทางปฏิบัติที่เกี่ยวพันกัน 
อยา่งเปน็ระบบ เพราะฉะนัน้การตคีวามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายของระบบ  

ในระบบ Common Law ผู้ที่มีอำนาจในการแปลกฎหมายหรือใช้กฎหมายก็คือ 
ผู้พิพากษา เพราะฉะนั้น เมื่อระบบกฎหมายของอังกฤษเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาล 
ซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องการตีความกฎหมายโดยทั่วไปของอังกฤษจึงเรียกว่า 
ไม่มีปัญหามากนัก
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Civil Law ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรโรมัน จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการอาศัย 
ถ้อยคำตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีลักษณะที่ Liberal  
กว่าวิธีการตีความของประเทศอังกฤษสมัยเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากหลักกฎหมาย 
ที่เป็นการวางหลักจะมีความมุ่งหมายที่จะให้ใช้บังคับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที ่
ตราขึ้นบังคับไว้ด้วย ซึ่งต่างจากวิธีการสร้างหลักกฎหมายจากคำพิพากษาของศาล 
ทีเ่ปน็ Case Law ซึง่ยอ่มตอ้งรบัและวางหลกัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคม ความเปน็จรงิ 
ในแต่ละช่วงเวลาได้ง่ายกว่า 

สำหรับการตีความกฎหมายในประเทศไทยนั้น แม้ว่าพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ตัดสินพระทัยเลือกใช้ระบบกฎหมายแบบ  
Civil Law ในชว่งแถว ๆ  ป ีพ.ศ. ๒๔๔๐ แตต่อ้งเขา้ใจวา่ประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลจาก 
กฎหมายอังกฤษอย่างมาก เน่ืองจากเราส่งคนไปศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษเป็นหลัก  
และกฎหมายต่างประเทศที่คนไทยในสมัยเดิมสามารถเรียนรู้อ่านเข้าใจได้ คือ ตำรา 
กฎหมายภาษาอังกฤษของระบบกฎหมายอังกฤษ และสำหรับผู้ที่มิได้ศึกษาจาก 
ประเทศอังกฤษก็จะเรียนรู้เรื่องของการใช้และตีความกฎหมายจากตำราที่เป็นภาษา 
อังกฤษ ซึ่งอาจเข้าใจว่าเหมือนกับการใช้และตีความในกลุ่มประเทศ Civil Law 
ซึ่งมิได้เป็นเช่นนั้น ความจริงแล้วคนอังกฤษมิได้มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย 
เพราะหลกักฎหมายเกดิจากการชีข้าด ตดัสนิ ตคีวามของศาล ปญัหาการตคีวามกฎหมาย 
ที่ได้ไปเรียนรู้มา ความจริงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เฉพาะการตีความกฎหมายที่รัฐสภา 
ตราขึ้นที่เรียกว่า Act of parliament หรือ Statue ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ

ประเทศองักฤษถอืเปน็แมแ่บบของระบบ Common Law โดยมกีลุม่ประเทศ
ทีเ่คยตกเปน็อาณานคิมขององักฤษ เชน่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์
อนิเดยี ไดร้บัอทิธพิลในระบบกฎหมายนีด้ว้ย กรณขีองประเทศองักฤษมแีนวความคดิ 
ในเรือ่งของสถาบนักฎหมายและการปกครองทีต่า่งจากประเทศตา่ง ๆ  ในกลุม่ Civil Law 
หรอืแมแ้ตใ่นกลุม่ประเทศ Common Law ดว้ยกนัเอง ทัง้นี ้เกดิจากแนวความคดิของ 
A.V. Dicey ทีเ่ปน็เจา้ของหลกักฎหมายทีเ่รยีกวา่ The Rule of Law (หลกันติิธรรม)  
ซ่ึงเป็นท่ีมาในหมู่ของนักกฎหมายมาโดยตลอด แม้ว่าในบางคร้ังอาจเข้าใจว่าเป็นหลักการ 
หรอืแนวความคดิเดยีวกนักบัประเทศในกลุม่ Civil Law ทีเ่รยีกวา่นิติรัฐ (Legal State) 
ซึ่งความหมายของนิติธรรมของ Dicey นั้น มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ 

ข้อที่ ๑ หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law ยึดถือความสูงสุดของกฎหมาย 
(Supremacy of Law) ซึ่งทุกประเทศก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกัน คือ ทุกอย่าง 
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายท้ังส้ิน หมายถึงว่า กฎหมายของแผ่นดินย่อมเหนือกว่าการใช้อำนาจ 
หรือดุลพินิจอย่างกว้างขวางของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ดีความหมายของ 
Supremacy or Predominance of Regular Law ดงักลา่ว ถา้เทยีบกบัประเทศอืน่แลว้ 
อาจต้องอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ  
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ในขณะที่ประเทศโดยทั่วไปเกือบทุกประเทศ จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึง่มฐีานะเปน็กฎหมายสงูสดุกวา่กฎหมายอืน่ของประเทศทีผ่า่นการพจิารณาจากรฐัสภา 
ตามปกติ แต่สำหรับประเทศอังกฤษกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะสภาของอังกฤษถือว่า 
เปน็องคก์ารทีม่อีำนาจสงูสดุ ดว้ยเหตนุีก้ฎหมายทีเ่ปน็รปูพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภาองักฤษ 
ตราขึ้น จึงมีฐานะสูงที่สุดกว่าสิ่งอื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นคำพิพากษาของศาล 
หรือธรรมเนียมปฏิบัติใด ๆ ที่มีค่าเช่นกฎหมาย จุดนี้ถือเป็นความแตกต่างที่สำคัญของ 
ประเทศอังกฤษกับประเทศอื่น ๆ ทั่วไปในโลก

ขอ้ที ่๒ ยดึถอืหลกัความเสมอภาคกนัทางกฎหมาย (Equality before the Law) 
หมายความวา่ ทกุคนจะอยูใ่นฐานะทีเ่ทา่เทยีมกนัในทางกฎหมาย ไมว่า่จะเปน็ฝา่ยบรหิาร 
ฝ่ายปกครอง ข้าราชการ หรือราษฎรธรรมดาก็ต้องใช้กฎหมายเดียวกัน และอยู่ภายใต้ 
บังคับของศาลเดียวกัน ดังนั้น Dicey จึงปฏิเสธระบบกฎหมายปกครองของประเทศ 
ฝรัง่เศส ระบบศาลในองักฤษจะไมม่กีารแยกศาลออกเปน็หลายๆ ศาล เชน่ ศาลปกครอง 
หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของ Rule of Law ในประเทศอังกฤษ 

ข้อที่ ๓ คือ ส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วในประการที่หนึ่งว่า รัฐธรรมนูญอังกฤษ 
เป็นผลที่เกิดจากกฎหมาย (Ordinary Law) ที่พัฒนาโดยศาลยุติธรรม ผ่านวิธีการที่ 
รู้จักกันในประเทศอังกฤษว่า Common Law ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับ
ประชาชนทั่วไป ไม่เหมือนกับในประเทศอื่นๆ ที่จะมีการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยกฎหมายที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ สมัยหนึ่งในประเทศอังกฤษ Rule of 
Law ซึง่เปน็สว่นหนึง่ของ Common Law กลา่วคอื หลกักฎหมายขององักฤษจะเกดิขึน้ 
และพฒันาการมาจากคำพพิากษาตดัสนิของศาลทีด่ำเนนิการตอ่เนือ่งมาเปน็ระยะเวลา 
ยาวนานตลอดมาจนสามารถสร้างหลักกฎหมายที่เรียกว่า Common Law ให้เกิดขึ้น  
ซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ

จะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นต่างกับหลักนิติรัฐ 
(Legal State) ในประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ ประการ คือ

ขอ้ที ่๑ กฎหมายเปน็สิง่สงูสดุ ไมม่ใีครอยูเ่หนอืกฎหมาย และมกีารคุม้ครองสทิธ ิ
เสรีภาพของประชาชน 

ข้อที่ ๒ ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยก 
อำนาจของมงเตสกิเออ (Montesquieu) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยใน 
ยุคสมัยนั้น 

หลักกฎหมายของอังกฤษจะเกิดขึ้นและพัฒนาการมาจากคำพิพากษาตัดสิน 
ของศาลทีด่ำเนนิการตอ่เนือ่งมาเปน็ระยะเวลายาวนานตลอดมาจนสามารถสรา้งหลกักฎหมาย 
ที่เรียกว่า Common Law ให้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ
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ข้อที่ ๓ ต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง 
ท่ีเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารโดยองค์กรท่ีใช้อำนาจตุลาการ ไม่ว่าจะเป็นศาลในระบบศาล 
เดีย่วหรอืศาลคู ่ซึง่อนันีก้เ็ปน็สิง่ทีต่า่งกนักบัของ A.V. Dicey เพราะวา่โดยหลกันติธิรรม 
ของ Dicey ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องอยู่ภายใต้ 
หลกัอนัเดยีวกนั จงึไมม่หีลกักฎหมายเอกชนหรอืกฎหมายมหาชน และอยูภ่ายใตศ้าล
เดียวกันทั้งหมดนั่นคือจะต้องใช้ระบบศาลเดี่ยว

ข้อที่ ๔ การรับรองความเป็นอิสระของตุลาการหรือผู้พิพากษา โดยที่ระบบ
ของประเทศในยุโรปหรือประเทศส่วนใหญ่ในโลกนั้น จะเป็นประเทศที่มีการปกครอง 
ในระบบรัฐสภา หมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเป็นพวกเดียวกัน คือ 
ถ้ามีเสียงข้างมากก็ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล ถ้ามีเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภา  
จากระบบของรฐัสภาดงักลา่วเมือ่พจิารณาประกอบกบัหลกัของนติริฐัอยูข่อ้หนึง่ทีเ่ขา 
ป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจตามอำเภอใจ แม้จะมีการตรวจสอบได้ก็ตาม แต่ถ้าหากว่า 
ฝา่ยนติบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิารเปน็ฝา่ยเดยีวกนั จงึมกีฎเกณฑอ์นัหนึง่ในหลกัของระบบ 
ของนิติรัฐก็คือ การมีหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 
โดยองคก์ร ทีใ่ชอ้ำนาจตลุาการไดเ้สมอ เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดว้า่มศีาลรฐัธรรมนญู หรอื 
ถา้ไมม่กีใ็ชศ้าลสงูสดุของประเทศทำหนา้ทีน่ี ้ซึง่ในประเทศองักฤษไมม่ ีเนือ่งจากระบบ 
การปกครองขององักฤษจะยดึหลกั Supremacy of Parliament ซึง่ประเทศอืน่ ๆ  ในโลก 
ท่ียึดหลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Power) จะไม่มีหลักการเช่นน้ัน เพราะฉะน้ัน 
ในประเทศ Civil Law ถ้าสภาจะออกกฎหมาย หรือถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมาย 
ระดับรอง จะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ น่ันคือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมาย ซึง่ประเทศองักฤษไมม่ ีเพราะถอืวา่รฐัสภาใหญท่ีส่ดุ จงึไมม่กีารตรวจสอบ 
วา่กฎหมายนัน้ชอบดว้ยรฐัธรรมนญูหรอืไม ่ทีผ่า่นมา สิง่ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยสำหรบั 
กฎหมายนั้น จะเป็นเรื่องของกฎหมายสาขาเอกชน คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
เป็นสำคัญ ในทางกฎหมายมหาชนก็จะมีเรื่องของกฎหมายอาญา ซึ่งทั้ง ๒ กฎหมาย 
เปน็เรือ่งทีเ่ราคุน้เคยมายาวนาน แตส่ิง่ทีเ่รารูจ้กักนัเมือ่ไมน่านมานีน้บัไดไ้มเ่กนิ ๒๐ ป ี 
(แมพ้ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจะไดน้ำสิง่เหลา่นีม้าในไทยถงึ ๑๓๐ กวา่ป ี 
มาแลว้) คอื กฎหมายมหาชนหรอืกฎหมายปกครอง ซึง่เปน็สิง่ทีจ่ำเปน็สำหรบัรฐัสมยัใหม ่
ทัง้หลาย  ดงันัน้ ไมว่า่ประเทศตา่งๆ ทีม่กีฎหมายมหาชนหรอืกฎหมายปกครองเกดิขึน้มา 
กอ่นเรารว่ม ๑๐๐ หรอื ๑๐๐ กวา่ป ีกจ็ะมวีธิกีารสรา้งหลกักฎหมายดงักลา่ว ซึง่ทำแบบ 
ทีป่ระเทศทัง้หลายทำตัง้แตก่อ่นโรมนัหรอืทีป่ระเทศองักฤษทำ คอื เกดิจาก Case Law 
คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่ในขณะนี้ต้องเข้าใจว่าประเทศอังกฤษเอง 
ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับระบบ Civil Law เพราะประเทศอังกฤษต้องเข้ามาอยู่ใน 
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ซึ่งต้องมีวิธีคิดและจัดการกับเรื่องกฎหมาย 
ใหส้อดคลอ้งกบัประเทศตา่ง ๆ  ในยโุรปทีอ่ยูใ่นระบบ Civil Law ทัง้สิน้ ดงันัน้ หลกัการใช้ 
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และการตีความกฎหมายปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษซึ่งเดิมอาจแตกต่างจาก 
ประเทศในกลุ่ม Civil Law จะไม่ต่างกันมากอีกต่อไป  แต่เป็นเพราะคนไทยที่ยังไม่เข้าใจ 
ในเรื่องนี้ และยังคงนึกถึงและยึดติดกับแนวคิดดั้งเดิมที่แตกต่างกันระหว่างการใช้และ 
ตีความกฎหมายของระบบ Common Law กับระบบ Civil Law อยู่เท่านั้นเอง  

จลุนติ ิ: หลกัการตคีวามกฎหมายมหาชน มลีกัษณะทีเ่หมอืนหรอืแตกตา่งจาก
หลักการตีความกฎหมายเอกชนหรือไม่ อย่างไร

ศ.(พเิศษ) ดร. อกัขราทรฯ : กอ่นทีป่ระเทศไทยจะมศีาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนญู  
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 
ทกุประเภทอยูใ่นอำนาจของศาลยตุธิรรม และคดสีว่นใหญท่ีฟ่อ้งรอ้งกนัตอ่ศาลเปน็คดแีพง่ 
และคดีอาญา สังคมไทยจึงมีความคุ้นเคยกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญามากกว่า 
กฎหมายปกครอง ตอ่มารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบ้ญัญตัิ 
ให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองขึ้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
พูดง่าย ๆ ว่ากระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ 
๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา  

 กฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ  
โดยมีรัฐเป็นผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะ ต่างกับกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
คุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคล และมีหลักการสำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ 
เอกชนทีต่า่งจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์องตนเปน็สำคญั เมือ่สงัคมไทยคุน้เคยกบัระบบ 
ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีประเทศไทย 
เลือกระบบประมวลกฎหมายมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมาประมาณ ๘๐ ถึง 
๙๐ ปี พอเราพูดถึงกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งอยู่ในฐานะที ่
ไมเ่ทา่เทยีมกนัจงึเปน็เรือ่งแปลกใหม ่ ดงันัน้ การสรา้งความเขา้ใจและการสรา้งความสมดลุ 
ในการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนโดยการช่ังน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของเอกชน 
กบัผลประโยชนส์าธารณะจงึเปน็เรือ่งทีอ่ธบิายยาก จงึตอ้งใชร้ะยะเวลาและปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำความเข้าใจหลักการของกฎหมายมหาชน 

กฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีรัฐ 
เป็นผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะ ต่างกับกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และมีหลักการสำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนที่ต่างจะดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ
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ในปจัจบุนัเราใหค้วามสนใจในเรือ่งกฎหมายมหาชนมากขึน้ เราไดร้บัการอธบิาย 
ว่ากฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองนั้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สองฝ่ายที่ไม่เท่ากัน แต่ความจริงเรายังเข้าใจไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะว่าวิชากฎหมาย 
มหาชนนั้นเราได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ จึงได้รับเอาอิทธิพลและแนวความคิด
มาจากต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องกฎหมายมหาชนในต่างประเทศนั้นเกิดจาก 
ประวตัศิาสตร ์ววิฒันาการ และประสบการณ ์ซึง่สำคญัมาก การศกึษาของบา้นเราไมค่อ่ย 
ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกฎหมายต่างประเทศ  
แต่การเรียนการสอนกฎหมายของเราเป็นการสอนให้นักเรียน นักศึกษา จดจำทฤษฎีซึ่ง 
เป็นบทสรุปสุดท้ายในตำราของต่างประเทศ แต่ไม่สอนให้รู้วิวัฒนาการ ความเป็นมา 
ตลอดจนพฒันาการกอ่นจะเปน็กฎหมายในตา่งประเทศ ซึง่ประเทศไทยนำมาเปน็ตน้แบบ 
ในการบัญญัติกฎหมาย 

กฎหมายมหาชนท่ีเราเข้าใจกันในขณะน้ีว่าเป็นความสัมพันธ์สองฝ่ายในลักษณะ 
ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้น ความจริงสำหรับประเทศที่ได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน 
หรือกฎหมายปกครองมาแต่อดีตที่ไม่ใช่เพิ่งเรียนรู้เรื่องกฎหมายปกครองใหม่ๆ อย่าง 
ประเทศไทย ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่ไม่เท่าเทียม 
กนังา่ย ๆ  อยา่งนัน้เสยีทเีดยีว แตจ่ะเขา้ใจดวีา่ความจรงิเปน็ความสมัพนัธข์องบคุคล 
ถงึสามฝา่ย เพราะอะไร เพราะเหตวุา่ฝา่ยแรกยอ่มเขา้ใจไดง้า่ยวา่ คอืเอกชน ฝา่ยทีส่อง 
คอืรฐั แตเ่นือ่งจากวา่รฐัเปน็นามธรรมไมส่ามารถแสดงเจตนาไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งอาศยั 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่เปน็ผูแ้สดงเจตนาผกูนติสิมัพนัธแ์ทนรฐั ถามวา่เวลาเจา้หนา้ทีข่องรฐั 
ซึ่งทำการแทนรัฐหรือทำการแทนหน่วยงานของรัฐ แสดงเจตนากับเอกชนในลักษณะที่
สร้างนิติสัมพันธ์แทนรัฐนั้น เราแน่ใจได้อย่างไรว่าการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ  
เป็นการแสดงเจตนาในนามของรัฐอย่างแท้จริงหรือไม่ อาจจะมีวาระซ่อนเร้น (Hidden 
Agenda) จากการแสดงเจตนาดงักลา่วหรอืไม ่ดงันัน้ ลำพงัแตเ่พยีงเราตรวจสอบการแสดง 
เจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนและเข้าใจว่าการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ละเรื่องเป็นการแสดงเจตนาแทนรัฐอย่างแท้จริงอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
มผีลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict of Interest) ถา้มคีดปีกครองเกดิขึน้ แลว้เราไมแ่สวงหา 
ขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานในเชงิลกึโดยการตรวจสอบถงึทีม่าของการแสดงเจตนาวา่มอีะไร 
แอบแฝงอยู่หรือไม่ อย่างน้ีก็ไม่สมบูรณ์ ในต่างประเทศได้พัฒนาในเร่ืองของการวางกฎเกณฑ ์
ในการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรัดกุมพอสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้มี 
การแสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ในบ้านเรายังคงมีช่องว่างในเรื่องนี้ 
เพราะฉะนั้น เวลามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้น จึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าศาล
ล้วงลึกลงไปมากรึเปล่า 
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การตีความกฎหมายมหาชนโดยการพิจารณาจากถ้อยคำในกฎหมายเพียง 
อยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอ แตจ่ะตอ้งคำนงึถงึเจตนารมณข์องกฎหมายประกอบดว้ย และ 
ส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใช้กฎหมายมหาชนต้องนำมาประกอบการพิจารณาคือ “ประโยชน์สาธารณะ” 
หรือประโยชน์ของส่วนรวม ต้องช่ังน้ำหนักให้ดี ซ่ึงแตกต่างกับการตีความ 
กฎหมายอาญา หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย หรือต้องตีความ 
โดยเครง่ครดั มาจากสภุาษติละตนิ nullum crimen, nulla poena sine lege กลา่วคอื 
บุคคลจะมีความผิดในทางอาญาต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ และโทษที่จะได้รับต้องเป็น 
โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งองค์ประกอบสองประการนี้ที่แสดงให้เห็นว่าการตีความ 
กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวหนังสือ แต่ความจริงแล้วโดยทั่วไปก็คง 
ยังต้องนำเอาเจตนารมณ์ของกฎหมายมาพิจารณาประกอบด้วย 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ Civil Law  
การตีความกฎหมายโดยท่ัวไปเพ่ือค้นหาความหมายของกฎหมายเร่ิมต้นจากการตีความ 
ตามตัวอักษร(Grammatical Interpretation) ถ้าดูตัวหนังสือแล้วยังไม่ชัดเจนถึง 
ขนาดท่ีว่าส้ินกระแสความสงสัย ต้องดูวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ันว่า 
เป็นอย่างไร ที่เรียกว่า Logical Interpretation หมายความว่าต้องดูว่าบริบททั้งหมด 
ของกฎหมายในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไร มีความมุ่งหมายอย่างไร นอกจาก 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการแปลกฎหมายทั้งสองประการแล้ว ก็ยังไม่สามารถ 
ที่บรรลุผลได้ในทางวิชาการที่ใช้กันโดยทั่วไปในกลุ่มประเทศ Civil Law ทั้งหลาย  
ซึ่งอาจจะอธิบายโดยใช้คำเรียกต่างกันบ้าง แต่ก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ศึกษา 
ประวัติความเป็นมาของกฎหมายนั้น เมื่อมีการแก้ไขจนประกาศใช้บังคับว่าเป็นมา 
อย่างไร (Historical Interpretation) ซึ่งสามารถค้นหาได้จากการเสนอร่างกฎหมาย 
ต่อสภา บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกชี้แจงในการเสนอร่างกฎหมาย รายงานการ 
ประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจนรายงานการประชุม 
ของสภา ซึ่งการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจากประวัติความเป็นมา ก็ไม่หมายถึง
ว่าจะใช้ได้แต่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายนั้นเท่านั้น  
เพราะกฎหมายที่ประกาศใช้คงมิได้ประสงค์จะให้มีความหมายแต่เฉพาะในช่วงเวลา 
ที่ประกาศใช้เท่านั้น แม้ภายหลังที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว มีเหตุการณ์อย่างใด 
อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถคาดเห็นได้ในเวลาตรากฎหมาย ซึ่งกฎหมายในเรื่องนั้นมิได้ 
บัญญัติไว้ สามารถใช้หลักการอุดช่องว่างของกฎหมาย หรือหาความมุ่งหมาย 
ของกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ โดยนำเอาบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดเห็นนั้นได้หรือที่ในบางกรณีเราเรียกว่าเป็นการตีความโดยการขยายความ 
(Extensive Interpretation) ตัวอย่างเช่น ในประมวลกฎหมาย นโปเลียน ค.ศ. ๑๘๐๔ 
ซึ่งมีบทบัญญัติกว่า ๒,๓๐๐ มาตรา ในประมวลกฎหมายนี้มีมาตราหนึ่งบัญญัติให้ 
เจ้าของผู้ดูแลสิ่งของที่ ไปก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นต้องรับผิดชอบ 
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ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในสมัยนั้นสิ่งของในความดูแลมีความมุ่งหมายถึง สัตว์เลี้ยง 
เคร่ืองมือ ส่ิงของท่ีอยู่ในบ้าน แต่ในปัจจุบัน การแปลความหมายของส่ิงของในความดูแล 
ยงัแปลความรวมถงึ เครือ่งจกัร เครือ่งยนต ์ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บคุคลอืน่ดว้ย  
แม้ว่าในขณะบัญญัติกฎหมายจะไม่ได้มีบัญญัติให้เห็นไว้โดยชัดเจนเช่นนั้นก็ตาม  
หมายความว่าการแปลกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
ของสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เกินเลยไปจากกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
กส็ามารถทำได ้โดยเฉพาะในทวปียโุรปในกลุม่ประเทศทีใ่ชก้ฎหมายระบบ Civil Law  
การตีความกฎหมายจะมีความเป็นอิสระและไม่ยึดติดอยู่กับตัวอักษรอย่างท่ีเราเข้าใจกัน  
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องฝึกปฏิบัติต่อไป

จลุนติ ิ: สาเหตสุำคญัทีท่ำใหเ้กดิปญัหาในการตคีวามกฎหมายทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในสังคมประเทศไทยปัจจุบันนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการตีความ 
ในประเทศไทย คือองค์ความรู้ในเรื่องการศึกษา ความไม่เข้าใจในวิธีหรือระบบที ่
เขาใชก้นัอยู ่แลว้เรากเ็ขา้ใจเอาเองวา่ตอ้งแปลตามตวัหนงัสอื ตอ้งอยา่งนัน้อยา่งนี ้
เทา่นัน้ แบบทีเ่รยีกวา่เปน็ศรธีนญชยัซึง่ไมใ่ช ่โดยเหตวุา่กฎหมายเปน็ไปเพือ่ประโยชน ์
ของสังคม การตีความกฎหมายในทางแพ่งก็อย่างหนึ่ง กฎหมายอาญาก็อย่างหนึ่ง 
กฎหมายมหาชนก็อย่างหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ 
ลายลักษณ์อักษรใช้เป็นประเทศแรกในโลก เคยมีคดีสำคัญเร่ืองหน่ึงเกิดข้ึนในปี ค.ศ. ๑๘๐๓  
คอื คด ีMarbury V. Madison คดนีีม้ปีระเดน็สำคญัประเดน็หนึง่ คอื ศาลฎกีามอีำนาจ 
ท่ีจะช้ีว่าบทบัญญัติของกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
ไดต้ดัสนิวา่ กฎหมายทีต่ราขึน้โดยสภาคองเกรส ซึง่มขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนญู 
เปน็โมฆะ โดยศาลไดใ้หเ้หตผุลวา่เมือ่ศาลเปน็ผูใ้ชอ้ำนาจตลุาการ ศาลจงึมอีำนาจหนา้ที่ 
ในการใช้บังคับกฎหมายแก่กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นความจำเป็นอยู่เองที่ศาล 
จะต้องวินิจฉัยว่าอะไรคือกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับได้ นั่นคือศาลสูงสหรัฐอเมริกา 
มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญ 
จะไม่มีบทบัญญัติให้มีอำนาจเช่นนั้นก็ตาม
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คดนีีก้โ็ยงไปอยูใ่นสิง่ทีผ่มเคยเลา่ไวเ้กีย่วกบั คำวา่ “ตลุาการภวิตัน”์ ซึง่มผีูใ้ช ้
เรียกในนัยที่ว่าการใช้อำนาจตุลาการ ก้าวล่วงไปในขอบข่ายของฝ่ายบริหาร ซึ่ง 
มองวา่เปน็การผดิหลกัในเรือ่งการแบง่แยกอำนาจอธปิไตย ตามหลกัการทีม่งเตสกเิออ 
(Montesquieu) ได้วางไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ทุกวันนี้คนไทยก็ยังยึดติดอยู่กับ 
หลกัการแบง่แยกอำนาจของมงเตสกเิออ ทัง้ทีค่วามจรงิสงัคมไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก 
จากยุคของมงเตสกิเออ หลักนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ต้องแยกกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน  
เป็นทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจในสมัยโบราณ ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ท่ีว่าศาลก็มีหน้าท่ี 
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี สภามีหน้าที่ออกกฎหมาย แต่ทุกองค์กรต้องทำหน้าที่ 
ตรวจสอบและถว่งดลุซึง่กนัและกนั กอ่นหนา้ทีจ่ะมศีาลปกครอง ศาลรฐัธรรมนญู หรอื
ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง กไ็มม่ปีญัหา เพราะสมยักอ่น 
ไม่มีคดีในทางกฎหมายมหาชนซึ่งเกี่ยวข้องกระทบกับสังคมเกิดขึ้น พอมีคดีปกครอง 
คดรีฐัธรรมนญู หรอืคดอีาญาของผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง มกีารตดัสนิคดใีนบรบิท 
ของกฎหมายมหาชนซึง่เปน็เรือ่งทีไ่มเ่คยเหน็หรอืไมเ่คยมปีระสบการณม์ากอ่น จงึมกีาร 
วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาลใช้อำนาจก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติ หรืออำนาจบริหาร ผมก็บอกว่า 
ความจรงิทัง้หมดนี ้ในป ีค.ศ. ๑๘๐๓ ทีส่หรฐัอเมรกิา เมือ่สองรอ้ยกวา่ปมีาแลว้ กอ่นทีจ่ะ 
มปีระมวลกฎหมายนโปเลยีนดว้ยซำ้ เคยมปีญัหาเกดิขึน้ในทำนองนี ้ไมเ่หน็มใีครพดูวา่ 
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของตุลาการภิวัตน์

มีคดีอยู่เร่ืองหน่ึงในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทาง 
หรือหลักการตีความในลักษณะท่ีศาลมีอิสระค่อนข้างกว้างขวาง (Liberal Interpretation)  
คือ คดีเจ้าหญิง Soraya ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ เจ้าหญิง Soraya อดีตมเหสีของชาร์ 
แห่งอิหร่าน ได้ยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ Die welt เรียกค่าเสียหายจากการที่หนังสือพิมพ์ 
ดังกล่าวลงข่าวที่เป็นการหมิ่นประมาทตน แม้ว่ามูลเหตุแห่งคดีจะเป็นเรื่องทางอาญา  
ซ่ึงตามกฎหมายเยอรมันท่ีใช้อยู่น้ันไม่เป็นเหตุให้เจ้าหญิง Soraya สามารถเรียกค่าเสียหาย 
ในทางแพ่งได้ แต่ศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีคำพิพากษาให้ 
เจา้หญงิ Soraya ไดร้บัคา่เสยีหายจากการถกูหมิน่ประมาท โดยใหเ้หตผุลวา่ บทบญัญตัิ 
ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล (protection of personality) นั้น 
เปน็การสะทอ้นใหเ้หน็ถงึคณุคา่ของสงัคมทีไ่ดเ้ปลีย่นไปแลว้ ซึง่ควรทีก่ารตดัสนิของศาล 
จะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต่อมาจำเลยได้คัดค้านคำพิพากษาของ 
ศาลยุติธรรมดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวอ้างว่าผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม 
ได้ตัดสินคดีโดยตีความกฎหมายไกลไปกว่าหน้าท่ีของการเป็นผู้พิพากษาและท่ีรัฐธรรมนูญ 
ไดก้ำหนดไว ้ศาลรฐัธรรมนญูเยอรมนัไดใ้หเ้หตผุลในคำพพิากษาตอนหนึง่วา่ ความเหน็ 
เดมิ ๆ  ทีว่า่ผูพ้พิากษาจะตอ้งกระทำแตภ่ายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร 
ที่ผ่านรัฐสภานั้น บัดนี้ความเห็นดังกล่าวได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยรัฐธรรมนูญนี้ได้ยินยอม 
และเห็นชอบในคุณค่าของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวด้วยการใช้ถ้อยคำ 
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ในมาตรา ๒๐ (๓)๒ ว่า “law and justice” ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเห็นว่าในกรณี
ที่มีช่องว่างทางกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอุดช่องว่างนั้น ผู้พิพากษาอาจใช้สิ่งต่าง ๆ 
ไม่แต่เฉพาะตัวบทกฎหมาย (Statute) เท่านั้น ผู้พิพากษาต้องสามารถที่จะใช้เหตุผล 
ในด้านความยุติธรรม (sense of justice) หรือหลักทั่วไปของความยุติธรรมที่เป็นที่ 
ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ได้ด้วย  

มคีำกลา่วอยูอ่นัหนึง่ซึง่ชอบพดูกนัเวลาตคีวามกฎหมาย แลว้กบ็อกวา่เมือ่ใช ้
หลกันติศิาสตรไ์มไ่ดก้ใ็หใ้ชห้ลกัรฐัศาสตร ์ผมเคยตัง้คำถามและใหร้างวลัวา่ใครเปน็ 
ผู้เริ่มกล่าวและคำกล่าวนั้นหมายความว่าอย่างไร ที่พูดอย่างนั้นน่าจะเป็นเพราะ 
ไม่เข้าใจวิธีการใช้และการตีความกฎหมาย กฎหมายที่มีผลใช้บังคับนั้น ต้องผ่าน 
กระบวนการในการตรากฎหมายของรัฐสภา ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งด้าน 
นิติศาสตร์ ด้านการเมืองและการปกครองประเทศซ่ึงเป็นหลักรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ด้านสังคมวิทยา และด้านอื่น ๆ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใช้หลักนิติศาสตร์ไม่ได้แล้วให้
ไปนำหลักรัฐศาสตร์มาใช้ มันเป็นเพียงการพยายามหาเหตุผลเพื่อทำให้ดูดีเท่านั้น  
เพราะกฎหมายก็คือกฎหมาย แต่การแปลกฎหมายต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ 
และความเป็นธรรมในกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมี 
แนวทางในการใช้และการตีความหมายอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปใช้หลักรัฐศาสตร์ 
หรือหลักอะไรอื่นอีกทั้งสิ้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : สภาพปัญหาต่าง ๆ ในบ้านเรา ไม่เฉพาะแต่ 
ปัญหาเรื่องการตีความกฎหมาย มีสาเหตุมาจากการที่เราไม่รอบรู้อย่างแท้จริง 
และรู้ไม่ลึกซึ้งในศาสตร์ต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น หลักประชาธิปไตย (Democracy) 
เป็นหลักที่เราเรียนรู้มาจากต่างประเทศ ไม่ใช่เราคิดค้นขึ้นเอง แต่ก่อนที่จะมาเป็น

๒ Germany Constitution : Chapter II - Federation and States : Article 20  [Basic Principles of State, 
Resistance] ; “…(3) Legislation is subject to the constitutional order; the executive and the judiciary are bound 
by law and justice…”
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หลักประชาธิปไตยในเวลานี้ ในต่างประเทศเขาพัฒนามาเป็นร้อย ๆ ปี อย่างกรณี
การเลือกตั้งฝรั่งที่ผมรู้จักเขาบอกว่า การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนั้น ง่ายนิดเดียว คือ 
ใหม้กีารเลอืกตัง้ เพราะการเลอืกตัง้คอืประชาธปิไตย ผมถามวา่จรงิหรอื เขากบ็อกจรงิ 
ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าหากใช้ในมาตรฐานของประเทศเขา ณ เวลานี้ละก็อาจจะใช่ 
เพราะเหตวุา่ประเทศตา่ง ๆ  อยา่งเชน่ในยโุรป ทีเ่ขาสามารถพดูไดว้า่ประชาธปิไตยคอื 
การเลือกตั้ง เพราะประเทศเหล่านั้นผ่านพ้นสิ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับบ้านเรามาแล้ว  
เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เขาทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด ทำสงคราม 
รบกันฆ่ากันตายมาเป็นล้านเป็นแสนคน มีสงครามระหว่างกันเป็นสิบ ๆ ปี แต่ที่วันนี้ 
เขาสามารถบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง เพราะประชาชนในประเทศ 
เหล่านั้นต้องการคนที่เป็นผู้นำของประเทศอย่างแท้จริง จะได้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ 
ที่เคยเป็นศัตรูกันอย่างมากได้ ดังนั้น เขาจึงไม่มีปัญหาที่จะต้องไปห่วงว่าประเทศเขา 
จะมีการซื้อขายเสียงกันอย่างบ้านเรา นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์  
เพราะฉะนัน้สิง่เหลา่นีเ้รารบัมาแลว้เราไมไ่ดอ้ธบิายใหเ้หน็ถงึประวตัศิาสตร ์ใหรู้เ้หตรุูผ้ล 
ลอกมา สอนมา โดยไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหลายอันนี้เป็นอันตราย 

ในสว่นของการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย สิง่หนึง่ทีเ่ปน็ขอ้สงัเกต คอื เราไมค่อ่ย 
มีตรรกะ เราไม่ได้เรียนตรรกะกันในมหาวิทยาลัย เหตุผลเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเรียน 
และศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปรัชญากฎหมาย เข้าใจว่า 
จะมีการเรียน แต่การเรียนปรัชญากฎหมายในบ้านเรานั้น เป็นเพียงการเรียนเพื่อให้รู้ 
วา่ใครพดูวา่อยา่งไร แตไ่มไ่ดส้อนใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้บัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทีเ่รือ่งตา่ง ๆ   
เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของเราจะต้องเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ลึกซึ้งใน 
ประวตัศิาสตรส์ากล ความเปน็มา ววิฒันาการ ตรรกศาสตร ์ปรชัญา การนำเอาทฤษฎ ี
ทางกฎหมายของต่างประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย มากกว่าการสอนให้ท่องจำกฎหมาย  
เพราะกฎหมายของแต่ละประเทศย่อมจะต้องสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมของชาตินั้น ๆ 
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จลุนติ ิ: “หลกัการตคีวามกฎหมาย” มคีวามสำคญัตอ่การ 
บังคับใช้กฎหมายอย่างไร

ศ.ดร. บวรศักดิ์ฯ : จริง ๆ แล้วกฎหมายที่บัญญัติเป็น 
ลายลักษณ์อักษรก็ดี หรือจารีตประเพณีก็ดี มีลักษณะเป็นกฎหมาย 
ตามภาวะวสิยั (droit Objectif) กลา่วคอื มลีกัษณะเปน็นามธรรม 
เป็นกฎเกณฑ์อย่างลอย ๆ  ซ่ึงจะกลายเป็นกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับ 
ได้อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อมีการนำกฎหมายนั้นไปใช้เป็นรายกรณีๆ 
ไป โดยแต่ละกรณีนั้นก็ต้องผ่านการตีความก่อนเสมอ อาทิ 
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อื่น 
ต้องระวางโทษ...” เมื่อมีข้อเท็จจริงที่จะต้องปรับกับข้อกฎหมาย 
ดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น นาย ก วิ่งไล่นาย ข เพื่อจะทำร้าย ปรากฏว่า  
นาย ข วิ่งไปกลางทุ่งถูกฟ้าผ่าตาย ถามว่านาย ก จะต้องรับผิดฐาน 
เป็นผู้ฆ่านาย ข หรือไม่ กรณีดังกล่าวก็จะต้องเกิดการตีความก่อนว่า 
อะไรคือ “ฆ่า” และนอกจากการตีความว่าอะไรคือ “ฆ่า” แล้วยังมี 
หลักนิติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือหลักทฤษฎีความสัมพันธ์ 
ระหวา่งเหตกุบัผล หรอืทีเ่รยีกวา่ Causality ซึง่ตามขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว 
ถือว่ายังไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล เพราะเหตุคือ 
การวิง่ไลเ่พือ่จะทำรา้ย แตผ่ลของความตายเกดิจากฟา้ผา่ไมไ่ดเ้กดิจาก
การวิง่ไลข่องนาย ก แมว้า่นาย ข อาจจะไมต่ายถา้นาย ก ไมว่ิง่ไลน่าย ข  
ออกไปกลางทุ่งก็ตาม แต่เมื่อความตายไม่ได้เกิดจากการกระทำ 
ของนาย ก โดยตรง นาย ก จึงไม่มีความผิดฐานฆ่านาย ข ทั้งหมดนี้ 

เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ สถาบันพระปกเกล้า

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ๑

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย 
จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง จากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ ปริญญาเอก 
ทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) จากมหาวิทยาลัยปารีส ๑๐ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๒) อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙)  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า.
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ก็คือการตีความ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการใช้กฎหมายเกิดขึ้นจะต้องมีการตีความเสมอ  
การกล่าวว่าจะมีการตีความต่อเม่ือกฎหมายมีความเคลือบคลุมน้ันจึงเป็นความเข้าใจ 
ที่ไม่น่าจะถูกต้อง การที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องตีความก็เพราะว่าเราเคยชินกับสิ่งนั้นๆ  
กระบวนการทางปัญญาในการตีความท่ีเรียกว่า Intellectual process ก็เลยทำหน้าท่ี 
โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อใดที่เราไม่เคยชิน การตีความก็จะชัดเจนขึ้น 

เพราะฉะนั้น ผมขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ในการนำกฎหมายไปปรับใช้กับ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ไม่ว่าจะใช้ในการไปเขียนสัญญา หรือในการไปวินิจฉัย 
คดี หรือแม้กระทั่งการทำคำสั่งทางปกครองก็จะต้องผ่านการตีความก่อนเสมอ นี่คือ 
กระบวนการตีความของกฎหมาย

ทีถ่ามวา่การตคีวามกฎหมายนัน้มคีวามสำคญัตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร  
กล่าวโดยสรุปคือ การบังคับใช้กฎหมายจะเกิดผลขึ้นจริงต้องอยู่ที่การตีความ  
การบังคับใช้กฎหมายจะมีความยุติธรรมหรือไม่ก็อยู่ท่ีการตีความ จึงมีคำถามตามมาว่า 
“แล้วความยุติธรรมคืออะไร” ซึ่งก็ได้มีคำอธิบายหรือให้ความหมายกันไว้หลากหลาย 
ตั้งแต่ยุคโบราณ สมัย Plato (เพลโต) หรือ Aristotle (อริสโตเติล) มาจนกระทั่ง 
ถึงปัจจุบันนักกฎหมายหลากหลายสำนักต่างก็ได้อธิบายกันไว้ แต่ที่สามารถเข้าใจ 
ได้ง่ายที่สุดคือ Lord Denning (ลอร์ด เดนนิ่ง) ได้กล่าวว่า ความยุติธรรม คือ การที่ 
วิญญูชนหรือคนท่ัวไปท่ีมีจิตใจปกติน้ันรู้สึกว่าถูกต้อง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ถ้ากฎหมายน้ัน 
คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องก็ไม่ยุติธรรม เช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
แม้ว่าตัวบทกฎหมายจะถูกต้อง แต่เมื่อตีความแล้วสามัญสำนึกของวิญญูชนคนทั่วไป
เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ก็ไม่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อไม่เป็นธรรมแล้วนั้นปัญหาที่ตามมา 
ก็คือ จะเกิดการไม่ยอมรับ ความไม่เชื่อมั่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี 
พระราชดำรัสว่า “...กฎหมายน้ันไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเคร่ืองมืออย่างหน่ึง 
สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่าน้ัน การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมาย 
ใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง...”๒ 

๒พระบรมราโชวาท ในพธิพีระราชทานประกาศนยีบตัรแกผู่ส้อบไลไ่ดว้ชิาความรูเ้นตบิณัฑติ สมยัที ่๓๓ ปกีารศกึษา ๒๕๒๓ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔.
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จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ 
Common Law และระบบ Civil Law มคีวามเหมอืนหรอืแตกตา่งกนัอยา่งไร และ 
การตีความกฎหมายของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการตีความ 
กฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร

ศ.ดร. บวรศกัดิฯ์ : ในระบบ Civil Law นัน้ การตคีวามของศาลเปน็การตคีวาม 
ตามตัวบทกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก แต่ใน 
ความเป็นจริงแล้วก็มีอีกหลายทฤษฎี ถ้าศึกษาใน ระบบ Civil Law เมื่อตอนมี 
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสใหม่ ๆ นั้น ได้เกิดกระบวนการตีความ 

ประการแรก คือ การตีความแบบ l’exégèse หรือการตีความตามตัวอักษร 
มีลักษณะ คือ เนื้อหาในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสอยู่ทางด้านซ้าย  
ส่วนความหมายที่ผ่านการตีความในแต่ละบทบัญญัติว่ามีความหมายอย่างไรจะอยู่ 
ทางดา้นขวา ประการทีส่อง คอื การตคีวามตามหลกั Grammatical Interpretation 
หรือหลักไวยากรณ์ ซึ่งเป็นการตีความตามตัวอักษรนั่นเอง ประการที่สาม 
คือ การตีความแบบ Logical Interpretation หรือการตีความแบบตรรกะ 
เช่น ป้ายประกาศว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” แล้วถามว่าวิ่งได้หรือไม่ ถ้าตีความ 
ตามตัวอักษรก็ตอบว่า วิ่งได้ เพราะว่าห้ามเดิน ไม่ได้ห้ามวิ่ง แต่ถ้าตีความตามตรรกะ 
แมก้ารเดนิยงัหา้ม การวิง่ยิง่ไมไ่ด ้หรอืกรณปีา้ยประกาศวา่ “หา้มเดด็ดอกไม”้ ถา้ตคีวาม 
ตามตวัอกัษรกต็อบวา่ เขาหา้มเดด็ดอกไม ้แตไ่มไ่ดห้า้มตดัตน้ไม ้กต็ดัไดเ้ลย แตถ่า้ตคีวาม 
ตามตรรกะ ทำไม่ได้ เพราะขนาดดอกไม้ยังห้ามเด็ดเลย ตัดต้นไม้ยิ่งต้องห้ามไปอีก 
ประการทีส่ี ่คอื การตคีวามแบบ Reasoning by analogy หรอืการตคีวามโดยอาศยั 
การเทยีบเคยีงบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ เพือ่อดุชอ่งวา่งของกฎหมาย 
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเขียนไว้โดยตรง เช่น กฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเพื่อบังคับใช้กับ 
สตัว ์๔ เทา้ แตบ่งัเอญิเกดิมปีญัหาเรือ่งสตัวท์ีม่เีทา้มากกวา่ ๔ เทา้ ขึน้มา และกฎหมาย 
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ไดบ้ญัญตัหิา้มมใิหศ้าลปฏเิสธวา่ไมม่กีฎหมายบญัญตัไิว ้ศาลกต็อ้งตดัสนิคดโีดยอาศยั 
การเทยีบเคยีงบทบญัญตัขิองกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ ซึง่หลกัการตคีวามดงัทีก่ลา่ว 
ทั้ง ๔ ประการนี้ เรียกว่า กระบวนการตีความแบบลายลักษณ์อักษร แต่ขยายให้
เกิดความมีเหตุมีผลขึ้นจากการเน้นถ้อยคำ ไปสู่การตีความแบบอาศัยตรรกศาสตร์ 
มากยิ่งขึ้น 

ต่อมาภายหลังได้กล่าวกันว่าการตีความตามตัวอักษรอย่างเดียวอาจไม่ 
เพยีงพอ แตต่อ้งตคีวามโดยพจิารณาเจตนารมณข์องกฎหมายดว้ย ถามวา่เจตนารมณ์ 
ของกฎหมายคืออะไร ในภาคพ้ืนยุโรปการจะดูเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องดูเจตนารมณ์ 
ของผู้บัญญัติกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องไปสืบค้นถึงที่มาที่ไปซึ่งก็คือ การถกเถียงกัน 

ในชั้นของการยกร่างกฎหมาย ชั้นการพิจารณาร่างกฎหมาย ต้องไปสืบค้นสิ่งที่เรียก 
เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Travaux préparatoires (ทรา โว่ เพร พาราตัว) หรือเอกสาร 
ประกอบการพจิารณากฎหมาย ทัง้ทีเ่ปน็เอกสารทีม่าจากในฝา่ยบรหิารและในรฐัสภา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอกสารประกอบการพจิารณาของรฐัสภา เพือ่พจิารณาประกอบกนั
วา่บทบญัญตัใินมาตรานัน้ ๆ  มวีตัถปุระสงคอ์ยา่งไร ซึง่หลกันีใ้ชก้นัมากในยโุรป สำหรบั
ประเทศไทยเมือ่พจิารณาในขอ้บงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๙ 
ข้อ ๑๐๖ กำหนดว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา นอกจากจะต้องมีหลักการ และ 
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแล้ว ยังต้องมีบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ 
ของรา่งพระราชบญัญตัมิาประกอบเพือ่ใหค้น้ควา้เจตนารมณไ์ด ้ตลอดจนใหเ้ชือ่มโยง 
ระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เขา้ดว้ยกนั เพือ่ทีจ่ะดกูารพจิารณารา่งกฎหมายในแตล่ะขัน้ตอนวา่มกีารแกไ้ขอยา่งไร 
เพื่อให้ทราบเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ทั้งหมดนี่คือหลักการตีความของภาคพื้นยุโรป ซึ่งขยายจากหลักที่เรียกว่า 
The literal rule หรือการตีความตามตัวอักษร ไปสู่การตีความตามเจตนารมณ์  



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓ 33

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ถามว่าถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วจะดำเนินการอย่างไร มีหนังสือ 
เล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยนักปรัชญากฎหมายชาวฝรั่งเศส คือ François Gény (ฟรองซัวร์ 
เชนี่) ซึ่งมีความสำคัญมากต่อหลักทฤษฎีการตีความกฎหมาย ท่านได้นำเสนอ 
กระบวนวิธีในการตีความกฎหมายว่าจะต้องใช้หลักการท่ีเรียกว่า Scientif ic 
Interpretation หรือกระบวนการตีความแบบบูรณาการ โดยไม่พิจารณาแต่เพียง 
ตัวบทกฎหมาย หรือแต่เพียงเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องพิจารณา
ด้วยว่าเมื่อกฎหมายนั้นออกมาใช้เป็นเวลานานแล้ว บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
มกีารเปลีย่นแปลงไป กต็อ้งตคีวามกฎหมายนัน้ให ้Adaptibility สามารถยดืหยุน่เขา้กบั 
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ  ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝร่ังเศส  
ซึง่บงัคบัใชต้ัง้แตเ่มือ่ป ีค.ศ. ๑๘๐๔ ซึง่หากนบัถงึปจัจบุนั ค.ศ. ๒๐๑๐ เปน็ระยะเวลากวา่ 
๒๐๐ ปีแล้ว ถ้ายังมีการตีความประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสเหมือน 
เมื่อปี ค.ศ. ๑๘๐๔ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีรถยนต์ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะ 
ไม่เหมาะสมกับกาลสมัยในปัจจุบันอันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้

ส่วนในประเทศอังกฤษนั้น มีหลักการตีความที่คล้าย ๆ กับประเทศฝรั่งเศส 
แต่ว่าศาลอังกฤษนั้นใช้ระบบ Common Law หรือกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นหลัก 
กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่มาจากบรรทัดฐานของคำพิพากษาของศาล ซึ่งตัดสินไว้เมื่อ  
๘๐๐ ปีที่แล้ว ๕๐๐ ปีที่แล้ว หรือ ๑๐๐ ปีที่แล้ว เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การจะทำให้ 
กฎหมายใหม่ขึ้นมาได้นั้นถือกันว่าไม่ใช่หน้าที่ของศาล แต่เป็นหน้าที่ของรัฐสภา 
ที่จะต้องออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรมาทำให้กฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษานั้น 
ทันสมัยขึ้น เพราะฉะนั้น การตีความกฎหมายของประเทศอังกฤษ นอกจากจะใช้ 
การตีความตามตัวอักษร และการตีความตามเจตนารมณ์แล้ว จึงต้องถือหลักอยู่ 
ประการหนึ่งว่า การตีความ Statute หรือพระราชบัญญัติ ต้องตีความในลักษณะ 
ที่ไม่กว้าง และต้องตีความโดยเทียบเคียงกับหลัก Common Law อยู่เสมอ แต่ถ้า 
ถามว่าแตกต่างกันมากหรือไม่ คำตอบก็คือไม่แตกต่าง เพราะถ้าแตกต่างกันอย่างที ่
นักวิชาการบางคนกล่าวว่า Statute Law แบบของอังกฤษต้องตีความอย่างแคบ 
ตามตัวอักษร นั้น ผมเห็นว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าจะถูกต้องเสียทีเดียว เพราะว่าศาลฎีกา 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีความรัฐธรรมนูญของอเมริกาที่เขียนขึ้นตั้งแต่เมื่อปี  
ค.ศ. ๑๗๘๗ ศาลฎีกาของอเมริกาไม่เคยใช้ทฤษฎีการตีความตามตัวอักษร 
และการตีความอย่างแคบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ใช้หลักการตีความรัฐธรรมนูญ 
อเมริกาตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย ก็เลยทำให้ 
รัฐธรรมนูญอเมริกาสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หรือตัวอย่างเช่น เรื่องสงคราม  
ตอ้งยอมรบัวา่เปน็ทีม่าของอำนาจทีเ่พิม่ขึน้ของประธานาธบิด ีซึง่อำนาจทีเ่พิม่ขึน้เชน่นี ้
ผูร้า่งรฐัธรรมนญูอเมรกิาเมือ่ป ีค.ศ. ๑๗๘๗ กค็งไมต่อ้งการใหเ้กดิมขีึน้ แตเ่หตใุดศาลฎกีา 
อเมริกาจึงตีความขยายอำนาจประธานาธิบดีให้ครอบคลุมไปเช่นนั้น คำตอบก็เพราะ 
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ความจริงแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะแต่ตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตีความ 
เช่นน้ันได้ แต่เม่ือพิจารณาตามหลักนิติศาสตร์ประกอบแล้วจะเห็นได้ว่าไม่น่าจะถูกต้อง เพราะฉะน้ัน 
การตีความโดยให้ความสำคัญกับตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ

สถานการณ์นั้นสงครามบังคับ สิ่งเหล่านี้ผมจึงไม่เห็นด้วยกับนักนิติศาสตร์บางท่าน 
ที่กล่าวว่าระบบกฎหมายของอังกฤษเป็นการตีความแบบเคร่งครัดตามตัวอักษร 

สำหรับประเทศไทย ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ การตีความตามตัวอักษร 
ประกอบกบัการตคีวามตามเจตนารมณ ์และการตคีวามโดยมุง่ตอ่ผลใหเ้หมาะกบัสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสภาวการณ์นั้น ๆ แต่นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่นั้น 
มักจะเน้นการตีความตามตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเขียนอย่างไรก็ตีความไปตามนั้น 
อาทิเช่น ศาลไทย โดยเฉพาะศาลยุติธรรม ถือว่ารัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคล เพราะฉะนั้น 
ไมว่า่ใครกต็ามจะฟอ้งรฐับาลไมไ่ด ้ซึง่ตา่งกบัในหลาย ๆ  ประเทศ เชน่ ประเทศฝรัง่เศส  
เยอรมัน อังกฤษ และอเมริกา ต่างถือว่ารัฐเป็นนิติบุคคล จึงสามารถฟ้องรัฐบาลได้  
ความจริงแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะแต่ตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตีความ 
เช่นนั้นได้ แต่เมื่อพิจารณาตามหลักนิติศาสตร์ประกอบแล้วจะเห็นได้ว่าไม่น่าจะ 
ถูกต้อง เพราะฉะนั้น การตีความโดยให้ความสำคัญกับตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว 
นั้นยังไม่เพียงพอ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีการตีความโดยไม่ให้ความสำคัญต่อ 
บทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังนั้น  
จึงต้องดูความพอเหมาะความพอดีประกอบกันด้วย

จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายมหาชน มีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่าง
จากการตีความกฎหมายเอกชนอย่างไร

ศ.ดร. บวรศกัดิฯ์ : หลกัการตคีวามกฎหมายมหาชนโดยทัว่ไปแลว้กใ็ชห้ลกัการ 
ตีความเช่นเดียวกันกับการตีความกฎหมายเอกชน คือ การตีความตามตัวอักษร 
การตีความตามเจตนารมณ์ และการตีความโดยมุ่งต่อผลให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  
สงัคม และความเปน็ธรรม เพยีงแตก่ารตคีวามกฎหมายเอกชนนัน้ มผีลกระทบนอ้ยกวา่ 
เพราะวา่กฎหมายเอกชน (Private Law) มลีกัษณะเปน็กฎหมายทีม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบั 
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับนิติบุคคล ตัวอย่างเช่น นาย ก  
กับนาย ข ทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่ง หากเกิดการโต้แย้งสิทธิขึ้นมาใครจะมีสิทธิ 
ดกีวา่กนั เมือ่มกีารตคีวามเกดิขึน้โดยศาล อยา่งมากทีส่ดุฝา่ยหนึง่ตอ้งเสยีหาย หรอืไมก่็ 
เสียหายทั้ง ๒ ฝ่าย แต่สำหรับกฎหมายมหาชน (Public Law) แล้ว เป็นกฎหมาย 
ซ่ึงกำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือหน่วยงาน 
ของรัฐด้วยกันเอง ในสถานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีอำนาจเหนือกว่าเอกชน  
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โดยมีเจตนารมณเ์พือ่คุม้ครองประโยชนส์าธารณะเปน็หลกั เพราะฉะนัน้ การตคีวาม 
จึงต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมด้วย จะตีความโดยยึด 
ประโยชนส์ว่นตวัของแตล่ะบคุคลโดยไมด่ผูลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสว่นรวมไมไ่ด ้ เชน่ 
พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓  
ได้กำหนดไว้ว่า “การจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครอง 
ทีช่อบดว้ยกฎหมายหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมายกอ็าจถกูเพกิถอนได ้แตท่ัง้นี ้ตอ้งคำนงึถงึ 
ผลกระทบและประโยชน์สาธารณะประกอบกัน” น่ีคือความแตกต่างระหว่างการตีความ 
ตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงพิจารณาถึงสิทธิของเอกชนแต่ละฝ่ายเป็นหลัก กับการตีความ 
กฎหมายมหาชนที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก 

จลุนติ ิ: สาเหตสุำคญัทีท่ำใหเ้กดิปญัหาในการตคีวามกฎหมายทีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในสังคมประเทศไทยในปัจจุบันนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

ศ.ดร. บวรศกัดิฯ์ : สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิปญัหาการตคีวามกฎหมายทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้  
มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ

ประการแรก เกดิจากการเรยีนการสอนทางนติศิาสตรข์องประเทศไทย ทีเ่นน้ 
การเรยีนการสอนแบบใหท้อ่งจำตวับทกฎหมาย คำพพิากษาศาลฎกีา หรอืคำพพิากษา 
ศาลปกครองสูงสุด โดยไม่ดูเหตุผลของคำพิพากษานั้น ทำให้ไม่รู้ว่าอะไรคือที่มา 
หรือเหตุผลที่แท้จริงของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก เช่น สอนในเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของศาลว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้ จึงเกิด
คำถามว่าเหตุใดดุลพินิจซึ่งแท้จริงแล้วคือการนำกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง   
กลายเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไปได้ และเหตุใดศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าดุลพินิจเป็นปัญหา 
ข้อเท็จจริง คำตอบก็คือว่า เพราะระบบการอุทธรณ์ฎีกาของประเทศไทย มี ๒ ระบบ 
ดว้ยกนั คอื การอทุธรณป์ญัหาขอ้เทจ็จรงิ และการอทุธรณป์ญัหาขอ้กฎหมาย กลา่วคอื  
ถ้าเป็นอุทธรณ์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ตลอดไม่มีข้อห้าม  
แต่ถ้าเป็นการอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็จะถูกจำกัดในเรื่องโทษถ้าเป็น 
คดอีาญา ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทว ิหรอืถกูจำกดั 
ดว้ยทนุทรพัยถ์า้เปน็คดแีพง่ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา ๒๒๔  
เมื่อศาลสูงไม่ต้องการพิจารณาในเรื่องดุลพินิจของศาลล่าง ศาลสูงจึงต้องผลักให้ 
ดลุพนิจิเปน็ปญัหาขอ้เทจ็จรงิ เพือ่จำกดัการอทุธรณฎ์กีา แตถ่ามวา่ดลุพนิจิเปน็ปญัหา 
ข้อเท็จจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ แต่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ 
ตัดสินใจเลือกผลใดผลหนึ่ง แต่เวลาสอนเราไม่ได้อธิบายให้นักศึกษาฟัง ได้แต่สอนให้ 
ท่องจำ จึงไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง
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ประการทีส่อง คอื ความไมแ่มน่ยำในหลกันติศิาสตร ์อนัเนือ่งมาจากการทอ่งจำ 
กันมาโดยตลอดดังที่กล่าวมา เมื่อถึงเวลาต้องนำกฎหมายไปใช้บังคับก็อาจเกิด 
การผิดพลาดได้ เช่น การอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลออกหมายจับ ถ้าอุทธรณ์หมายจับ 
หมายค้นได้ นี่คงผิดปกติแล้ว หรือกรณีที่รัฐบาลไปขอศาลให้คุ้มครองชั่วคราวขอ
ให้ขับไล่ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่สาธารณะ จะเห็นได้ว่าถ้าเราแม่นหลักกฎหมายจะ 
ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากว่ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้อำนาจไว้ แต่ไม่ใช้อำนาจนั้น กลับไปยืมมือศาลเพื่อ 
ขอให้บังคับใช้กฎหมายแทน อย่างนี้ให้ไม่ได้ 

ประการทีส่าม คอื “อคต”ิ ซึง่เกดิขึน้ไดง้า่ยมากและเปน็สิง่ทีน่า่กลวั เรือ่งอคตนิี ้
ได้กล่าวกันมาแล้วแต่โบราณ หากไปเปิดดูพระธรรมศาสตร์ในกฎหมายตราสามดวง  
จะพบในบทแรกวา่ดว้ย อคต ิ๔ อนัไดแ้ก ่ความรกั ความโลภ ความโกรธ และความกลวั 
มีผลทำให้การตัดสินคดี และการตีความกฎหมายผิดเพี้ยนไปได้ 

ประการที่สี่ คือ สถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งในบางครั้งก็มีผลกระทบต่อ 
การตีความกฎหมายของศาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยตรง  
โดยสถานการณ์บ้านเมืองนั้นรวมถึงการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลหรือองค์กร 
ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง ยกตัวอย่างเช่น 
จะสังเกตได้ว่าศาลในช่วงหลัง ๆ มานี้ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น  
ความจรงิแลว้ถา้ไดฟ้งัคำแถลงการณข์องเลขาธกิารประธานศาลฎกีา และรองเลขาธกิาร 
ศาลยุติธรรม จะเข้าใจว่าจริง ๆ แล้ว ศาลยุติธรรมท่านไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
กับการเมือง แต่ด้วยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ จึงไม่มีทางเลือกอื่น ฉะนั้น จึงกล่าว 
ได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อหลักการตีความกฎหมาย 
ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงควรจะต้องกลับไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็น คือ ต้องมีการตีความ 
โดยไมใ่ชอ่าศยัแตห่ลกักฎหมายหรอืตวัลายลกัษณอ์กัษร หรอืเจตนารมณข์องกฎหมาย 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความรู้ทางนิติศาสตร์อยู่ด้วย และที่สำคัญก็คือ 
จะต้องปราศจากอคติทั้งหลาย ท้ายที่สุดก็คือ ผู้ร่างกฎหมายนั้นจะต้องมีจิตสำนึกว่า
ไม่ควรร่างกฎหมายในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้กฎหมายต้องตกอยู่ในความยากลำบากใจ 
ที่จะใช้กฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย เป็นต้น

จะสังเกตได้ว่าศาลในช่วงหลัง ๆ มานี้ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น  
ความจริงแล้วถ้าได้ฟังคำแถลงการณ์ของเลขาธิการประธานศาลฎีกา และรองเลขาธิการ 
ศาลยุติธรรม จะเข้าใจว่าจริง ๆ แล้ว ศาลยุติธรรมท่านไม่ต้องการท่ีจะเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมือง
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย

ศ.ดร. บวรศักดิ์ฯ : การตีความกฎหมายนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการที่กล่าว 
ไว้แล้ว กล่าวคือ ต้องพิจารณาทั้งตัวอักษร เจตนารมณ์ และความมุ่งหมายที่จะให้ 
กฎหมายน้ันเกิดความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในขณะน้ัน 
น่ันคือหลักการสำคัญ และยังมีหลักการข้อหน่ึงคือ การตีความกฎหมายน้ันต้องปราศจาก 
อคติ ซึ่งอาจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ต้องมีความบริสุทธิ์ในวิธีการ 
มีความยุติธรรมในเป้าหมาย” เพราะถ้ามีความบริสุทธิ์ในวิธีการและยุติธรรมใน 
เปา้หมายแลว้ ทา่นถอืวา่สิง่นัน้แมจ้ะผดิไปกย็งัสามารถแกไ้ขได ้แตถ่า้ไมบ่รสิทุธิใ์นวธิกีาร 
และไม่ยุติธรรมในเป้าหมายด้วยแล้ว ท่านกล่าวว่ายากที่จะแก้ไขได้ เพราะฉะนั้น  
จงึอยากจะฝากนกักฎหมายทัง้หลายวา่ ทา่นตอ้งรอบดา้นและรอบคอบ “รอบดา้น”  
คอื อยา่พจิารณาแตเ่พยีงตวัหนงัสอื แตต่อ้งพจิารณาเจตนารมณ ์และผลทีจ่ะเกดิขึน้ 
แกส่งัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง แกค่นสว่นใหญด่ว้ย สว่น “รอบคอบ” กค็อื ตรวจสอบ 
ใหด้วีา่ตวัทา่นเองมอีคตหิรอืไม ่ถา้รูต้วัวา่มอีคตเิมือ่ไร ควรทีจ่ะถอนตวัออกมาจาก 
เรื่องนั้น ๆ เสียเพราะจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไป ขอให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกดูว่า 
คนที่มีหน้าที่ตัดสินคดีและได้มีการตัดสินโดยมีอคติ อบายภูมิที่ลงไปนั้นน่ากลัวมาก  
ถ้าท่านยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ ยิ่งต้องระวังไม่ให้มีอคติในการตีความกฎหมาย 
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ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

คำคมควรคิดทางกฎหมาย หน้า ๑๗

  “...Where the meaning of law is doubtful  

or ambiguous, the interpretation is preferred which makes  

it equitable on valid.

	 	 เมื่อกฎหมายใดมีข้อความเป็นที่สงสัยหรือเคลือบคลุม	 

พึงตีความในทางที่ทำให้กฎหมายนั้นเกิดความเป็นธรรม...”

๓๘
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นางสาวลันตา อุตมะโภคิน
นิติกร สำนักกฎหมาย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
 	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแลว้	ตามทีส่ำนกังานตำรวจแหง่ชาตเิสนอ	โดยมสีาระสำคญัดงันี	้
 ๑)	 กำหนดบทนิยามของคำว่า	 “การชุมนุมสาธารณะ”“ท่ีสาธารณะ”“ผู้จัดการชุมนุม”“ผู้ชุมนุม”				
และ	“ผู้รับแจ้ง”	เป็นต้น	
	 ๒)	 กำหนดให้การชุมนุมสาธารณะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธและต้องไม่กีดขวาง																			
ทางเข้าออกสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 และพระรัชทายาท	 และสถานที่พำนัก		
ของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์	รัฐสภา	ทำเนียบรัฐบาล	ศาล	และหน่วยงานของรัฐ	ท่าอากาศยาน	
ท่าเรือ	 สถานีรถไฟ	 หรือสถานีขนส่งสาธารณะ	 โรงพยาบาล	 สถานศึกษาและศาสนสถาน	 ตลอดจน																		
สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐต่างประเทศ	และในกรณีเห็นสมควรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจจัด
ให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะได้
 ๓)			กำหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะและเพ่ือคุ้มครองสิทธิ	      
หรือเสรีภาพของผู้อ่ืนตามกฎหมาย	โดยกำหนดให้ผู้จัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ	ผู้เชิญชวน	หรือผู้นัดหมาย					
ให้ผู้อื่นร่วมชุมนุม	 ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่หรือเครื่องขยายเสียง	 หรือขอให้ทางราชการอำนวย									
ความสะดวกในการชุมนุม	 ต้องมีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า
๗๒	ช่ัวโมง	โดยการชุมนุมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสะดวกของประชาชนซ่ึงต้องแจ้งถึงการชุมนุม	ไดแ้ก่
การชุมนุมสาธารณะที่ขัดขวางความสะดวกของประชาชนที่จะใช้หรือเข้าออกที่สาธารณะนั้น
ตามปกติ	 หรือขัดขวางการให้บริการหรือใช้บริการท่าอากาศยาน	 ท่าเรือ	 สถานีขนส่งสาธารณะ	
ระบบการขนส่งสาธารณะ	 หรือการสื่อสารสาธารณะอื่น	 หรือกีดขวางทางเข้าออกสถานที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์	 พระราชินี	 และพระรัชทายาท	 และสถานที่ประทับของผู้สำเร็จราชการแทน
พระองค์	 รัฐสภา	 ทำเนียบรัฐบาล	 ศาล	 และหน่วยงานของรัฐ	 ท่าอากาศยาน	 ท่าเรือ	 สถานีรถไฟ	
หรือสถานีขนส่งสาธารณะ	 โรงพยาบาล	 สถานศึกษา	 และศาสนสถาน	 ตลอดจนสถานทูตหรือสถาน	
กงสุลของรัฐต่างประเทศ
 อย่างไรก็ตามหากผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะไม่สามารถแจ้งการชุมนุมสาธารณะ
ได้ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า	 ๗๒	 ชั่วโมง	 ให้มีหนังสือแจ้งการชุมนุมพร้อมคำขอผ่อนผันกำหนด
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เวลาดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น	
แล้วแต่กรณี	ก่อนเร่ิมการชุมนุม	โดยในการน้ี	ผู้รับคำขอต้องมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอผ่อนผัน			
กำหนดเวลา	พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ย่ืนคำขอทราบภายใน	๒๔	ช่ัวโมง	นับแต่เวลาท่ีได้รับคำขอ	หากผู้ย่ืน		
คำขอไม่พอใจผลการพิจารณา	 ให้ย่ืนคำขอต่อศาลเพ่ือพิจารณาภายใน	๓๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณา	โดยคำสั่งของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด	และการชุมนุมสาธารณะที่ศาลมีคำสั่งห้าม
การชุมนุมหรือที่จัดขึ้นหลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้รับหนังสือแจ้งว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะผ่อนผัน
กำหนดเวลา	 หรือที่จัดขึ้นระหว่างรอคำสั่งศาลดังกล่าว	 ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
 และในกรณีท่ีผู้รับแจ้งเห็นว่าการชุมนุมสาธารณะท่ีได้รับแจ้งน้ันขัดต่อข้อ	 ๒	 ให้ย่ืนคำขอต่อศาล
เพ่ือมีคำส่ังห้ามการชุมนุม	 และให้ศาลพิจารณาคำขอเพ่ือมีคำส่ังห้ามการชุมนุมเป็นการด่วน	 คำส่ัง
ของศาลดังกล่าวให้เป็นที่สุด	
	 ๔)	 กำหนดให้	 “ผู้จัดการชุมนุม”	 มีหน้าที่ต้องอยู่ร่วมการชุมนุมสาธารณะตลอดระยะเวลา																
การชุมนุม	และต้องดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธและ
ให้	“ผู้ชุมนุม”	มีหน้าที่ต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ		ต้องเข้าร่วม
การชุมนุมโดยเปิดเผยตัว	 ไม่ปิดบังหรืออำพรางตนโดยจงใจหรือมิให้มีการระบุตัวบุคคลได้ถูกต้อง
ต้องไม่นำอาวุธเข้าไปในท่ีชุมนุมไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัวหรือไม่	 ไม่บุกรุกหรือทำให้
เสียหายหรอืทำลายดว้ยประการใดๆ	ซึง่ทรพัยส์นิของผูอ้ืน่	ไมใ่ชก้ำลงัประทษุรา้ยหรอืขูเ่ขญ็วา่จะใชก้ำลงั
ประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่น	ฯลฯ	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้จัดการชุมนุมมิได้แจ้งว่าจะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนย้าย	 ผู้ชุมนุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น	 และผู้ชุมนุมต้องยกเลิก
การชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งไว้ต่อผู้รับแจ้ง	
	 ๕)	 ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะและผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากหวัหนา้สถานตีำรวจเปน็เจา้พนกังานอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชนและการชมุนมุสาธารณะ	และ
เป็นเจ้าพนักงานรับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากผู้จัดการชุมนุม
ให้เข้าไปรักษาความปลอดภัยหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมในสถานที่ชุมนุมและในช่วงเวลา
การชุมนุม	 และให้รายงานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร	 หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ในจังหวัดอื่นเพื่อทราบด้วย	 และเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด	
ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐจัดหรือประสานให้มีการประชาสัมพันธ์
เป็นระยะ	ทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุมสาธารณะ	เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการชุมนุม	
ช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุม	 ตลอดจนให้คำแนะนำเก่ียวกับเส้นทางการจราจรหรือระบบการขนส่งสาธารณะ
เป็นระยะ	ทั้งก่อนและระหว่างการชุมนุมสาธารณะ
	 ๖)	 กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีมีการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หรือผู้จัด
การชุมนุมหรือผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาล	 โดยหากผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง
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ของเจา้พนกังานผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลการชมุนมุสาธารณะ	ใหย้ืน่คำรอ้งคดัคา้นตอ่ศาลเพือ่พจิารณา
ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันมีคำสั่ง	คำสั่งของศาลดังกล่าวนี้ให้เป็นที่สุด	
 ๗)	กำหนดบทกำหนดโทษสำหรับผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ	ผู้ชุมนุม	ตลอดจนให้ริบทรัพย์สินท่ีใช้
หรือมีไว้เพ่ือใช้และยึดได้ในการชุมนุมสาธารณะท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษา	
หรือไม่	
 ๘)	กำหนดบทเฉพาะกาลให้การชุมนุมสาธารณะที่กระทบต่อความสะดวกของประชาชน
ที่จะใช้ที่สาธารณะที่ได้จัดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนั้นให้ดำเนินการต่อไปได้
โดยไม่ต้องแจ้งการชุมนุมสาธารณะตามความในหมวด	๒	 แห่งพระราชบัญญัตินี้	 แต่การอื่นให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 ..)	
พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ)	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนนำเสนอสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องกำหนดระยะเวลาร้องทุกข์
ในกรณีความผิดอันยอมความได้	 ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายใน	 ๖	 เดือน	 (เดิมภายใน	 ๓	 เดือน)	
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด	 เป็นอันขาดอายุความ	 และให้ยกเลิกอายุความ
ฟ้องคดีและอายุความล่วงเลยการลงโทษสำหรับความผิดบางกรณีเกี่ยวกับการปกครองและความ
ยุติธรรม	รวมทั้งกำหนดบทเร่งรัดในการฟ้องคดีบุคคลเหล่านั้น	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 ..)				
พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวง
พาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 การกำหนดนิยามคำว่า	 “ตลาด	
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หลักทรัพย์”	 หมายความว่า	 ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด	 ๆ	 ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
ในลักษณะดังต่อไปนี้	
	 (๑)	 มีการจับคู่คำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์หรือหาคู่สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์แก่ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์	หรือ	
	 (๒)			มีการจัดระบบหรือการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซ่ึงประสงค์จะซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ให้สามารถ
ทำความตกลงหรอืจบัคูซ่ือ้ขายหลกัทรพัยก์นัได	้ทัง้นี	้ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหค้ณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย	์										
และตลาดหลักทรัพย์	มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา	ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน
ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตันิี้	รวมทัง้กำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	การจดัทำทะเบยีน	การโอนหลกัทรพัย	์
การเปดิเผยขอ้มลูและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย	์และการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของผู้บริหาร
	 นอกจากนี้	 ได้ยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามผู้ใดนอกจากบริษัทหลักทรัพย์ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อ
ในธุรกิจว่า	 “บริษัทหลักทรัพย์”	 หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน	 ตลอดจนกำหนดข้อยกเว้น
เพื่อให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทหลักทรัพย์เดียวกันนั้น
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด	 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของ
กองทุนรวม	 และกำหนดให้การประกอบการเป็นตลาดหลักทรัพย์นั้นให้กระทำได้เฉพาะนิติบุคคล
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด	 การควบหรือรวมกิจการ	 การเลิกประกอบกิจการและการประกอบ
การเป็นตลาดหลักทรัพย์ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนประกาศกำหนด	 อีกทั้งได้กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน	 ซึ่งมีทรัพย์สิน
ส่วนหนึ่งที่ได้รับมาตามโครงการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน	 โดยมี
คณะกรรมการกองทุนซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเป็นผู้กำหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของกองทุน

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์
 เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	 พ.ศ.	 ....	 ท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่	
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ยอมรับนับถือว่าศูนย์
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และให้ถือว่ามีภูมิลำเนา
ในประเทศไทย	 โดยกำหนดให้ศูนย์ทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ของศูนย์	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของศูนย์และ
ผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศท่ีศูนย์แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีหรือได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้มาปฏิบัติงาน
ให้แก่ศูนย์นั้น	 ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อม
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ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	และความตกลงในเรื่องเอกสิทธิ์
และความคุ้มกันที่จะทำกันต่อไประหว่างรัฐบาลไทยกับศูนย	์ ภายใต้กรอบแห่งกฎบัตรของศูนย์เตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย	ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๔๘	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 พ.ศ.	 ....ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ	 	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทน
ราษฎรพจิารณาตอ่ไป	โดยมสีาระสำคญั	คอื	การกำหนดคำนยิาม	เชน่	คำวา่	“ซะกาต”	“กองทนุซะกาต”	
และกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด	 มัสยิด	 มูลนิธิ	 สมาคม	 หรือนิติบุคคล
อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 สามารถจัดตั้งกองทุนซะกาตได้ตามความสมัครใจ	 โดยให้กองทุน
ซะกาตที่จดทะเบียนแล้วใช้ชื่อนำหน้าว่า	 “กองทุนซะกาต”	 ต่อด้วยชื่อที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน	
และลงท้ายด้วยข้อความว่า	 “ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”	 โดยให้การดำเนินการและการจัดการซะกาตนั้น
ต้องสอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม	 และการจัดเก็บซะกาตหรือการรับบริจาคเงินต้องดำเนินการ
บนพื้นฐานความสมัครใจ	ทั้งนี้	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของผู้จ่ายซะกาต	ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน	
ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต	และผู้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน	ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อนหรือ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	 มีอำนาจหน้าที่																													
ในการส่งเสริมและกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการกองทุนซะกาต	กำหนดนโยบาย	แผนงาน	
มาตรการ	และวางระเบียบ	หลักเกณฑ์การดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนได้กำหนดแหล่งท่ีมา
ของเงินและทรัพย์สินของกองทุนซะกาต	 และได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต	
อันประกอบด้วย	 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้	 เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ	
เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากการชำระบัญชีของกองทุน			
ซะกาต	 และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว	 โดยมีสำนักงานส่งเสริมกิจการกองทุน
ซะกาตในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ มีอำนาจหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือกองทุนซะกาต	บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาตและ
ดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งได้กำหนดองค์ประกอบ	 คุณสมบัต	ิ ลักษณะต้องห้ามของคณะ	
ผู้บริหารกองทุนซะกาต	 ตลอดจนอำนาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารกองทุนซะกาตในการจัดทำงบการเงิน
ของกองทุนซะกาตและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีของกองทุนซะกาตโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ทั้งนี้	
ได้กำหนดกรณีการเลิก	 การยุบรวม	 และการแยกกองทุนซะกาต	 รวมทั้งการชำระบัญชีของกองทุน																			
ซะกาต	เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เ ร่ือง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัย 
 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ
ทางการแพทย์	 พ.ศ.	 ....	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 ตามที่กระทรวง																										
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ	และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติ
พิจารณา	ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	 	
	 ๑)	 กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับ										
ความเป็นบิดามารดาของผู้ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 และกำหนดให้
ประธานศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าคดีใดอยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวหรือศาลยุติธรรมอื่น	 ตลอดจนให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี	
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 กำหนดอำนาจหน้าท่ี	 วาระการดำรงตำแหน่ง	 องค์ประชุม	 และให้
อำนาจคณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้
	 ๒)		กำหนดให้การผสมเทียมต้องกระทำต่อหญิงท่ีมีสามีท่ีชอบด้วยกฎหมายแล้วเท่าน้ัน		และจะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีการใช้อสุจิ
จากผู้บริจาค	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตั้งครรภ์แทนไว้	 ๒	 กรณี	 ได้แก่	 การใช้ตัวอ่อน
ท่ีเกิดจากอสุจิและไข่ของสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน		และการใช้	
ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิหรือไข่ของสามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการตั้งครรภ์แทน
กับอสุจิหรือไข่ของผู้อื่น	
	 ๓)	 กำหนดความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไว้เป็นการเฉพาะ	 และในกรณีที่สามีและภริยาที่ประสงค์ให้มี
การต้ังครรภ์แทนถึงแก่ความตายก่อนเด็กเกิด	 ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีอำนาจร้องขอต่อศาลให้ต้ังผู้ปกครองได้	
	 ๔)	 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฝาก	 การรับบริจาค	 การใช้ประโยชน์จากอสุจิ	 ไข่	 หรือ
ตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค	 เนื่องมาจากการดำเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์	หรือการทำลายตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค	รวมทั้งได้กำหนดห้ามใช้ประโยชน์จากอสุจิ	
ไข	่หรอืตวัออ่นทีฝ่ากไวใ้นกรณทีีเ่จา้ของอสจุิ	ไข	่หรอืตวัออ่นดงักลา่วตายลง	ยกเวน้กรณทีีเ่จา้ของอสจุิ	
ไข่	หรือตัวอ่อนให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตายและต้องใช้อสุจิ	ไข่	หรือตัวอ่อนเพื่อบำบัดรักษา
ภาวะการมีบุตรยากของสามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
 ๕)	 กำหนดโทษในทางจริยธรรม	 โดยมุ่งลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามประกาศ
ของแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
	 ๖)	 กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรองให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหรือให้
บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐาน
การให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้สามารถ
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ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีประกาศแพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ใช้บังคับ	นอกจากนี้
ยังได้กำหนดให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	ต้องยื่นคำร้องต่อศาล
เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนดังกล่าวเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและ
ภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนนับแต่วันที่ผู้นั้นเกิด	

 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด
 ชุมชน พ.ศ. .... (การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนด
 ชุมชน) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน	พ.ศ.	 ....	
(การกระจายการถอืครองทีด่นิในรปูแบบโฉนดชมุชน)	ทีส่ำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา
แล้ว	ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ		และให้ดำเนินการต่อไปได้	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	
การกำหนดนิยามคำว่า	 “โฉนดชุมชน”	 หมายความว่า	 หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ
การครอบครอง	 และใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพ่ือสร้างความม่ันคงในการอยู่อาศัยและการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน	 ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้โดยกฎหมายและระเบียบน้ี	 และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน	 เรียกโดยย่อว่า	 “ปจช.”	 ซึ่งมีหน้าที่เสนอนโยบาย	 แผนงาน	
และงบประมาณในการดำเนินงานโฉนดชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี	 และกำหนดให้สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานธุรการ	งานประชุม	การศึกษาหาข้อมูล	และกิจการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับงาน	
ของคณะกรรมการ	รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 ทั้งนี้	 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 (การกระจาย
การถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน)	 ได้กำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนภายใน	๖๐	 วัน	 นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ	 และกำหนดให้มีพื้นที่นำร่องในการ
ดำเนินงานโฉนดชุมชนจำนวนไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๑๒๐	 วัน	 นับแต่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ
 

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
	 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	
ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ	พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามนัยข้อ	 ๑)	 -	 ๓)	
และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป	 ตลอดจนให้ปรับปรุงปฏิทิน					
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ในขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ของสภาผู้แทนราษฎร	 ในวาระที่	 ๑	 จากเดิม	
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ที่กำหนดไว้วันพุธที่	๒๖		ถึงวันพฤหัสบดีที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๓	เป็น	วันจันทร์ที่	๒๔	ถึงวันพุธที่	๒๖	
พฤษภาคม	๒๕๕๓	โดยมสีาระสำคญัของเรือ่งตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมือ่วนัจนัทรท์ี	่๒๗	เมษายน	๒๕๕๓	
ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ	
และรองนายกรัฐมนตรี	(นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ)	เสนอเพิ่มเติม	และให้สำนักงบประมาณนำข้อเสนอ			
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.	๒๕๕๔	และเอกสารประกอบงบประมาณโดยให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	
เป็นเรื่องด่วน	 และแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงบประมาณทราบโดยตรงก่อนนำไปจัดพิมพ์เป็น
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และเอกสารประกอบ	
งบประมาณ	เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ	ในวันอังคารท่ี	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๓	และนำเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนั้น	สำนักงบประมาณได้เรียนมา	ดังนี้	
	 ๑)	 สำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 	 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	 รวมทั้งสิ้น	 ๒๔	 เล่ม
โดยดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายไว้	
	 ๒)	 ในการดำเนินโครงการตามแผนการพัฒนาพิเศษ	 ๕	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตามที่	
รองนายกรัฐมนตรี	 (นายสุเทพ	 เทือกสุบรรณ)	 เสนอเพิ่มเติมนั้น	 สำนักงบประมาณได้พิจารณา
ความพร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว	 เห็นควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ให้เป็นจำนวน	 ๒๔๔.๖	 ล้านบาท	 โดยปรับปรุงงบประมาณภายในกรอบวงเงิน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	 จำนวน	๑๔๔.๖	 ล้านบาทและปรับปรุงงบประมาณจากรายการ	
งบกลางมาจัดสรรให้	๑๐๐	ล้านบาท
	 ๓)	 สำนักงบประมาณได้ตรวจสอบรายละเอียดภารกิจต่าง	 ๆ	 ของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นแล้ว	 เห็นสมควรปรับปรุงภารกิจและการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนงานรวม	๒	กระทรวง	ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ
ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว	 และเมื่อรวมการดำเนินการตามนัยข้อ	 ๒	 แล้ว
ทำใหม้กีารปรบัปรงุงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๔		รวม	๕	กระทรวง/หนว่ยงาน	
ภายในวงเงิน	๑๒,๔๔๖.๙	ล้านบาท
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา		โดยให้รับความเห็นของสำนักงบประมาณ
ไปพิจารณา	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่	พ.ศ.	๒๕๔๒		และกำหนดนยิามคำวา่	“องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่”	หมายความวา่	
องค์การบริหารส่วนตำบล	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมืองพัทยา	 กรุงเทพมหานคร	 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น	 โดยให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ก.ก.ถ.)	 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 นอกจากนี้	 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	 โดยปรับลดสัดส่วนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์	วิธีการดำเนินการและรายละเอียดเกี่ยวกับ
คำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น	ตลอดจนกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
หาข้อยุติในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า	 คำร้องที่เสนอมานั้นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 อีกทั้งยังได้กำหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยกำหนดให้	ก.ก.ถ.	เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนกฎระเบียบต่าง	ๆ
ที่บั งคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
และให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ	กฎ	 ระเบียบต่าง	ๆ	และกำหนดวิธีการช่องทางที่จะให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องต่าง	 ๆ	 รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	 โดยกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นกรณีที่การกระทำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างรุนแรง	 ทั้งด้าน	
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือสุขภาพ	 หรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในท้องถ่ินในสาระสำคัญ	และต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบในกระบวนการ
ตัดสินใจ	รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



สรุปมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓48

	 และในสว่นของการออกเสยีงประชามตทิอ้งถิน่นัน้	ไดก้ำหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารดำเนนิการเกีย่วกบั	
การออกเสียงประชามติท้องถ่ิน	 สัดส่วนการออกเสียง	 และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำหนด	
รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกเสียงประชามติ	 นอกจากนี้	 ได้กำหนด
ในเรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โดยได้ปรับลดสัดส่วนผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับชาติซึ่งกำหนด
เกณฑ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จำนวน	 ๒๐,๐๐๐	 คน	 โดยถือเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	 และปรับคะแนนเสียงที่ใช้ในการถอดถอน	 โดยจะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเกินกึ่ งหนึ่ งของจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้ งหมดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น	และมีคะแนนเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๕	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง	
และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ต่อประชาชนทุกปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..)
 พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
 พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	รวม	๒	ฉบับ																
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้าน
นิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 				
	 ๑)	ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	โดยสาระสำคัญ	คือ											
กำหนดให้นำเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ไปหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐	 บาท	 และในส่วนของการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น	 ได้กำหนด
ใหเ้งนิทีบ่รจิาคแกพ่รรคการเมอืงตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืงใชเ้ปน็รายจา่ย
ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	และเมื่อ
รวมกันแล้วหักได้ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ	๒	ของกำไรสุทธิ	
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	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
โดยสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหัก
ลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ	 เพ่ือเสียภาษีเงินได้ตาม	
ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้	 และให้ยกเลิกบทเฉพาะกาลที่กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรเป็น
ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการนำจำนวนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมืองไปหักเป็น
ค่าลดหย่อน	 และการบริจาคภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจำปีให้เสร็จภายใน	๑	ปี	

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗
 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม	 ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	พ.ศ.	....	ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว	และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาแล้วเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
 เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด
 พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด	 พ.ศ.	 ....	
ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา	 โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 กระทรวงสาธารณสุข	
กระทรวงมหาดไทย	 และสำนักงบประมาณ	 ไปประกอบการพิจารณาด้วย	 แล้วส่งให้คณะกรรมการ		
ประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา	 ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	
คือ	ได้กำหนดบทนิยาม	คำว่า	“สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกสภานครแม่สอด	และกำหนดให้ยุบรวม
เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวด	 และให้จัดตั้งนครแม่สอดขึ้นเป็นองค์กรปกครอง										
ส่วนท้องถิ่นครอบคลุมเขตเทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลตำบลท่าสายลวดที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตนครแม่สอด
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีเขตพ้ืนท่ีครอบคลุมเขตจังหวัดตาก 
ยกเว้นเขตนครแม่สอด	 โดยกำหนดให้มีองค์การบริหารนครแม่สอด	 อันประกอบด้วยสภานครแม่สอด				
ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ	 นายกนครแม่สอดทำหน้าที่ฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายและรับผิดชอบ												
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ในการบริหารราชการของนครแม่สอด	 และคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนานโยบายนครแม่สอด	
ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อนายกนครแม่สอด	 รวมท้ังให้ความเห็นชอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนานครแม่สอด	 และเสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการกรณีที่เห็นว่านายกนคร
แม่สอดปฏิบัติการในทางที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย	 กฎระเบียบ
ข้อบังคับ	หรือข้อบัญญัติ	
	 ได้กำหนดให้นครแม่สอด	 มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาล	 รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่พิเศษ	 เช่น	 การส่งเสริมการลงทุน	 การดูแลเขตอุตสาหกรรม
และพาณิชย์	 การดูแลการค้าชายแดนร่วมกับกรมศุลกากร	 การท่องเที่ยว	 การดูแลแรงงานต่างด้าว	
การจัดระเบียบจราจร	 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการตรวจสอบและควบคุม
การเขา้	-	ออกในประเทศโดยรว่มมอืกบัสำนกังานตรวจคนเขา้เมอืง		การจดัใหม้แีละดแูลทา่อากาศยาน
ท่าเรือ	และระบบขนส่ง	การผังเมืองและการจัดระเบียบการใช้พื้นที่	และการสาธารณูปโภค	
	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดให้นครแม่สอดมีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีป้าย	
และอากรการฆา่สตัว	์	และคา่ธรรมเนยีม		รวมถงึผลประโยชนอ์ืน่อนัเกดิจากการฆา่สตัว	์ในเขตนครแมส่อด	
และรายไดอ้ืน่ตามทีก่ำหนด	รวมถงึภาษแีละคา่ธรรมเนยีมรถยนต	์การจดัเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามอำนาจ
หน้าที่ที่เพิ่มขึ้น	 และเงินอุดหนุนที่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลโดยตรงเช่นเดียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่น	 ๆ	 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล
การปฏิบัติราชการของนครแม่สอดและมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกนครแม่สอด
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของนครแม่สอด

 เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	 พ.ศ.	 ....		
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 โดยให้รับ									
ความเห็นของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย	แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
ด้านนิติบัญญัติพิจารณา	ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	โดยมีสาระสำคัญ	คือ	กำหนดให้
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นเป็นกิจการที่ต้องขอรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต	 สิทธิและหน้าที่
ของผู้ประกอบธุรกิจ	 ผู้ถือบัตรและผู้รับบัตร	 รวมทั้งหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน	 และการระงับการ
เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรซึ่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต	
	 โดยในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการตามกฎหมายหรือกระทำการท่ีไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ถือบัตรหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน	 และรัฐมนตรีมีคำสั่งให้แก้ไขฐานะหรือ
การดำเนินงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว	แต่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น	รัฐมนตรีอาจเพิกถอน
ใบอนุญาตได้	และในกรณีที่เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิตนั้นห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้น	๒	ปี
นับแต่วันท่ีสัญญาบัตรเครดิตส้ินสุดลง	 ตลอดจนได้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ที่ได้รับอนุญาตก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ถือว่าได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้ผู้ที่													
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ได้รับผ่อนผันตามกฎหมายเดิมได้รับการผ่อนผันต่อไปจนกว่าจะมีคำส่ังตามพระราชบัญญัติน้ี	 	 โดยให้
ถือว่าบัตรเครดิตตามกฎหมายเดิมเป็นบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย		
               

 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
 พฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
	 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย	
พ.ศ.	 .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา	 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม																								
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ	 และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา
ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	 โดยมีสาระสำคัญ	 คือ	 กำหนดความหมายของสิ่งยั่วยุ																			
พฤตกิรรมอนัตรายและลกัษณะการกระทำทีเ่ปน็พฤตกิรรมอนัตราย	ซึง่รวมถงึการกระทำวปิรติทางเพศ	
การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก	 การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ	 การใช้ยาเสพติด	 การกระทำ																
ความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อทรัพย์	 และได้ขยายความหมายของคำว่า	 “เด็ก”	 ให้ครอบคลุมถึง																							
ตัวแสดงท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตรายซ่ึงมีลักษณะท่ีทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กด้วย	ตลอดจน
กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามส่ิงย่ัวยุพฤติกรรมอันตราย	อันประกอบด้วยกรรมการ
โดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว	 โดยมี
สำนกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็	เยาวชน	ผูด้อ้ยโอกาส	คนพกิาร	และผูส้งูอาย	ุเปน็สำนกังาน	
เลขานุการของคณะกรรมการ	
	 โดยกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่หรือเคหสถานของ									
บุคคล	 ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สิน
ท่ีได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้	 	 ยึดหรืออายัดส่ิงย่ัวยุพฤติกรรม
อันตรายหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระทำความผิด	รวมท้ังมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับ
การกระทำความผิดในพัสดุภัณฑ์	จดหมาย	ตู้ไปรษณียภัณฑ์	ระบบคอมพิวเตอร์	ข้อมูลคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	
เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าจะได้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด		อย่างไรก็ตาม		การดำเนิน
การดังกล่าว	จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและต้องรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบและกำหนดให้
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 ตลอดจนได้กำหนดความผิดและ
บทกำหนดโทษ		สำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
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ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

คำคมควรคิดทางกฎหมาย หน้า ๓๓ - ๓๔

  “...Reason is the soul of law; the reason of law  

being changed, the law is also changed.

	 	 เหตุผลคือวิญญาณแห่งกฎหมาย	เมื่อเหตุผลของกฎหมาย 

เปลี่ยนแปลงไป	กฎหมายก็ย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย...”
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	 *อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	

๑. ข้อพิจารณาทั่วไป 
		 ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย	 
นักนิติศาสตร์ได้เพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มี 
อำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายใช้และตีความกฎหมายตามอำเภอใจ	หรือใช้และ 
ตีความกฎหมายโดยก่อให้เกิดผลอันประหลาดมานานแล้ว	 แต่จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 เราก็ยัง 
ไมส่ามารถหาหลกัเกณฑท์ีย่อมรบักนัเปน็ยตุแิละเปน็เอกภาพเกีย่วกบัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมายได	้ 
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการในทางนิติศาสตร์ที่มีมากว่าสองพันปีนั้นจะไม่ได้สร้าง 
หลกัเกณฑท์ัว่ไปวา่ดว้ยการใชแ้ละการตคีวามกฎหมายขึน้มาเลย	หากพจิารณาจากตำราในทางวชิาการ 
เกีย่วกบัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย	ตลอดจนการศกึษาวเิคราะหแ์นวคำพพิากษาของศาลในระบบ 
กฎหมายต่าง	 ๆ	 แล้ว	 เราย่อมพบหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายที่ปรากฏในทางตำราและ 
คำพิพากษาของศาล	 นอกจากนี้กฎหมายบางประเทศได้วางหลักเกณฑ์กำหนดลำดับการใช้กฎหมาย 
ไว้ด้วย	 เช่น	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยหรือประมวลกฎหมายแพ่งของ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	เป็นต้น	
	 ในประเทศไทย	การศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับนิติวิธี	 (Juristic	Method)	 ซึ่งหมายถึงวิธีการ 
นิติบัญญัติตลอดจนวิธีการร่างสัญญาประการหนึ่ง	และวิธีใช้	วิธีตีความ	ตลอดจนวิธีการสร้างเสริม 
กฎหมายอกีประการหนึง่นัน้	ดเูหมอืนจะไมไ่ดพ้ฒันาไปเทา่ใดนกันบัตัง้แตก่ารรบัเอากฎหมายสมยัใหม ่
เขา้ใชแ้ทนทีก่ฎหมายทีม่มีาแตเ่ดมิเมือ่รอ้ยกวา่ปกีอ่น	งานเขยีนเกีย่วกบัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย 
ส่วนใหญ่เน้นไปที่การตีความกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาเป็นสำคัญ	 คำอธิบายหลักเกณฑ์ทั่วไป 

การใช้และการตีความ
กฎหมายมหาชน

ผู้เขียน 
รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์* 
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เกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมายไม่ปรากฏมากนัก	 มิพักต้องกล่าวถึงการใช้และการตีความ 
กฎหมายมหาชนซึ่งหมายถึงการใช้และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองซึ่งแทบ 
จะไมป่รากฏเลย	บทความนีมุ้ง่หมายทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ถงึหลกัทัว่ไปในการใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย	และ 
สภาพปัญหาของการตีความกฎหมายมหาชน	 ตลอดจนข้อพิจารณาบางประการในการใช้และการ 
ตีความกฎหมายมหาชนอันเป็นข้อที่จะต้องคำนึงเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์การตีความกฎหมายทั่วไป	 
คำว่า	“การใช้กฎหมาย”	ผู้เขียนใช้ในความหมายที่รวมเอาการตีความกฎหมาย	การอุดช่องว่าง 
ของกฎหมาย	 ตลอดจนการสร้างเสริมกฎหมายโดยผู้พิพากษาไว้ด้วยกัน	สำหรับคำว่า	 “การตีความ 
กฎหมาย”	ผู้เขียนมุ่งหมายถึง	การตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร

๒. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษร  
	 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักเกณฑ์ที่โดยหลักแล้วไม่ได้รับ 
การบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย	แต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายตำราและศาลค่อย	ๆ 	ปรุงแต่งและพัฒนาขึ้น	ซึ่งอาจจะ 
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะระบบกฎหมาย	เชน่	ระบบกฎหมาย	Common	Law	มหีลกัการตคีวามกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเฉพาะ	 บ่อเกิดของกฎหมายในระบบกฎหมาย	 Common	 Law	 มีทั้ง 
กฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลและกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา	ในขณะที่ 
ระบบกฎหมาย	 Civil	 Law	 ซึ่งพยายามรวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆให้อยู่ในรูปของประมวลกฎหมายนั้นมี 
วิธีใช้และวิธีตีความกฎหมายแตกต่างออกไป	 โดยเหตุที่ระบบกฎหมายไทยเดินตามแนวทางของระบบ 
กฎหมาย	 Civil	 Law	 ผู้เขียนจึงจะใช้หลักเกณฑ์ตลอดจนแนวทางการใช้และการตีความกฎหมาย 
ทีป่รากฏในระบบกฎหมาย	Civil	Law	โดยเฉพาะในระบบกฎหมายเยอรมนั	ออสเตรยี	และสวติเซอรแ์ลนด	์
เป็นแนวทางในการอธิบายนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน	
	 เมือ่พจิารณาหลกัเกณฑก์ารตคีวามกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรทีป่รากฏอยูใ่นระบบกฎหมายตา่ง	ๆ 	 
เราจะพบว่า	 มีความคล้ายคลึงกันอยู่ประการหนึ่ง	 นั่นคือ	 การพยายามที่จะค้นหาความหมายของ 
บทกฎหมายโดยอาศัยเครื่องมือในทางนิติวิธี	 ซึ่งโดยปกติแล้ว	 ย่อมได้แก่	 ถ้อยคำในกฎหมาย	
ความเป็นมาของกฎหมาย	ระบบกฎหมายทั้งระบบ	ตลอดจนวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายนั้นซึ่งจะได้
อธิบายเป็นลำดับไป	 			
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 ๒.๑ การตีความตามหลักภาษาและไวยากรณ์
  ๒.๑.๑ ข้อพิจารณาเบื้องต้น	ถ้อยคำที่ปรากฏในบทกฎหมาย	(ลายลักษณ์อักษร)	 และ 
ความหมายของถ้อยคำย่อมถือเป็น	 “ปฐมบท”	 (starting	 point)	 ของการตีความกฎหมายทุกครั้ง	
ความหมายของถ้อยคำย่อมเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ว่าบทกฎหมายบทนั้นควรจะมีความหมายอย่างไร	 
อย่างไรก็ตามโดยเหตุที่ถ้อยคำถ้อยคำหนึ่งอาจมีความหมายได้ในหลายนัยด้วยกัน	 การตีความ 
โดยอาศัยองค์ประกอบประการอื่นเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของบทกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น	
หากสำรวจตรวจสอบถ้อยคำต่าง	 ๆ	 ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วจะพบว่ามีถ้อยคำจำนวนน้อยมาก 
ทีม่คีวามชดัเจนในตวั	เชน่	ถอ้ยคำทีเ่ปน็จำนวนนบั	แตแ่มก้ระนัน้เมือ่นำถอ้ยคำดงักลา่วมาใชใ้นกฎหมาย	 
กรณีก็ย่อมเกิดปัญหาให้ต้องตีความได้เสมอ	เช่น	ระยะเวลาในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครอง 
ทีก่ฎหมายระบไุวส้บิหา้วนั	จะเริม่นบัเมือ่ใด	เปน็ตน้	แมแ้ตค่ำธรรมดาสามญัทีเ่ราเขา้ใจกนัดี	เชน่	คำวา่	
“ป่า”	 ย่อมมีปัญหาให้ต้องตีความได้เช่นกันว่าต้องอาศัยต้นไม้จำนวนกี่ตนจึงจะเป็น	 “ป่า”ได้	 หรือ	
“แบคทีเรีย	ถือว่าเป็น	“สัตว์”	ในตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๔๓๓	
หรือไม่
		 	 ในกรณทีีถ่อ้ยคำทีต่อ้งใชใ้นกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่เปน็ถอ้ยคำทีอ่งคก์รนติบิญัญตัเิหน็แลว้ 
ว่ามีปัญหา	องค์กรนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายระบุให้ชัดว่าตนมุ่งประสงค์อะไร	เช่น	อาจจะกำหนดว่า	 
“แบคทเีรยีไมถ่อืวา่เปน็สตัวต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย์	มาตรา	๔๓๓”	หรอื	ระบลุงไปใหช้ดัวา่	
“ป่า”	 คืออะไร	 ประกอบด้วยต้นไม้จำนวนอย่างน้อยกี่ต้น	 การตรากฎหมายในลักษณะนี้ย่อมทำให้ 
บทกฎหมายชัดเจนขึ้น	 แต่ก็จะช่วยแก้ปัญหาการตีความในระดับหนึ่งเท่านั้น	 ในอดีตผู้ร่างประมวล 
กฎหมายทั่วไปแห่งราชอาณาจักรปรัสเซีย	ค.ศ.	๑๗๙๔	ได้พยายามร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวให้มี 
ขอ้ความละเอยีด	ครอบคลมุทกุแงม่มุ	เพือ่ไมใ่หผู้พ้พิากษามอีำนาจในการตคีวามกฎหมายมากจนเกนิไป	 
แต่ก็ไม่สำเร็จ	เนื่องจากในทางปฏิบัติมีปัญหาให้ต้องตีความกฎหมายที่ตราขึ้นโดยละเอียดนั้นเสมอ
		 	 ในการตีความกฎหมายตามถ้อยคำนั้น	 บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษามาในทางนิติศาสตร์มักจะ 
เข้าใจว่าเมื่อกฎหมายได้รับการตราขึ้นเป็นภาษาไทย	และเป็นภาษาไทยที่ใช้กันโดยทั่วไป	 เมื่อตน 
เป็นคนไทย	 ตนย่อมสามารถอ่านกฎหมายเข้าใจและตีความกฎหมายได้เหมือนอย่างบุคคลที่ศึกษามา 
ในทางนิติศาสตร์	 ความเข้าใจดังกล่าวนับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	ถ้อยคำสามัญที่ใช้กันโดย 
ทั่วไปนั้น	 ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วจะต้องตีความตามความเข้าใจทั่วไป	ก็ไม่ได้หมายความว่าผลที่สุดแล้ว 
ความหมายของถ้อยคำท่ีกลายเป็นบทกฎหมายจะต้องเหมือนกับความหมายท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไปเสมอไป
		 	 หากพิจารณาโครงสร้างของบทกฎหมายที่ประกอบด้วย	 “องค์ประกอบส่วนเหตุ”	 และ 
“ผลในทางกฎหมาย”	 แล้ว	 เราอาจแบ่งแยกถ้อยคำต่าง	ๆ 	 ออกได้เป็นหลายประเภท	 เช่น	 ถ้อยคำ 
ทีค่ลมุเครอื	ถอ้ยคำเชงิคณุคา่	ถอ้ยคำคาดคะเน	หรอืถอ้ยคำเปรยีบเทยีบ	เปน็ตน้	อยา่งไรกด็	ีหากพเิคราะห ์
ถ้อยคำที่ปรากฏในโครงสร้างบทกฎหมายส่วนที่เป็นองค์ประกอบส่วนเหตุ	ซึ่งเป็นส่วนที่มักจะเป็นวัตถุ 
แห่งการตีความแล้ว	 เราอาจแยกถ้อยคำออกได้เป็น	๒	ประเภทใหญ่	ๆ 	คือ	ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบ 
ทางกฎหมายเชิงพรรณนาประเภทหนึ่ง	 และถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน 
อีกประเภทหนึ่ง
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  ๒.๑.๒ ถ้อยคำท่ีเป็นองค์ประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาและถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบ 
ทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน๑     
  ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนา คือ	ถ้อยคำที่บ่งชี้ข้อเท็จจริงในโลก 
แห่งความเป็นจริง	เช่น	สัตว์	อาคาร	รถยนต์	ยา	ฯลฯ	โดยทั่วไปแล้วถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวนี้จะบ่งชี้ 
สิ่งที่สามารถสัมผัสได้ในทางกายภาพ	 ยิ่งถ้อยคำดังกล่าวพรรณนาสิ่งที่สามารถสัมผัสได้มากเท่าไหร่	 
ถ้อยคำดังกล่าวก็จะยิ่งชัดเจนและเข้าใจง่ายโดยทั่วไปมากขึ้นเท่านั้น	 อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่เป็น 
ข้อยกเว้นของสิ่งที่กล่าวมา	 เช่น	 คำว่า	 “ป่า”	 แม้เป็นถ้อยคำที่โดยทั่วไปแล้วดูเหมือนจะเข้าใจได้ 
อย่างชัดเจน	 แต่หากพิเคราะห์ลงไปให้ลึกซึ้งแล้ว	 ย่อมจะมีปัญหาว่าจะต้องอาศัยต้นไม้จำนวนเท่าใด 
จึงจะถือว่าเป็นป่า	 หรือ	 “ยามวิกาล”	 เริ่มต้นเมื่อใด	 แบคทีเรียถือว่าเป็น	 “สัตว์”	 หรือไม่	 “มนุษย์”	
หมายความว่าอย่างไร	 ความเป็นมนุษย์เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด	 เป็นต้น	 โดยเหตุที่ถ้อยคำที่เป็น 
องคป์ระกอบทางกฎหมายเชงิพรรณนาอาจมไีดใ้นหลายความหมาย	ในบางกรณเีพือ่ปอ้งกนัความสบัสน	
ผู้ร่างกฎหมายจะกำหนดบทนิยามถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบทางกฎหมายดังกล่าวขึ้น	 แต่ถึงแม้ว่า
จะมีการนิยามความหมายของถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาไว้ก็ตาม	 ก็หาได้ 
หมายความว่าปัญหาการตีความถ้อยคำจะได้รับการขจัดให้หมดสิ้นไปไม่	 เพราะในหลายกรณี 
กจ็ำเปน็ทีจ่ะตอ้งตคีวามถอ้ยคำทีป่รากฏในบทนยิามนัน้กอ่นทีจ่ะตคีวามถอ้ยคำทีบ่ทนยิามนัน้ตอ้งการ 
นิยาม
	 	 เท่าที่กล่าวมานี้คงจะพอเห็นได้ว่าถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนา 
แตล่ะถอ้ยคำม	ี“เขตแดนในทางนริกุตศิาสตร”์	กลา่วคอื	ถอ้ยคำแตล่ะถอ้ยคำลว้นแลว้แตม่	ี“แกน่ความ”	
(Begriffkern)	และ	“ขอบความ”	(Begriffhof)๒	วตัถทุีจ่ะถอืไดว้า่อยูใ่นกรอบความหมายของถอ้ยคำใด 
วตัถนุัน้อยา่งนอ้ยจะตอ้งอยูใ่นขอบความของถอ้ยคำนัน้	ในทางปรชัญาภาษาวเิคราะห์	การใชถ้อ้ยคำที่
มีความหมายไม่ชัดเจน	ย่อมทำให้ผู้ตีความต้องคำนึงในเบื้องแรกว่าวัตถุที่เป็นปัญหานั้น	พิเคราะห์แล้ว 
เห็นประจักษ์ชัดว่าอยู่ในกรอบความหมายของถ้อยคำดังกล่าวอย่างแน่นอน	 หรือไม่อยู่ในกรอบ 
ความหมายของถ้อยคำดังกล่าวอย่างแน่นอน	 หรือ	 เมื่อพิเคราะห์แล้วยังชี้ชัดไม่ได้ว่าวัตถุนั้นอยู่ใน 
กรอบความหมายของถ้อยคำนั้นหรือไม่	 กรณีที่อยู่ในกรอบความหมายของถ้อยคำอย่างแน่นอน	 
เราเรียกวัตถุนั้นว่า	“ตัวเลือกปฏิฐาน”	 (positive	 Kandidaten)	 กรณีที่ไม่อยู่ในกรอบความหมาย 
ของถ้อยคำอย่างแน่นอน	เราเรียกวัตถุนั้นว่า	“ตัวเลือกปฏิเสธ”	 (negative	 Kandidaten)	 ส่วนกรณี 
ที่ไม่แน่ว่าอยู่ในกรอบความหมายของถ้อยคำหรือไม่	 เราเรียกวัตถุนั้นว่า	 “ตัวเลือกที่เป็นกลาง”	 
(neutrale	Kandidaten)๓

 ๑Ernst	E.	Kramer,	Juristische	Methodenlehre,	Bern	:	Stämpfli,	1998,	S.	44.
 ๒ดู	Phillip	Heck,	Gesetzesauslegung	und	Interessenjurisprudenz,	Tübingen	:	Mohr,	1914,	S.	107.
 ๓Kramer,	S.	45.	
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	 	 การวินิจฉัยว่าวัตถุที่เป็นปัญหานั้นเป็นตัวเลือกปฏิเสธหรือไม่	 มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ในกฎหมายอาญาซึ่งห้ามการใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยเทียบเคียง	(Analogy)	 ในทางที่ 
เป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด	ส่วนในกฎหมายแพ่งนั้นโดยเหตุที่ไม่มีกฎเกณฑ์ 
ห้ามการใช้กฎหมายโดยเทียบเคียง	ในกรณีที่วัตถุที่เป็นปัญหาไม่อยู่ในกรอบของถ้อยคำ	เราอาจใช้ 
กฎหมายโดยเทียบเคียงได้	 ในทางกลับกันวัตถุใดเป็นวัตถุที่เป็นตัวเลือกปฏิฐาน	 ซึ่งหมายความว่า 
วัตถุดังกล่าวนั้นอยู่ในกรอบของถ้อยคำอย่างแน่นอน	 หากปรากฏว่าการใช้กฎหมายโดยให้วัตถุ 
ดังกล่าวอยู่ในกรอบของถ้อยคำอาจก่อให้เกิดผลที่ประหลาดอย่างมาก	 เราอาจตัดมิให้ตัวเลือก 
ปฏิฐานนั้นอยู่ในกรอบของถ้อยคำได้	 โดยอาศัยการใช้กฎหมายแบบลดรูปเพื่อให้วัตถุประสงค์ 
ของกฎหมายบรรลุผล	 (Teleologische	Reduktion)	สำหรับในทางกฎหมายมหาชนนั้น	 
ดูเหมือนจะยังไม่มีการอภิปรายกันอย่างชัดเจน	 เรื่องนี้จะได้กล่าวต่อไปในส่วนที่ว่าด้วยการอุดช่องว่าง
ของกฎหมาย			 	 	 	 	
	 	 กล่าวโดยสรปุ	ตวัเลือกทัง้สามประเภทอาจเลือ่นไหลไปมาได้	ดว้ยเหตนุีใ้นหลายกรณเีราจึง 
ไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าวัตถุที่เป็นปัญหาให้ต้องตีความนั้นเป็นตัวเลือกประเภทใด	 เพราะวัตถุ 
ดังกล่าวนั้นอาจเป็นตัวเลือกปฏิฐานหรืออาจเป็นตัวเลือกที่เป็นกลางก็ได้	 หรือเป็นตัวเลือกที่เป็นกลาง 
แตใ่นขณะเดยีวกนักอ็าจมขีอ้พจิารณาไดว้า่อาจเปน็ตวัเลอืกปฏเิสธไดเ้ชน่กนั	เชน่	นำ้กรดทีใ่ชส้าดผูอ้ืน่
โดยมุ่งหวังให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจะถือได้หรือไม่ว่าเป็นตัวเลือกที่เป็นกลางของคำว่า	“อาวุธ”	เป็นต้น				
	 	 	 แมว้า่หลกัเกณฑก์ารแบง่แยกตวัเลอืกออกเปน็สามประเภททีก่ลา่วมาอาจจะมปีญัหาในการ 
ปรบัใชอ้ยูบ่า้งกต็าม	แตก่ไ็มไ่ดห้มายความวา่การแบง่แยกดงักลา่วไมม่ปีระโยชนเ์สยีเลย	เพราะในหลาย
กรณกีารจดักลุม่วตัถใุหเ้ขา้อยูใ่นประเภทของตวัเลอืกประเภทใดประเภทหนึง่นัน้มคีวามชดัเจนอยูใ่นตวั	 
ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่ยืนยันว่า	 “แมวตัวที่ชื่อน้ำผึ้ง”	 หรือ	 “หมีตัวที่ชื่อน้ำตาล”	 ไม่ใช่ตัวเลือกปฏิเสธ 
ของข้อความคิด	“หมา”	การตีความกฎหมายของบุคคลผู้นั้นอาจกลายเป็นเรื่องตลกขบขันได้		
  ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน	 คือ	 ถ้อยคำที่อ้างอิงหรือบ่งชี้ 
สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือคุณค่า	 ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐานจึงต่างจาก 
ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายเชิงพรรณนา	 เพราะถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมาย 
เชงิพรรณนามุง่ชีข้อ้เทจ็จรงิในโลกของความเปน็จรงิทีส่มัผสัไดโ้ดยประสาทสมัผสัทัง้หา้	คอื	ตา	ห	ูจมกู	
ลิ้น	กาย	
	 	 ในความหมายอย่างแคบ	 ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน	 คือ	
ถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิค	 (terminus	 technicus)	 ทางนิติศาสตร์	 เช่น	 กรรมสิทธิ์	 สิทธิครอบครอง	
ส่วนควบ	 เครื่องอุปกรณ์	 คำสั่งทางปกครอง	 ฯลฯ	 ในหลายกรณีความหมายของศัพท์เทคนิค 
ดังกล่าวนี้ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมาย	แม้กระนั้นก็ตามบทนิยามความหมายของศัพท์เทคนิคต่าง	ๆ 	
ก็ไม่ชัดเจนแน่นอนเสียทั้งหมด	 ในหลายกรณีก็มีปัญหาที่ต้องตีความว่าสิ่งๆหนึ่งอยู่ในความหมายของ
บทนิยามหรือไม่	

 ๔ดูคำอธิบายเรื่องนี้ในส่วนที่ว่ารูปลักษณ์ของช่องว่างแห่งกฎหมายและการอุดช่องว่างของกฎหมาย.	
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	 	 สิ่งที่พึงระวังประการหนึ่งในการตีความถ้อยคำทางกฎหมายก็คือ	 ถ้อยคำเดียวกันนั้น 
เมือ่ไปอยูใ่นบรบิททีแ่ตกตา่งกนั	ถอ้ยคำดงักลา่วอาจมเีนือ้หาตา่งกนัได้	“ประมาทเลนิเลอ่”	ในกฎหมาย 
ฉบับหนึ่งอาจหมายถึงการไม่ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ที่บุคคลในภาวะเช่นนั้น 
จะใช้ได้	 แต่ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอาจหมายถึงการขาดความระวังที่พึงคาดหมายได้จากบุคคล 
ที่ประกอบอาชีพดังกล่าว	 ยิ่งไปกว่านั้นในการตีความถ้อยคำ	 สิ่งที่พึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งก็คือ 
ถ้อยคำที่ดูเหมือนว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้น	 ได้กลายเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเฉพาะ 
ทางกฎหมายแล้วหรือไม่	 หากปรากฏกรณีเช่นนั้น	 ผู้ตีความจะต้องตีความถ้อยคำดังกล่าว 
ตามความหมายในทางกฎหมาย	ไม่ใช่ตามความหมายสามัญทีใ่ช้กันทั่วไป	ในกรณีที่ถ้อยคำในกฎหมาย 
เป็นถ้อยคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทางวิชาการสาขาอื่น	ผู้ตีความย่อมต้องค้นหาความหมายของถ้อยคำนั้น 
ตามที่เข้าใจกันในวงวิชาการเฉพาะสาขานั้น				
	 	 นอกจากถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิคทางนิติศาสตร์แล้วยังมีถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบ 
ของกฎหมายเชิงบรรทัดฐานซึ่งไม่ได้มีความหมายเฉพาะทางนิติศาสตร์	 แต่เกิดขึ้นจากการประเมิน 
คุณค่าในทางสังคมด้วย	 เช่น	 “เหตุสำคัญ”๕	“สำคัญผิดในสาระสำคัญ”๖	“เหตุอื่นใดที่มีสภาพ 
ร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง”๗	ฯลฯ	 ถ้อยคำทางกฎหมายในลักษณะ 
ดังกล่าวนี้	 เรียกกันในทางนิติศาสตร์ว่า	“ถ้อยคำทางกฎหมายที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง”	 
(unbestimmte	 Rechtsbegriff;	 indefinite	 legal	 concept)	 ถ้อยคำในลักษณะนี้เป็นถ้อยคำ 
ที่เปิดไว้ให้ผู้ตีความกฎหมายใช้ดุลพินิจทำให้เป็นรูปธรรม	 ถ้อยคำทางกฎหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจงนี้ 
หากเป็นถ้อยคำที่มีเนื้อหาในเชิงหลักการอันเป็นศูนย์กลางของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เราเรียก 
ถอ้ยคำดงักลา่ววา่	“ถอ้ยคำทีเ่ปน็หลกัการทัว่ไป”	(Generalklauseln;	general	clause)	หากพจิารณา 
เปรยีบเทยีบกบัถอ้ยคำทีเ่ปน็องคป์ระกอบของกฎหมายเชงิพรรณนาแลว้	จะพบวา่ตวัเลอืกในทางภาษา 
ที่จะเกิดขึ้นกับถ้อยคำทางกฎหมายที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงนั้น	จะเป็นตัวเลือกที่เป็นกลาง 
เป็นส่วนใหญ่	 กล่าวคือ	 ไม่อาจกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าจะตกอยู่ในกรอบความหมายของถ้อยคำที่ม ี
ความหมายไม่เฉพาะเจาะจงหรือไม่	 ตัวเลือกปฏิฐานจะเกิดกับถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง
น้อยมาก	
  ๒.๑.๓ ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไป
		 	 ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไป	 คือ	 ถ้อยคำที่เป็นองค์ประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน 
ซึ่งอ้างอิงเชื่อมโยงกับคุณค่าทางสังคม	 แม้จะมีความหมายที่กว้างและคลุมเครือเป็นพิเศษ	 แต่ก็เป็น 
ถ้อยคำที่มีความสำคัญเพราะมีเนื้อหาในเชิงหลักการอันเป็นศูนย์กลางของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 
	 	 ตัวอย่างของถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปและถือว่าเป็น	 “ราชาของหลักการทั่วไป 
ในกฎหมายแพ่ง”คือ	“หลักสุจริต”	หรือ	“หลักความเชื่อถือและไว้วางใจ”	(Treu	 und	 Glauben) 

 ๕ดู	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๔๔๒	และมาตรา	๑๔๔๓.
 ๖ดู	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๕๗.
 ๗ดู	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๑๖.
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หรือ	“หลักการห้ามใช้สิทธิที่มุ่งประสงค์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น”	และถ้าสังเกต 
ต่อไปให้ดีแล้วจะพบว่าในกฎหมายปกครองก็ปรากฏหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน	 คือ	 การคุ้มครอง 
ความเชื่อมั่นในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง	 ซึ่งหากปรากฏว่าผู้รับคำสั่งทางปกครองสุจริต 
และใช้ประโยชน์อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหมดสิ้นไปแล้ว	 แม้คำสั่งทางปกครองนั้นจะไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย	หากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับคำสั่ง 
ทางปกครองทีส่จุรติและไมป่รากฏวา่ประโยชนส์าธารณะมนีำ้หนกัมากกวา่	องคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครอง 
ย่อมไม่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้๘	อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่า 
ในทางกฎหมายมหาชนหลักการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะจะต้องนำมาคำนึงประกอบด้วยเสมอ
		 	 เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดทั่วไปว่าการที่ผู้ร่างกฎหมายตัดสินใจใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย 
ไม่เฉพาะเจาะจงอันมีลักษณะเป็นหลักการทั่วไปนั้นย่อมกระทบต่อหลักความมั่นคงแน่นอน 
แห่งนิติฐานะของบุคคล	 ทั้งนี้เพราะเป็นการยากอย่างยิ่งที่บุคคลทั่วไปจะคาดหมายได้ว่าผู้พิพากษา 
จะวินิจฉัยชี้ขาดในลักษณะใด	 ความยุ่งยากในทางกฎหมายไม่ได้ปรากฏเฉพาะในชั้นของการพิจารณา 
พิพากษาคดีเท่านั้น	 แต่ในการอธิบายกฎหมาย	 ผู้อธิบายหรือผู้แต่งตำราก็ย่อมประสบความยุ่งยาก 
เช่นเดียวกัน	 โดยเหตุที่ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปเป็นถ้อยคำที่เปิด	 ดังนั้นหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
การปรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้ากับถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปแล้ว	 ย่อมคาดหมายได้ว่าการต่อสู้คดี 
จะยืดเยื้อยาวนาน	และมักจะไปจบที่ศาลสูงสุด
		 	 ในทางกฎหมายมหาชน	 การที่ฝ่ายนิติบัญญัติใช้ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไป	 อาจถือได้ว่า 
ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังปล่อยให้องค์กรผู้ใช้กฎหมายเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ที่แท้จริงขึ้นใช้บังคับ	 
การบญัญตักิฎหมายโดยใชถ้อ้ยคำทีเ่ปน็หลกัการทัว่ไปจงึมปีญัหา	เพราะอาจมองไดว้า่องคก์รนติบิญัญตั ิ
กำลงัหนจีากความรบัผดิชอบทางการเมอืง	โดยผลกัภารกจิดงักลา่วไปใหอ้งคก์รอืน่กระทำแทน	นอกจากนี ้
การบัญญัติกฎหมายโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปยังก่อให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องอธิบายต่อไป 
อกีในทางกฎหมายปกครองวา่ความสมัพนัธใ์นเชงิอำนาจระหวา่งองคก์รฝา่ยปกครองกบัองคก์รตลุาการ 
จะอยู่ในลักษณะเช่นใด	 องค์กรตุลาการสามารถเข้ามาควบคุมตรวจสอบการตีความตลอดจนการ 
ปรับใช้กฎหมายขององค์กรฝ่ายปกครองได้อย่างเต็มที่หรือไม่	 หรือในกรณีดังกล่าวนี้ต้องถือว่าองค์กร 
นติบิญัญตัมิุง่ประสงคจ์ะมอบอำนาจใหอ้งคก์รฝา่ยปกครอง	ดงันัน้องคก์รตลุาการยอ่มไมส่ามารถเขา้มา 
ตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรฝ่ายปกครองได้อย่างเต็มที่	 ได้แต่ตรวจสอบว่าการปรับใช้ถ้อยคำ 
ที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น
			 	 ถงึแมว้า่การใชถ้อ้ยคำทีเ่ปน็หลกัการทัว่ไปจะมปีญัหาในเชงิหลกัการดงัทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้ 
ก็ตาม	 แต่โดยเหตุที่สภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏในโลกของความเป็นจริงมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก 
จงึจำเปน็อยูเ่องทีผู่ร้า่งกฎหมายจำเปน็ตอ้งใชถ้อ้ยคำทีเ่ปน็หลกัการทัว่ไปในลกัษณะเปดิ	(open	texture) 
ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไป	เช่น	“ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี”	“ความสุจริต”		เป็นเสมือน 

 ๘ดู	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๕๐	และมาตรา	๕๑.
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ช่องทางเชื่อมการบัญญัติกฎหมายกับคุณค่าต่าง	ๆ 	 ที่ดำรงอยู่ในสังคมเข้าด้วยกัน	 ทำให้กฎหมาย 
ไม่แข็งกระด้าง	 ทำให้ประสิทธิภาพของบทกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น	เพราะคนในสังคมจะยอมรับการตัดสิน 
ชี้ขาดอย่างสนิทใจขึ้น	 หากผู้ใช้กฎหมายปรับใช้บทกฎหมายที่เป็นหลักการอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม	 
ยิ่งไปกว่านั้นถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปยังมีความยืดหยุ่น	 สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพของ 
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยเรว็ได	้โดยทีอ่งคก์รนติบิญัญตัไิมจ่ำเปน็ตอ้งแกไ้ขกฎหมายหรอืตรากฎหมาย 
ขึ้นใหม่อีกด้วย
	 	 โดยเหตุที่ถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไป	 (รวมทั้งถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง)	
เป็นถ้อยคำที่มีลักษณะเปิด	 ผู้ใช้กฎหมายจึงมีดุลพินิจค่อนข้างกว้างขวางในอันที่จะตีความและปรับใช ้
ถ้อยคำที่เป็นหลักทั่วไปดังกล่าว	 และโดยที่ถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงมีเขตแดนในทาง 
นิรุกติศาสตร์กว้าง	 การวินิจฉัยหรือปรับใช้กฎหมายขององค์กรผู้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือองค์กรผู้วินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยทั่วไปแล้วย่อมอยู่ในกรอบของถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปนั้น	 
(intra	 legem)	 อย่างไรก็ตามเราอาจพิจารณาได้ในอีกมิติหนึ่งเช่นกันว่าการปรับใช้บทกฎหมายอันมี 
ลักษณะเป็นถ้อยคำที่เป็นหลักการทั่วไปนั้น	 แท้ที่จริงแล้วก็คือการอุดช่องว่างของกฎหมายอย่างหนึ่ง 
อันเป็นช่องว่างที่องค์กรนิติบัญญัติจงใจปล่อยไว้ให้องค์กรที่ใช้กฎหมายดำเนินการอุดเสีย๙ 
  ๒.๑.๔ ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความตามถ้อยคำ
		 	 ได้กล่าวมาแล้วว่า	 “ถ้อยคำ”	 เป็นจุดเริ่มต้นของการตีความและเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่า 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นปัญหานั้นมีความหมายว่าอย่างไร	 ดังนั้นในการตีความบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายทุกบทบัญญัติ	 สิ่งแรกที่จะต้องกระทำก็คือ	 การอ่านตัวบทกฎหมายอย่างพินิจพิเคราะห์ 
โดยละเอียดรอบคอบ	พึงพิจารณาให้ดีว่ากฎหมายใช้คำว่า	“และ”	หรือคำว่า	“หรือ”	ในกรณีที่ปรากฏ 
ถอ้ยคำทีม่ลีกัษณะเปน็การปฏเิสธในประโยคทางกฎหมาย	ตอ้งพจิารณาใหด้วีา่ถอ้ยคำทีเ่ปน็การปฏเิสธ 
นั้นปฏิเสธส่วนไหนของประโยค	ถ้อยคำต่าง	ๆ 	ที่องค์กรนิติบัญญัติเลือกใช้นั้นมีความสำคัญในการ 
เป็นเครื่องมือที่จะใช้ค้นหาความหมายของกฎหมาย	 เช่นในกรณีที่กฎหมายใช้คำว่า	 “อาคารหรือ 
สิ่งปลูกสร้างอื่นใด”	 ผู้ตีความย่อมคาดหมายความหมายของคำว่า	 “สิ่งปลูกสร้างอื่นใด”	 ได้ว่า	
น่าจะต้องหมายถึง	 สิ่งปลูกสร้างที่มีโครงสร้างติดกับพื้นดินในลักษณะที่มั่นคงถาวรทำนองเดียวกับ 
อาคาร	 แม้ว่าการคาดหมายดังกล่าวนี้ยังไม่ช่วยให้ผู้ตีความสามารถไขความหมายที่แน่นอนของคำว่า	
“สิง่ปลกูสรา้งอืน่ใด”	ออกมาได	้แตเ่มือ่ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบแหง่การตคีวามในลกัษณะอืน่ประกอบ 
ด้วยแล้ว	 (เช่น	 การตีความตามระบบ	 หรือการตีความตามประวัติความเป็นมา	 เป็นต้น)	 ก็จะทราบ 
ความหมายที่แน่นอนของถ้อยคำดังกล่าวได้ในที่สุด
	 	 แม้กระนั้นก็ตามผู้ตีความกฎหมายต้องระมัดระวังอยู่เสมอว่า	 การพิจารณาพิเคราะห์ 
ถ้อยคำจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะที่ติดกับถ้อยคำหรือให้ค่าแก่ความหมายทางภาษาของถ้อยคำ 
อย่างมากจนกลายเป็นการเล่นอยู่กับถ้อยคำ	 และทำให้การตีความตามถ้อยคำกลายเป็นการตีความ 
แบบ	“ศรีธนญชัย”	 ไปในที่สุด	 ในทางนิติวิธี	 การตีความโดยไม่ยึดติดกับตัวอักษรหรือถ้อยคำ 

 ๙ในทางนิติวิธีเราเรียกช่องว่างแบบนี้ว่า	ช่องว่างแบบ	intra	verba	legis.	
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แต่อย่างเดียวนั้น	 อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการตีความอย่างแคบ	การตีความอย่างกว้าง	 การใช้ 
กฎหมายลว่งกรอบแหง่ถอ้ยคำ	(praeter	verba	legis)	หรอืแมแ้ตก่ารใชก้ฎหมายไปในทางตรงกนัขา้ม 
กับถ้อยคำตามตัวอักษร	(contra	verba	legis)	ได้	นิติวิธีในลักษณะดังกล่าวนี้จะได้อธิบายต่อไป
	 	 สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการตีความตามถ้อยคำก็คือ	 ถึงแม้ว่าถ้อยคำในกฎหมาย 
เมื่อพิจารณาแยกออกมาต่างหากจากบทกฎหมายแล้ว	 จะมีความหมายชัดเจน	 (ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว 
แทบจะไม่มี)	 แต่ผู้ตีความก็จำเป็นต้องพินิจพิเคราะห	์ “ความหมายของบทกฎหมาย”	 อย่างละเอียด	 
จะด่วนสรุปว่าบทกฎหมายนั้นมีความหมายตรงกับความหมายของถ้อยคำที่ผู้ตีความคิดว่าชัดแจ้งแล้ว
ไม่ได้	กล่าวโดยสรุป	“ถ้อยคำ”เป็นเพียงองค์ประกอบในการตีความประการหนึ่งเท่านั้น	เราจะตีความ 
ตามตัวอักษรประการเดียว	 แล้วสรุปผลการตีความถ้อยคำนั้นว่าเป็นความหมายของกฎหมายไม่ได้	 
ดังนั้นที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า	 “กฎหมายนั้น	 ต้องใช้ 
ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด	ๆ 	 แห่งกฎหมายตามตัวอักษร	 หรือตามความมุ่งหมายของ 
บทบัญญัตินั้น	ๆ ” จึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องตีความตามตัวอักษรก่อน ต่อเมื่อตีความตาม 
ตัวอักษรแล้วไม่ได้ความหมายที่ชัดเจน จึงตีความตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ต่อไป  
ดังที่เข้าใจผิดกันอยู่มากในวงการกฎหมายไทย แต่หมายความว่าในการตีความกฎหมายจะต้อง 
พิเคราะห์ตัวอักษรประกอบกับความมุ่งหมายของกฎหมายเสมอ	 ความมุ่งหมายของกฎหมาย 
นอกจากจะสือ่ออกมาในตวัอกัษรแลว้	ยงัอาจสือ่ออกมาในรปูแบบอืน่อกี	บทบญัญตัใินประมวลกฎหมาย 
แพง่และพาณชิย	์มาตรา	๔	วรรคหนึง่	ซึง่วางกฎเกณฑเ์บือ้งตน้ในทางนติวิธิไีวน้ัน้	มคีวามหมายแตเ่พยีงวา่ 
ถ้อยคำหรือตัวอักษรเป็นจุดเริ่มต้นการตีความเท่านั้น	 หาได้หมายความต่อไปถึงขนาดว่าถ้าตัวอักษร 
ชัดเจนแล้ว	 ผู้ใช้กฎหมายก็อาจใช้กฎหมายตามตัวอักษรอย่างเถรตรงไปได้	 ถึงแม้ว่าการใช้กฎหมาย 
ในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประหลาดหรือผลอันอยุติธรรม	 ผู้ใช้กฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ 
ไยดีแต่อย่างใดไม่	 ในระบบประมวลกฎหมายซึ่งการจัดทำกฎหมายเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการ 
กำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นนามธรรม	เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปนั้น	จำเป็นเสมอที่ผู้ใช้ผู้ตีความกฎหมาย 
จะต้องมีศิลปะในการใช้กฎหมายไม่ให้เกิดผลประหลาดหรือผลอันขัดกับสามัญสำนึก	การเลี่ยงผล 
อนัประหลาดหรอืขดักบัสามญัสำนกึ	จำเปน็อยูเ่องทีผู่ต้คีวามกฎหมายจะตดิอยูก่บัถอ้ยคำตามตวัอกัษร 
เพียงอย่างเดียวไม่ได้	 เคลซุส	 (Celsus)	 นักนิติศาสตร์โรมันผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวไว้ในประเด็นนี้ว่า	 
“การทำความเข้าใจกฎหมายไม่ได้หมายความถึงการยึดติดอยู่กับถ้อยคำ	 แต่หมายถึงการหยั่งรู้พลัง 
และอำนาจของถ้อยคำนั้น”	 (Scire	 legis	 non	 hoc	 est	 verba	 earum	 tenere	 sed	 vim	 ac	 
potestatem)				 	

เคลซุส	(Celsus)
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	 	 แม้กระนั้นการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๔	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้ 
การใช้กฎหมายต้องเริ่มพิจารณาจากกรณีที่	 “ต้องด้วยบทบัญญัติใด	ๆ 	 แห่งกฎหมายตามตัวอักษร”	 
ย่อมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้กฎหมายสำนึกอยู่เสมอว่าตนจะละเลยไม่ให้ความสำคัญกับถ้อยคำ 
ตามกฎหมายกไ็มไ่ดอ้กีเชน่กนั	การใชก้ฎหมายโดยไมส่นใจถอ้ยคำ	แตอ่า้งเจตนารมณห์รอืความมุง่หมาย 
ของกฎหมายลอย	ๆ 	 ย่อมเป็นอันตราย	 เพราะจะทำให้เกิดความไม่แน่นอน	 และหาอะไรเป็นหลัก 
ในการเริ่มต้นค้นหาความหมายของบทกฎหมายไม่ได้	 	 ดังนั้นไม่ว่าจะมีผู้วิจารณ์นักนิติศาสตร์ว่า 
คับแคบหรือยึดติดกับถ้อยคำมากเพียงใดก็ตาม	 นักนิติศาสตร์ที่มุ่งหวังจะใช้กฎหมายให้ถูกต้อง	 และ 
ธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบกฎหมายทั้งมวล	ก็จะนำเอาข้อวิจารณ์ดังกล่าวมาเป็นเหตุให้ตนเลิกสนใจถ้อยคำ
ในทางกฎหมายไมไ่ดอ้ยา่งเดด็ขาด	แตจ่ะตอ้งรบัเอาขอ้วจิารณน์ัน้มาพเิคราะหแ์ละพจิารณาวา่มเีหตผุล
หรอืไม	่ถงึทีส่ดุแลว้ในการใชก้ฎหมาย	ผูใ้ชก้ฎหมายกจ็ะตอ้งพจิารณาถอ้ยคำประกอบกบัความมุง่หมาย 
ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 ดังเช่นที่มาตรา	 ๔	 วรรคหนึ่ง	 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บัญญัติไว้นั่นเอง	จะละเลยส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้	
	 	 ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปสำหรับการตีความตามถ้อยคำอีกประเด็นหนึ่งก็คือ	 
การตีความถ้อยคำทางกฎหมายนั้นจะต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปหรือจะต้อง 
ตีความตามความหมายที่เข้าใจกันเฉพาะในวงการวิชาการ	 คำตอบสำหรับคำถามนี้ย่อมอยู่ที่ 
ลักษณะการใช้ถ้อยคำขององค์กรนิติบัญญัติ	 ในกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะ 
ในทางนิติศาสตร์หรือศัพท์เทคนิคเฉพาะในทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง	 โดยหลักแล้วผู้ใช้กฎหมาย 
ย่อมต้องตีความถ้อยคำดังกล่าวตามความหมายที่เข้าใจกันในวงการวิชาการสาขานั้น๑๐	เว้นแต่กรณี 
ที่องค์กรนิติบัญญัติใช้ถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิคอย่างคลุมเครือและไม่สมเหตุสมผล	 ผู้ใช้กฎหมาย 
ย่อมต้องตีความถ้อยคำดังกล่าวนั้นตามหลักความสุจริต	 คือ	 การคุ้มครองความเชื่อถือและไว้วางใจ 
ของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว๑๑	สำหรับกรณีที่องค์กรนิติบัญญัติใช้ถ้อยคำ 
ธรรมดาสามัญ	 การตีความถ้อยคำดังกล่าวนั้นต้องตีความตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป	ทั้งนี้ 
เว้นแต่ถ้อยคำสามัญนั้นได้กลายเป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะในทางนิติศาสตร์หรือในทางวิชาการสาขาอื่น 
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	
	 	 สำหรบัประเดน็ทีว่า่ความหมายของถอ้ยคำทีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวาม	จะถอืเอาความหมาย 
ของถ้อยคำนั้นตามที่ปรากฏอยู่ในเวลาที่มีการตรากฎหมาย	 หรือจะต้องถือเอาความหมายของ 
ถ้อยคำนั้นตามที่เป็นอยู่ในเวลาที่มีการตีความ	 กล่าวคือจะถือเอาความหมายของถ้อยคำที่ปรากฏ 
ในอดีตหรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น	จะต้องแยกพิจารณาว่าถ้อยคำที่เป็นวัตถุในการตีความเป็นถ้อยคำ 
ที่เป็นศัพท์เทคนิคหรือเป็นถ้อยคำสามัญ	 หากถ้อยคำดังกล่าวเป็นถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิค	ในกรณี 
ที่เป็นที่สงสัย	 ให้ตีความถ้อยคำดังกล่าวนั้นตามความหมายที่ปรากฏในเวลาที่ตรากฎหมาย	 เว้นแต่ 
ถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิคนั้นเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเปิดหรือไม่เฉพาะเจาะจงและในช่วงเวลา 

 ๑๐Kramer,	at	63.
 ๑๑คำพิพากษาศาลยุติธรรมสวิตเซอร์แลนด์	BGE	114	Ia	25	(28).
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ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงความหมายในทางเนื้อหาของถ้อยคำดังกล่าวนั้น	 เช่น	 คำว่า	 “เสรีภาพ 
ของสื่อมวลชน”	 เหตุที่โดยหลักแล้วจะต้องถือเอาความหมายของถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิคตามที่ 
ปรากฏอยู่ในเวลาตรากฎหมายก็เนื่องจากหากถือเอาความหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ว	 ผลของ 
การตีความถ้อยคำอาจจะไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้ร่างกฎหมายที่มุ่งใช้ถ้อยคำที่เป็นศัพท์เทคนิค 
เฉพาะและเข้าใจชัดเจนว่าตนมุ่งหมายอะไร	การตีความถ้อยคำโดยถือเอาความหมายของศัพท์เทคนิค 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นการตีความที่ไม่คำนึงถึงความประสงค์ขององค์กรนิติบัญญัติที่ปรากฏชัด 
ในถอ้ยคำทีเ่ปน็ศพัทเ์ทคนคินัน้	แตถ่า้ถอ้ยคำทีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวามเปน็ถอ้ยคำสามญั	โดยหลกัแลว้ 
จะต้องตีความถ้อยคำนั้นตามความหมายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน๑๒	 	 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ 
บงัคบัแหง่กฎหมายซึง่เปน็บคุคลทัว่ไปยอ่มเขา้ใจความหมายของถอ้ยคำตามทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั	บคุคล 
ดังกล่าวย่อมไม่อาจทราบได้ว่าในเวลาที่ตรากฎหมาย	 ถ้อยคำที่เป็นปัญหานั้นมีความหมายอย่างไร	 
การยึดถือเอาความหมายของถ้อยคำที่ปรากฏในปัจจุบันจึงเป็นการคุ้มครองบุคคลที่ตกอยู่ภายใต ้
บังคับแห่งกฎหมายและป้องกันมิให้เกิดสิ่งที่บุคคลทั่วไปคาดหมายไม่ได้ขึ้นนั่นเอง

 ๒.๒ การตีความตามระบบ
   ๒.๒.๑ หลักความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมาย
	 	 ในการค้นหาความหมายของบทกฎหมาย	นอกจากจะพิจารณาความหมายของถ้อยคำแล้ว	 
การพิจารณาถึงตำแหน่งที่ตั้งของบทกฎหมายที่ผู้ตีความต้องการไขความว่าอยู่ในหมวดหมู่ 
หรือส่วนใดของกฎหมาย	 และกฎหมายนั้นจัดอยู่ในสาขาใด	 กล่าวให้ถึงที่สุดแล้วคือการพิจารณา 
ตำแหนง่แหง่ทีข่องบทกฎหมายนัน้ในระบบกฎหมายนบัวา่เปน็สิง่ทีส่ำคญัอยา่งยิง่	บทกฎหมายบทหนึง่ 
ซึง่เปน็วตัถแุหง่การตคีวามนัน้ไมไ่ดด้ำรงอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว	เปน็เอกเทศจากบทกฎหมายอืน่	ๆ 	แตด่ำรงอยู ่
ในลกัษณะทีส่มัพนัธเ์ชือ่มโยงเรยีงรอ้ยกนัจนกลายเปน็ระบบกฎหมายทีม่คีวามเปน็เอกภาพ	การตคีวาม 
กฎหมายจึงไม่อาจตีความโดยละเลยบริบทต่าง	ๆ 	ที่เรียงรายห้อมล้อมบทกฎหมายบทนั้นได้
		 	 ความเชื่อมโยงร้อยรัดของบทกฎหมายต่าง	ๆ 	ไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าบทกฎหมายบทนั้น 
เปน็บทกฎหมายเอกชนหรอืบทกฎหมายมหาชน	ถงึแมว้า่ในระบบประมวลกฎหมาย	(Civil	Law	System)	 
จะมกีารแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนออกจากกนักต็าม	กห็าไดห้มายความวา่ระบบกฎหมาย 
เอกชนและระบบกฎหมายมหาชนจะดำรงอยูโ่ดยแยกจากกนัอยา่งเดด็ขาดและขาดความสมัพนัธต์อ่กนั 
อย่างสิ้นเชิงไม่	 บทบัญญัติในกฎหมายมหาชนที่กำหนดหน้าที่ให้นายจ้างต้องปฏิบัติย่อมเป็นกฎเกณฑ์ 
ที่กระทบกับการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานในระบบกฎหมายเอกชน	 หรือบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานย่อมส่งผลต่อการตีความกฎเกณฑ์ในกฎหมายเอกชนเช่นกัน

 ๑๒Larenz	/	Canaris,	Methodenlehre	der	Rechtswissenschaft,	Berlin	(u.a.)	:	Springer,	3.	Aufl.,	1995,	S.	144.
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	 	 หลักความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมายซึ่งเรียกร้องให้ผู้ใช้กฎหมายต้องคำนึงถึง 
ระบบกฎหมายทั้งระบบนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมาเป็นเวลาช้านานแล้ว	 เคลซุสได้กล่าวไว้ว่า	 
“เปน็ไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะวนิจิฉยัไขความสว่นใดสว่นหนึง่ของกฎหมาย	โดยไมพ่จิารณากฎหมายทัง้มวล”๑๓  
อันที่จริงแล้ว	 หลักเกณฑ์ในการไขความหมายถ้อยคำโดยการคำนึงถึงบริบทแวดล้อมทั้งหลายนั้น 
ไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ต้องใช้ในวิชานิติศาสตร์เท่านั้น	 แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตีความเอกสาร	 บันทึก	
ข้อเขียน	 ทั้งหลายทั้งปวงในศาสตร์ทางวัฒนธรรมสาขาอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างวิชาการทางด้าน 
มนุษยศาสตร์	 ในทางนิติศาสตร์การตีความโดยคำนึงถึงระบบมีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันของคุณค่า 
ต่างๆ	ในระบบกฎหมายเดียวกัน๑๔		นั่นเอง
   ๒.๒.๒ บริบทภายนอกและบริบทภายในแห่งกฎหมาย
		 	 ในการตีความตามระบบนั้น	 สิ่งที่ผู้ตีความต้องคำนึงถึงก็คือบริบทภายนอกและบริบท 
ภายในแห่งกฎหมาย	 บริบทภายนอกแห่งกฎหมาย	 หมายถึง	 โครงสร้างในทางรูปแบบของกฎหมาย	
ส่วนบริบทภายในแห่งกฎหมาย	หมายถึง	ความเชื่อมโยงสอดคล้องและสม่ำเสมอในคุณค่า 
ที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายนั้น
		 	 หากพิเคราะห์ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว	 จะเห็นว่าบริบทภายนอกอันเป็น 
ลักษณะเด่นของกฎหมายดังกล่าว	 คือ	 การที่มีบรรพหนึ่ง	 หลักทั่วไป	 และบรรพหนึ่ง	 หลักทั่วไปนี้ 
ใช้ครอบคลุมทั้งกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์	 ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่แตกต่างจาก 
ประมวลกฎหมายของประเทศอื่นในเรื่องเดียวกัน	เช่น	ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสที่ไม่มีหลักทั่วไป	 
หรือแม้แต่ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันซึ่งเป็นที่มาสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ของไทยเอง	 เพราะระบบกฎหมายเยอรมันแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ 
ออกจากกัน	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้กฎหมายจะต้องคำนึงถึงก็คือ	 กฎเกณฑ์บางประการที่มีผล 
ในทางแพ่งและพาณิชย์อาจกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายเฉพาะเรื่องได้ด้วย	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วย 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม	 เป็นต้น	 ในการใช้กฎหมายผู้ใช้กฎหมายจึงพึงสังเกตโครงสร้างของกฎหมาย 
ให้ดี	 เพราะจะสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการไขความหมายของบทกฎหมายอันเป็นวัตถุแห่งการ 
ตีความได้	 ทั้งนี้ในการตีความกฎหมายนั้น	 จะต้องพิจารณาว่าบทกฎหมายอันเป็นวัตถุแห่งการตีความ 
นั้นมีกี่วรรค	แต่ละวรรคเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร	บทมาตราก่อนหน้านั้นและบทมาตราหลังจากนั้น 
สมัพนัธก์บับทมาตราทีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวามในลกัษณะอยา่งไร	เปน็เหตเุปน็ผลกนัหรอืไม	่บทกฎหมาย 
ที่เป็นวัตถุแห่งการตีความอยู่ในหมวดใด	 ส่วนใด	 หรือบรรพใดของกฎหมาย	 มีการกำหนดให้นำเอา 
บทบัญญัติมาตราอื่นในหมวดอื่นหรือส่วนอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลมหรือไม	่ ถ้ามีกฎหมายกำหนดให้ 
ให้นำเอาส่วนไหนมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 และบทบัญญัติที่จะต้องนำมาใช้บังคับโดยอนุโลมนั้น 
โดยตัวของตัวเองดำรงอยู่ในบริบทเช่นใด

 ๑๓Dig.	1,	3,	24	:	“Incivile	est	nisi	tota	lege	perspecta	una	aliqua	particular	eius	proposita	iudicare”.	
	 ๑๔Dieter	Schmalz,	Methodenlehre,		 Baden	–	Baden	:	Nomos,	4	Aufl.	1998,	S.	92.
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	 		 สำหรับการพิจารณาพิเคราะห์บริบทภายในแห่งกฎหมาย	 คือ	 การพิเคราะห์คุณค่าอันเป็น 
รากฐานของกฎหมายนั้นย่อมมีผลอย่างสำคัญในการตีความบทกฎหมาย	 เราย่อมจำเป็นต้องทราบว่า 
กฎหมายแพง่มคีณุคา่รากฐานทีแ่ผซ่มึไปในทกุบทมาตรา	คอื	หลกัเสรภีาพในสญัญา	เสรภีาพในกรรมสทิธิ	์
ตลอดจนเสรีภาพในสมาคม	 ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายแพ่งในแต่ละลักษณะย่อมจะมีคุณค่ารากฐานย่อย 
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันลงไปอีก	 เช่น	 ในกฎหมายลักษณะสัญญาซึ่งมีหลักเสรีภาพในการทำสัญญา 
เปน็แกนนัน้	ยอ่มมหีลกัการเคารพเจตจำนง	หลกัสจุรติ	หลกัความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่นตอบแทน	 
ตลอดจนหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา	(pacta	 sunt	 servanda)	ประสานเกาะเกี่ยวกันเชื่อมโยง 
ให้หลักเสรีภาพในการทำสัญญาดำรงอยู่ได้	 ในกฎหมายลักษณะละเมิดหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
หน้าที่ความรับผิด	 ย่อมมีหลักความรับผิดเพราะเหตุที่ผู้ก่อให้เกิดความรับผิดอาจถูกประณาม 
และตำหนิได้เนื่องจากกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ	 หรือหลักความรับผิดเพราะก่อให้เกิด 
อันตราย	หรือความรับผิดขององค์การเพื่อองค์กรของตน	 เป็นคุณค่าหรือหลักการที่สำคัญ	 
ในทางกฎหมายมหาชน	 การที่จะดำเนินการยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายย่อมจะต้อง 
คำนงึวา่ผูร้บัคำสัง่ทางปกครองมสีว่นผดิหรอืไม	่หรอืประโยชนส์าธารณะเรยีกรอ้งใหต้อ้งกระทำหรอืไม	่ 
ในการตีความบทกฎหมายผู้ตีความจะต้องคำนึงถึงหลักการต่าง	ๆ 	ดังกล่าวนี้เสมอ	ผู้ตีความจะต้องรู้ว่า 
บทกฎหมายนั้นซึมซับเอาคุณค่าหรือหลักการใดไว้	 และต้องตีความให้รับหรือสอดคล้องกับคุณค่า 
หรือหลักการที่บทกฎหมายดังกล่าวซึมซับไว้นั้น	 เช่น	 ในการตีความกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญา 
ที่ไม่เป็นธรรม	 ผู้ตีความพึงระลึกว่า	 หลักการเคารพเจตจำนงของคู่สัญญาย่อมจะเจือจาง	ไม่เข้มข้น 
เหมอืนกบักรณอีืน่	ๆ 	แตห่ลกัความยตุธิรรมในการแลกเปลีย่นตอบแทนจะเขา้มามบีทบาทหลกัในเรือ่งนี	้ 
ในการตีความผู้ตีความย่อมจะต้องตีความให้สอดคล้องกับคุณค่าที่กล่าวมานั้น	กล่าวโดยสรุป  
การคำนงึถงึคณุคา่พืน้ฐานทีก่ฎหมายนัน้ตอ้งอยูแ่ละเปน็คณุคา่ทีแ่ผก่ระจายไปในบทกฎหมายตา่ง	ๆ 	นัน้	 
เป็นสิ่งที่จำเป็น	คุณค่าต่าง	ๆ 	จึงเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ใช้และผู้ตีความกฎหมายสามารถใช้และตีความ 
กฎหมายได้อย่างมีเหตุมีผล	เป็นระบบยิ่งขึ้น	 บทกฎหมายใดเป็นบทกฎหมายที่มีลักษณะขัดแย้ง 
กับคุณค่าที่บทบัญญัติส่วนใหญ่ในเรื่องนั้นมีอยู่	 ย่อมจะต้องถือว่าบทบัญญัตินั้นดำรงอยู่ในลักษณะ 
ที่เป็นข้อยกเว้น	 ด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่พยายามตีความขยายความบทกฎหมายดังกล่าว	 (singularia 
non	 sunt	 extendenda)	 แต่ควรจะตีความอย่างเคร่งครัดและไม่สมควรนำบทกฎหมายนั้นไปใช้ 
ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งโดยเด็ดขาด๑๕	

		 	 ตัวอย่างของการตีความกฎหมายโดยคำนึงถึงระบบในทางกฎหมายมหาชน	ก็เช่นกรณี 
ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ว่า	“กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและกฎหมาย 
บญัญตัใิหค้ำวนิจิฉยัเปน็ทีส่ดุนัน้	หมายความวา่	คำวนิจิฉยันัน้จะเปน็ทีส่ดุกต็อ่เมือ่เปน็คำวนิจิฉยัทีถ่กูตอ้ง 
ตามกฎหมายที่ให้อำนาจมีคำสั่งและคำวินิจฉัยเช่นนั้น	 มิได้หมายความว่า	 แม้คำสั่งวินิจฉัยนั้นจะไม่ 
ถูกต้องตามกฎหมาย	 ก็จะถึงที่สุดนำมาฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ไปด้วย”๑๖	คดีนี้แม้ศาลฎีกาจะไม่ได้ 

 ๑๕Paulus	 Dig.	 1,	 3,	 14:	 “Quad	 vero	 contra	 rationem	 iuris	 receptum	 est,	 non	 est	 producendum	 ad 
	consequentias”.
 ๑๖คำพิพากษาศาลฎีกาที่	๖๔๖-๖๔๗/๒๕๑๐	องค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้	คือ	จิตติ		ติงศภัทิย์	–	ศริ		มลิลา	–	จินตา		
บุณยอาคม.	
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ให้เหตุผลในเชิงหลักการไว้ละเอียดนัก	 แต่โดยผลของการตีความคำว่า	 “เป็นที่สุด”	 ย่อมสอดคล้อง 
กับหลักนิติรัฐและระบบกฎหมายทั้งระบบ	 กล่าวคือ	 ถึงแม้ว่าผู้ร่างกฎหมายอาจจะมุ่งประสงค์ให้การ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ยุติเด็ดขาดลง	 โดยไม่ต้องการให้บุคคลนำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลก็ตาม	 แต่หากตีความ 
กฎหมายเช่นนั้นก็เท่ากับตัดสิทธิของบุคคลในทางศาล	 และทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจปกครอง 
เพือ่คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลโดยองคก์รตลุาการไมอ่าจเปน็ไปได	้และจะทำใหบ้ทกฎหมายนัน้ 
ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้	 การที่ศาลฎีกาตีความคำว่าเป็นที่สุดไปในทิศทางดังกล่าว	 จึงสอดรับกับหลักการ 
พื้นฐานในทางกฎหมายมหาชนและทำให้บทบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างสมเหตุสมผล๑๗  
   ๒.๒.๓ ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการตีความตามระบบ๑๘ 
      ก) การตีความโดยคำนึงถึงความผูกพันของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
		 	 	 	 	 	 สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมผูกพันองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐ 
ทั้งหลายทั้งปวง	 ความผูกพันดังกล่าวนี้เป็นความผูกพันในแนวดิ่ง	 คือ	 สิทธิและเสรีภาพถือว่าเป็น 
เครื่องเหนี่ยวรั้งและเป็นกรอบในการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐ	อย่างไรก็ตามภารกิจของสิทธิ 
และเสรีภาพในนิติรัฐย่อมไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งเท่านั้น	แต่ยังมีผลโดยอ้อม 
กับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันอีกด้วย	 เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพเป็นคุณค่า 
พื้นฐานแห่งการอยู่ร่วมกันในนิติรัฐ	 ในการตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	แม้บทบัญญัตินั้น 
เปน็บทบญัญตัใินกฎหมายเอกชน	องคก์รของรฐักจ็ำเปน็ทีจ่ะตอ้งตคีวามบทบญัญตัขิองกฎหมายเอกชน 
ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วย	 ดังนั้นการตีความคำว่า	 “ความสงบ 
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดี”	 จึงจะตีความให้หลุดลอยโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าของสิทธิขั้นพื้นฐานตาม 
รัฐธรรมนูญไม่ได้

 ๑๗ในเรื่องนี้มีข้อน่าพิจารณาว่าการที่ศาลฎีกาในคำสั่งที	่๓๕/๒๕๕๑	ปฏิเสธไม่รับคำร้องของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งโดยให้เหตุผลสั้น	ๆ 	ว่าคำวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(พุทธศักราช	 ๒๕๕๐)	 มาตรา	 ๒๓๙	 วรรคหนึ่งนั้น	 
เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่มีการตีความรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านแล้วหรือไม	่ด้วยความเคารพต่อศาล	ผู้เขียนมีข้อสังเกตในเรื่องนี้	 
๒	ประเด็น	ประเด็นแรก	ศาลฎีกาในคดีนี้ไม่ได้หยิบยกเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๘	ที่ว่าด้วยการประกันสิทธิของบุคคล 
ในทางศาลขึ้นพิจารณาตีความคำว่า	“เป็นที่สุด”	ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๓๙	วรรคหนึ่ง	ประการที่สอง	หากศาลตีความว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้งให้เป็นที่สุดได	้โดยที่ไม่มีใครสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้อีก	เท่ากับศาลฎีกายอมรับว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใช้อำนาจตุลาการแบบเดียวกับศาลได้	 เพราะการใช้อำนาจดังกล่าวไม่ถูกตรวจสอบ 
ในทางตุลาการอีก	ทั้ง	ๆ 	ที่อำนาจตุลาการตามโครงสร้างของรัฐธรรมนูญจะต้องกระทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	
และเป็นอำนาจของศาลเท่านั้น	เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ใช่ศาล	ประกอบกับรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักการแบ่งแยกอำนาจไว	้ 
การตีความของศาลฎีกาในเรื่องนี้	อย่างน้อยจึงมีปัญหาขัดแย้งกับระบบกฎหมายทั้งระบบ	แนวทางการตีความอำนาจของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในทิศทางเช่นนี	้ซึ่งปรากฏก่อนหน้านี้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที	่๕๒/๒๕๔๖	เป็นแนวทางการตีความ 
ที่ยากแก่การอธิบายให้สมเหตุสมผลได้	ถึงแม้ว่าจะปรากฏว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่สุดก็ตาม	แต่เจตจำนงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญย่อมไม่ใช่เจตจำนงของรัฐธรรมนูญ	องค์กรที่ตีความ 
รัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาระบบของรัฐธรรมนูญทั้งระบบประกอบกัน	 และให้ความหมายของรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับระบบได้
เช่นกัน.
 ๑๘Kramer,	S.	75.	
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       ข) การตีความในลักษณะที่หลีกเลี่ยงมิให้บทบัญญัติอื่นไร้ผลบังคับ
		 	 	 	 	 	 ถ้าบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งอาจตีความได้หลายนัย	 ให้หลีกเลี่ยงการตีความ 
ที่ส่งผลให้บทบัญญัติอื่นใช้บังคับไม่ได้	 เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎเกณฑ์ใด 
กฎเกณฑ์หนึ่งขึ้นโดยไม่ต้องการให้กฎเกณฑ์นั้นมีผลใช้บังคับ	 จึงต้องพยายามตีความให้บทบัญญัติ 
ทุกบทบัญญัติใช้บังคับได้	ซึ่งอาจจะใช้บังคับได้ไม่เต็มที่ตามถ้อยคำก็ได้
      ค) การใช้และตีความกฎหมายในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายสองบทบัญญัติ
ขัดกัน
		 	 	 	 	 	 กรณีที่ข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งสามารถปรับได้กับบทกฎหมายหลายบท	 
และผลในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปรับบทกฎหมายดังกล่าวมีความแตกต่างกัน	 ทั้งนี้โดยที่ 
บทกฎหมายต่าง	ๆ 	เหล่านั้นอยู่ในลำดับชั้นเดียวกัน	 ให้พิจารณาว่าบทกฎหมายบทใดเป็นบทกฎหมาย
ทั่วไป	บทกฎหมายบทใดเป็นบทกฎหมายเฉพาะ	และให้ถือหลักว่า	“กฎหมายเฉพาะย่อมตัดกฎหมาย
ทั่วไปมิให้ใช้บังคับในเรื่องเดียวกัน”	(lex	specialis	dereogat	legi	generali)
		 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงใดสามารถปรับได้กับบทกฎหมายหลายบท	 และไม่ปรากฏ 
ว่าบทกฎหมายดังกล่าวนั้นสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นกฎหมายเฉพาะและกฎหมายทั่วไป	 ย่อมต้อง 
ถือว่าบทกฎหมายดังกล่าวอยู่ในฐานะที่เป็นอิสระแก่กัน	 ผู้ใช้และตีความกฎหมายต้องยอมรับให้มีการ 
เลือกใช้บังคับบทกฎหมายบทใดบทใดบทหนึ่งได้	 เช่น	 ความรับผิดตามสัญญา	 และความรับผิดทาง 
ละเมิดอาจดำรงอยู่ได้	 และในหลายกรณีเราไม่สามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดตาม 
สัญญากับความรับผิดทางละเมิดได้ว่าบทกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในเรื่องใดเป็นบทกฎหมาย 
เฉพาะเรื่องใดเป็นบทกฎหมายทั่วไป	 ดังนี้ผู้ทรงสิทธิย่อมสามารถเลือกบังคับการตามสิทธิในโดยอาศัย
บทกฎหมายบทใดบทหนึ่งได้
	 	 	 	 	 	 นอกจากบทกฎหมายสองบทจะสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นบทกฎหมายเฉพาะ 
และบทกฎหมายทั่วไป	 หรือต่างดำรงอยู่อย่างเป็นเอกเทศต่อกันแล้ว	 ในการใช้กฎหมายสิ่งที่จะต้อง 
คำนึงอีกประการหนึ่งคือกรณีข้อเท็จจริงใดสามารถปรับได้กับบทกฎหมายสองบท	 โดยที่ผลในทาง 
กฎหมายแตกต่างกัน	 ได้แก่กรณีที่บทกฎหมายบทหนึ่งเป็นบทกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับก่อน 
และบทกฎหมายอีกบทหนึ่งเป็นบทกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับในภายหลัง	 ในกรณีเช่นนี้ผู้ใช้กฎหมาย 
จะตอ้งเลอืกใชบ้ทกฎหมายทีต่ราขึน้ใชบ้งัคบัในภายหลงั	ทัง้นีต้ามหลกัทีว่า่	“กฎหมายทีอ่อกมาภายหลงั 
ย่อมตัดกฎหมายที่ออกมาก่อนมิให้ใช้บังคับในเรื่องเดียวกัน”	(Lex	posterior	derogat	legi	priori)
	 	 	 	 	 	 บางกรณีองค์กรนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การใช้กฎหมาย 
กรณีกฎหมายขัดกันไว้เป็นการเฉพาะก็ได้	 เช่น	 มาตรา	 ๓	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ที่บัญญัติให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง	ๆ 	เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ	 เว้นแต่กฎหมายใดกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกัน 
ความเป็นธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้พระราชบัญญัต ิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯกใ็หใ้ชห้ลกัเกณฑต์ามกฎหมายนัน้	ซึง่หมายความวา่	ในกรณทีีก่ฎหมาย 
เฉพาะกำหนดกระบวนการออกคำสั่งทางปกครองไว้โดยมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรม 
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หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองฯ	องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะนำบทบัญญัตินั้นมาใช้ เป็นเกณฑ์  
ในการออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้	 แต่จะต้องใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองฯ	แทน
      ง) การตีความโดยคำนึงถึงกฎหมายที่จะใช้บังคับในอนาคต
	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่มีการตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้น	และกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้น
กำลังจะได้รับการประกาศใช้	 ในการตีความบทกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้ว	 ผู้ตีความต้องคำนึงถึง 
ความสอดคล้องของบทกฎหมายที่ตนกำลังตีความกับกฎหมายที่จะใช้บังคับในอนาคตอันใกล้ 
อยา่งแนน่อนใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้ทัง้นีเ้พราะกฎหมายทีก่ำลงัจะมผีลใชบ้งัคบันัน้ยอ่มเขา้มาเปน็ 
ส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายทั้งระบบ	 ดังนั้นการคำนึงถึงคุณค่าต่าง	ๆ 	ที่ดำรงอยู่ในกฎหมายที่กำลัง 
จะมีผลใช้บังคับย่อมเป็นสิ่งสำคัญและอาจเป็นเครื่องช่วยในการไขความหมายของบทกฎหมายที่เป็น 
วัตถุแห่งการตีความได้อีกทางหนึ่ง
      จ) การตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
		 	 	 	 	 	 หลักเกณฑ์การตีความกฎหมายในเรื่องนี้เป็นผลมาจากความเป็นเอกภาพ 
ของระบบกฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย	 โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	 การใช้ 
และการตีความกฎหมายทั้งปวงในบ้านเมืองจะต้องดำเนินไปให้สอดคล้องกับคุณค่าพื้นฐานที่ปรากฏ 
ในรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายมหาชน 
สามารถตีความได้ในหลายนัย	 ให้ตีความไปในทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 อย่างไรก็ตามไม่พึงใช้ 
หลักการดังกล่าวนี้ไปบิดเบือนบทกฎหมายที่เห็นได้ชัดว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญให้บทกฎหมายนั้น 
สามารถใช้บังคับได้	 เพราะในกรณีเช่นนี้ต้องถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ 
อนัเปน็กฎหมายสงูสดุ	และตอ้งดำเนนิการสง่เรือ่งใหอ้งคก์รทีม่อีำนาจวนิจิฉยัประกาศการใชบ้งัคบัไมไ่ด ้
ของบทบัญญัตินั้น

 ๒.๓ การตีความตามประวัติความเป็นมาแห่งกฎหมาย๑๙ 
		 	 บทกฎหมายบทหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุแห่งการตีความอาจจะได้รับการตีความหลังจากที่ได้มีตรา 
บทกฎหมายนัน้ทนัทหีรอือาจจะไดร้บัการตคีวามหลงัจากทีไ่ดม้ตีราบทกฎหมายนัน้ออกมานานแลว้กไ็ด้	 
เมื่อพิจารณาในแง่ของเวลาแล้ว	เราจะพบว่ามีเวลาที่เกี่ยวข้องอยู่สองกรณี	คือ	เวลาที่บทกฎหมายนั้น 
ได้รับการประกาศใช้	 และเวลาที่บทกฎหมายนั้นได้รับการตีความให้มีผลใช้บังคับ	 เช่น	 เวลาที่ศาล 
มีคำพิพากษา	 ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างของสังคม	 
ทางด้านเทคนิค	 ทางด้านสิ่งแวดล้อม	 อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้คนทั้งทางสังคม	 
การเมือง	ความเชื่อ	ตลอดจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองทั้งระบบ	หรือการเปลี่ยนแปลง 
รัฐธรรมนูญ

 ๑๙Bernd	Rüthers,	Rechtstheorie,	München	:	Beck,	1999,	S.	433-434.	
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	 	 การตีความกฎหมายตามประวัติความเป็นมาเป็นการค้นหาความหมายของบทกฎหมาย 
จากบริบททางประวัติศาสตร์ที่บทกฎหมายนั้นถือกำเนิดขึ้น	 โดยผู้ตีความจะต้องคำนึงถึงบริบท 
ทางสังคมในเวลาท่ีมีการตราบทกฎหมายน้ัน	 จะต้องคำนึงถึงบริบททางทฤษฎีขณะท่ีมี 
การตรากฎหมายน้ัน	และจะต้องพิจารณาความประสงค์ของผู้ร่างกฎหมายนั้นประกอบกัน
		 	 การพิจารณาบริบททางสังคม	 คือ	 การย้อนกลับไปตรวจสอบว่าในขณะที่มีการตรา 
กฎหมายนั้นกลุ่มผลประโยชน์ทางสังคมมีลักษณะอย่างไร	 เกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นบ้างในสังคม 
ในเวลานั้นและการร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นในเวลานั้นมีความประสงค์อย่างไร
		 	 การพจิารณาบรบิททางทฤษฎ	ีคอื	การยอ้นกลบัไปตรวจสอบวา่ในเวลานัน้ทฤษฎทีางกฎหมาย 
เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร	 มีถ้อยคำใดบ้างในเวลานั้นที่ผู้ร่างกฎหมายอาจเลือกใช้และนำมาประมวล 
เป็นประโยคทางกฎหมายได้	ถ้อยคำอื่นที่ไม่ได้รับการเลือกใช้คืออะไร
		 	 การพิจารณาความประสงค์ของผู้ร่างกฎหมาย	คือ	การย้อนกลับไปตรวจดูว่าผู้ร่างกฎหมาย 
มุ่งหมายอะไร	 มีการอภิปรายโต้แย้งแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างไร	 มีการเปลี่ยนแปลง 
ร่างกฎหมายนั้นเป็นลำดับอย่างไร

  ๒.๔ การตีความตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
   ๒.๔.๑ ข้อความทั่วไป
		 	 วิธีการตีความบทกฎหมายตามวัตถุประสงค์	คือ	วิธีการตีความที่ตั้งคำถามถึง	“เป้าหมาย”	
หรือ	 “เหตุผล”	 (ratio	 legis)	 หรือ	 “นโยบาย”	 ของบทกฎหมายนั้น	 การตีความตามวัตถุประสงค์ 
แห่งบทกฎหมายจึงเป็นวิธีการตีความที่ทำให้ผู้ตีความไม่ตกเป็นทาสของถ้อยคำหรือลายลักษณ์อักษร	 
ติดอยู่เฉพาะแต่รูปแบบของถ้อยคำและไม่สนใจที่จะถามถึงเป้าหมายของบทกฎหมายบทนั้น	 
Rudolf	Ihering	ยอดนกักฎหมายของเยอรมนัไดก้ลา่วไวว้า่	“วตัถปุระสงคค์อืผูส้รา้งระบบกฎหมาย	ไมม่ ี
บทกฎหมายใดแมแ้ตบ่ทเดยีวทีไ่มเ่ปน็หนีบ้ญุคณุของวตัถปุระสงค”์	ตอ่เมือ่ผูต้คีวามเขา้ใจวตัถปุระสงค์ 
เท่านั้น	ผู้ตีความจึงจะหยั่งรู้ถึงความหมายที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายนั้น
	 	 ในทางตำราเมือ่ตอ้งอธบิายถงึการคน้หาวตัถปุระสงคข์องบทกฎหมายแลว้	มกัจะอธบิายวา่ 
อาจกระทำได้ใน	 ๒	 รูปแบบ	 คือ	 ค้นหาว่าผู้ร่างกฎหมายมีนิตินโยบายอย่างใดในการร่างบทกฎหมาย 
บทนัน้	หรอืคน้หาวา่บทกฎหมายบทนัน้โดยตวัของตวัเองในสภาวการณ	์ณ	เวลาตคีวาม	มวีตัถปุระสงค ์
อย่างใดซึ่งในอดีตมักมีปัญหาโต้แย้งกันเสมอมาว่าจะถือตามความเห็นฝ่ายใด	 ผู้เขียนเห็นว่าการค้นหา 
ความหมายที่แท้จริงของบทกฎหมายย่อมจะใช้ทั้งสองวิธี	 โดยถือว่าการค้นหาเจตจำนงของผู้ร่าง 
กฎหมายเปน็การตคีวามบทกฎหมายตามประวตัคิวามเปน็มา	ซึง่แมว้า่จะรูว้า่ผูร้า่งกฎหมายมเีจตจำนง 
อย่างไร	 ก็ไม่ผูกพันผู้ตีความกฎหมายให้ต้องยึดถือตาม	 ส่วนการค้นหาว่าบทกฎหมายบทนั้นโดย 
ตัวของของเองในสภาวการณ์	ณ	 เวลาตีความมีวัตถุประสงค์อย่างไรนั้น	 คือ	 การตีความกฎหมายตาม 
วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่กล่าวอยู่นี้
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		 	 ในอดีตวิธีการตีความบทกฎหมายตามวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเหมือน 
ในปัจจุบัน	 Friedrich	 Karl	 von	 Savigny	 เองก็ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
นำเอาวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการค้นหาความหมายของบทกฎหมาย	
แม้ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า	 นักกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมันยังเห็นว่าความหมายของ 
บทกฎหมายอาจคน้หาไดโ้ดยอาศยัรปูแบบวธิกีารทางตรรกวทิยาเทา่นัน้	ไมค่วรคน้หาจากวตัถปุระสงค ์
เพราะจะทำให้กฎหมายไม่แน่นอน	 แต่ในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่มีใครปฏิเสธการตีความกฎหมายตาม 
วัตถุประสงค์ของกฎหมายอีกแล้ว	คงมีประเด็นถกเถียงกันถึงน้ำหนักของการตีความกฎหมายตามวิธีนี้ 
เทา่นัน้วา่จะมนีำ้หนกัเพยีงใดเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตคีวามกฎหมายทัง้สามวธิทีีไ่ดก้ลา่วมากอ่นหนา้นี	้ 
    ๒.๔.๒ ผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ของบทกฎหมายและผลที่เกิดจากการตีความ
		 	 แม้ในหลายกรณีวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาจปรากฏอยู่ในกฎหมายฉบับนั้นเอง	แต่ในอีก 
หลายกรณกีารจะทราบวา่วตัถปุระสงคข์องกฎหมายฉบบันัน้คอือะไรจะตอ้งทำความเขา้ใจสภาพการณ์ 
แห่งผลประโยชน์ที่กฎหมายฉบับนั้นมุ่งจัดสรร	 อย่างไรก็ตามโดยที่ผลประโยชน์ต่าง	ๆ 	 มีลักษณะ 
ทีห่ลากหลายมาก	กฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่จงึไมไ่ดม้ขีึน้เพือ่วตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่โดยเฉพาะ 
		 	 ในกรณีที่ไม่ทราบแน่ชัดว่ากฎหมายฉบับนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ			 
ผู้ตีความกฎหมายจำต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ทั่วไปของกฎหมาย	เราอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายทุกฉบับ 
ตอ้งรบัใชว้ตัถปุระสงคท์ัว่ไป	เชน่	การธำรงไวซ้ึง่ความมัน่คงแนน่อนแหง่ระบบกฎหมาย	การสรา้งสนัตสิขุ
ให้เกิดขึ้นในระบบกฎหมาย	และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมในระบบกฎหมาย	เป็นต้น			
	 	 การตคีวามกฎหมายไมใ่ชก่ารคดิในทางตรรกวทิยาทีห่ลดุลอยจากขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็รปูธรรม	 
ดงันัน้เมือ่เกดิขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็รปูธรรมขึน้แลว้	จะตอ้งนำเอาขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็รปูธรรมมาคำนงึประกอบ 
การค้นหาวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายบทนั้นด้วย	 โดยวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายนั้นอย่างน้อย 
ที่สุดย่อมจะต้องไม่ขัดต่อหลัก	“เหตุผลของเรื่อง”	(Natur	der	Sache)๒๐		เมื่อได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
ที่เป็นรูปธรรมแล้ว	 นอกจากนี้โดยเหตุที่เป็นไปไม่ได้ที่บทบัญญัติของกฎหมายจะได้รับการตราขึ้น 
โดยไม่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ	 การตีความกฎหมายจึงต้องตีความไปในทางที่ให้กฎหมายนั้นใช้ 
บังคับได้	 ไม่ใช่ตีความไปในทางที่ให้กฎหมายนั้นใช้บังคับไม่ได้	 ยิ่งไปกว่านั้นหากการตีความกฎหมาย 
ก่อให้เกิดผลอันประหลาดหรือขัดต่อสำนึกในเรื่องความยุติธรรมแล้ว	ผู้ตีความย่อมไม่อาจเลือกผล 
จากการตีความนั้นเป็นความหมายของบทกฎหมายได้

 ๒๐Rolf	wank,	Die	Auslegung	von	Gesetzen,	Köln	(u.a.)	:	Carl	Heymanns,	1997,	S.	75.	
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๓. ช่องว่างของกฎหมายและการอุดช่องว่าง

 ๓.๑ ลักษณะทั่วไปและรูปลักษณ์ของช่องว่างของกฎหมาย
	 	 โดยปกตทิัว่ไปแลว้ชอ่งวา่งของกฎหมายยอ่มเกดิมขีึน้หากปรากฏวา่มขีอ้เทจ็จรงิเกดิขึน้แลว้	 
และได้มีการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรจนสุดขอบความที่จะเป็นไปได้ตามความหมายของ 
ถ้อยคำแล้ว	 ไม่มีบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่สามารถยกมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้	 
ทั้ง	ๆ 	 ที่เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายทั้งระบบแล้ว	 เห็นได้ชัดว่าระบบกฎหมายไม่ต้องการ 
ให้มีช่องว่างเช่นว่านั้น	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ช่องว่างของกฎหมายย่อมเกิดจากความบกพร่อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ของบทกฎหมายลายลักษณ์อักษร	 ความไม่บกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ 
ดังกล่าวนั้นเราย่อมทราบได้จากการนำเอาบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ทั้งหมดไปตรวจวัด 
กับระบบกฎหมายทั้งระบบ
	 	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อกล่าวถึงช่องว่างของกฎหมาย	 เราจะต้องเข้าใจว่าช่องว่างของกฎหมาย 
ย่อมเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อพิจารณาจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งปวงที่ดำรงอยู่จริงในระบบกฎหมาย	
(lex	lata)	แลว้	ปรากฏวา่ไมม่บีทกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรสามารถนำไปปรบัใชก้บัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ 
ได้เท่านั้น	ทั้ง	ๆ 	ที่เมื่อพิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ทั้งปวงแล้วเห็นได้ชัดว่าระบบกฎหมายต้องการ 
ให้มีกฎเกณฑ์ใช้บังคับ	 ไม่ได้หมายความเลยไปถึงขนาดว่ากรณีนั้นเป็นกรณีที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์ 
ทางกฎหมายใช้บังคับอยู่ในระบบกฎหมาย	 แล้วผู้ใช้กฎหมายต้องการให้มีกฎเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับ	 
(lex	 ferenda)	 จึงกล่าวอ้างขึ้นว่ากฎหมายมีช่องว่าง	 เพื่อที่ตนจะได้นำเอากฎเกณฑ์ที่ตนปรารถนา 
จะให้มีมาใช้	 “อุดช่องว่าง”	 ที่ตนกล่าวอ้างขึ้นเท่านั้น	 กรณีหลังนี้ไม่ใช่เรื่องของช่องว่างทางกฎหมาย	 
แตเ่ปน็กรณขีองชอ่งวา่งทางนตินิโยบาย	ซึง่ไมส่ามารถอดุไดโ้ดยอาศยัวธิกีารใชแ้ละการตคีวามกฎหมาย	 
แต่ต้องกระทำโดยการนิติบัญญัติ
	 	 ปัญหาว่ากรณีใดเป็นกรณีที่ปรากฏ	 “ช่องว่างของกฎหมายอย่างแท้จริง”	 อันจะสามารถ 
อุดได้โดยนิติวิธี	กรณีใดเป็นกรณีที่เป็นเพียง	“ช่องว่างทางนิตินโยบาย”	ซึ่งหากไม่ต้องการให้มี	จะต้อง 
กระทำโดยการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นปัญหาที่ยุ่งยากไม่น้อยในทางทฤษฎี	 และเป็นปัญหาที่ 
ผู้ใช้และตีความกฎหมายต้องคิดถึงเป็นเบื้องแรก	 ก่อนที่จะสรุปว่ากรณีที่ไม่มีบทกฎหมายลายลักษณ์ 
อกัษรใชบ้งัคบักบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้นัน้เปน็กรณทีีม่ี	“ชอ่งวา่งของกฎหมาย”	แลว้	เพราะกรณดีงักลา่ว 
อาจเป็นเพียงช่องว่างในทางนิตินโยบายก็ได	้ ในชั้นนี้อาจตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนว่าในกฎหมายอาญา	 
การที่ไม่มีบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรกำหนดความผิดและโทษไว้	 ย่อมถือเป็นช่องว่างในทาง 
นิตินโยบายเสมอ	เพราะการจะลงโทษบุคคลใดในทางอาญาได้น้ันจะต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
กำหนดความผิดและโทษไว้เท่านั้น๒๑		สำหรับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนไม่มีได้มีหลักเกณฑ์ 
เชน่นัน้	ดงันัน้ทัง้ชอ่งวา่งของกฎหมายโดยแทจ้รงิ	และชอ่งวา่งในทางนตินิโยบายจงึอาจเกดิขึน้ในกฎหมาย 
เอกชนและกฎหมายมหาชนได้

 ๒๑หลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมายอาญาที่ว่า	“ไม่มีความผิด	ไม่มีโทษ	โดยปราศจากกฎหมาย”	 
(nullum	crimen,	nulla	poena	sine	lege).	
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	 	 การแบ่งแยกประเภทของช่องว่างกฎหมายอาจกระทำได้หลายวิธี	 แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร 
เป็นเกณฑ์	 หากพิจารณาจากลักษณะของถ้อยคำแล้ว	 เราอาจแบ่งแยกช่องว่างของกฎหมายออกเป็น 
สามประเภท๒๒ คือ
	 	 ๑)	 ช่องว่างของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ	 (ช่องว่างแบบ	 intra	 verba	
legis)	 กรณีนี้เป็นกรณีนี้ผู้บัญญัติกฎหมาย	 บัญญัติกฎหมายโดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นหลักการ	 
(Generalklausel)	 หรือถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง	 (indefinite	 legal	 concept;	 
unbestimmter	 Rechtsbegriff)	 หรือเป็นกรณีที่ผู้บัญญัติกฎหมายเปิดช่องให้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษา	 
เมื่อพิจารณาในแง่รูปแบบแล้ว	 กรณีนี้เป็นกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย	 ด้วยเหตุดังกล่าว 
ตำราบางเล่มจึงไม่ถือว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น๒๓		อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่า 
กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้บัญญัติกฎหมายมอบอำนาจให้องค์กรฝ่ายปกครองและองค์กรตุลาการปรับใช้ 
บทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นหลักการหรือที่มีความหมายไม่เฉพาะเจาะจงโดยดุลพินิจของตน 
เพื่อให้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายได้รับการปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 
อาจกล่าวได้ว่าผู้ตรากฎหมายจงใจตรากฎหมายโดยเปิดให้ผู้ใช้กฎหมายใช้ดุลพินิจปรับใช้กฎหมาย 
นั้นเอง	(ให้ผู้ใช้กฎหมายอุด	“ช่องว่าง”	นั้นตามความเหมาะสมให้ยุติธรรมตามสภาพของเรื่อง)	 
ตำรากฎหมายจำนวนหนึ่งจึงนับเอาปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ เข้าอยู่ในรูปลักษณ์ของช่องว่าง 
แห่งกฎหมายด้วย
		 	 หากนับเอาปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ว่าเป็นช่องว่าง	 จะพบว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวมีอยู่มาก 
ในทางกฎหมายมหาชน	 เช่น	 กรณีที่กฎหมายให้อำนาจองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกเลิกคำสั่ง 
ทางปกครองทีช่อบดว้ยกฎหมายซึง่ใหป้ระโยชนก์บัผูร้บัคำสัง่ทางปกครองได้	หากปรากฏวา่การปลอ่ยให ้
คำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายดำรงอยู่ต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ตอ่ประโยชนส์าธารณะหรอืตอ่ประชาชนอนัจำเปน็ตอ้งปอ้งกนัหรอืขจดัเหตดุงักลา่ว๒๔		มปีญัหาวา่หาก 
ไม่มีบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้เช่นนี้	 แล้วการปล่อยให้คำสั่งทางปกครองที่ชอบ 
ด้วยกฎหมายซึ่งดำรงอยู่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ	 องค์กร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะยกเลิกหรือสั่งระงับผลของคำสั่งทางปกครองนั้นได้หรือไม่	 กรณีนี้ในทาง 
นิติศาสตร์ก็จะต้องตอบว่าได้	 เพราะหากองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่สามารถกระทำได้แล้ว	 
การดำรงอยู่ของระบบกฎหมายก็จะไม่มีความหมาย	 อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่าหากผู้รับคำสั่ง 
ทางปกครองสุจริต	 และต้องยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์สาธารณะเช่นนี้	 ผู้รับคำสั่ง 
ทางปกครองกย็อ่มมสีทิธไิดร้บัคา่ทดแทนความเสยีหาย	ตวัอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งตน้นีเ้ปน็ตวัอยา่งทีผู่เ้ขยีน 
เห็นว่าผู้ตรากฎหมายได้นำเอาหลักทั่วไปในทางกฎหมายมหาชนมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 

 ๒๒Kramer,	S.	139	ff.
 ๒๓Claus-Wilhelm	 Canaris,	 Die	 Feststellung	 von	 Lücken	 im	 Gesetz,	 Berlin	 :	 Dunker	 &	 Humblot,	 1964,	 
S.	103.	
 ๒๔ดู	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๕๓	วรรคสอง	(๕).
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และแม้ไม่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 หากเกิดกรณีเช่นว่านั้น	 องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
ก็ย่อมจะต้องใช้หลักทั่วไปทางกฎหมายมหาชนมาอุดช่องว่างดังกล่าว	 โดยจะต้องคำนึงถึงพฤติการณ์ 
ทีเ่กดิขึน้วา่มเีหตฉุกุเฉนิจำเปน็ทีจ่ะตอ้งปอ้งกนัหรอืขจดัอนัตรายอยา่งรา้ยแรงทีม่ตีอ่ประโยชนส์าธารณะ 
หรอืไม	่การบญัญตับิทกฎหมายดงักลา่วจากเหตผุลทัว่ไปในทางกฎหมายมหาชนในกรณนีี้	ยอ่มเหน็ได้ 
อยู่ในตัวว่าผู้บัญญัติกฎหมายย่อมไม่อาจจะบัญญัติโดยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนแน่นอนได	้ แต่ต้องใช้ถ้อยคำ 
ทีม่คีวามหมายไมเ่ฉพาะเจาะจง	เพือ่ใหอ้งคก์รเจา้หนา้ทีฝ่า่ยปกครองสามารถปรบัใชบ้ทกฎหมายดงักลา่ว 
ให้เหมาะสมกับสภาพของเหตุการณ์ได้	และในการใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วย 
กฎหมายที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครอง	 องค์กรเจ้าหน้าที่จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหนทาง 
สุดท้าย	(ultima	ratio)	เท่านั้น
		 	 ๒)	 ช่องว่างของกฎหมายแบบเปิด	 (ช่องว่างแบบ	 praeter	 verba	 legis)	 ช่องว่างของ 
กฎหมายในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นช่องว่างของกฎหมายอย่างแท้จริง	 กล่าวคือ	 เป็นกรณีที่เมื่อตีความ 
กฎหมายจนสุดขอบความของถ้อยคำแล้ว	 ไม่สามารถนำบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไปปรับกับ 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้	 ช่องว่างของกฎหมายแบบเปิดนี้มักจะเป็นกรณีที่ผู้บัญญัติกฎหมายคิดไปไม่ถึง	 
ซึ่งหากผู้บัญญัติกฎหมายคิดไปถึงแล้วก็คงจะไม่บัญญัติกฎหมายให้เกิดช่องว่างดังกล่าวขึ้น๒๕ 
		 	 ตัวอย่างในทางกฎหมายมหาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้	 และอาจถือว่าเป็นช่องว่าง 
ของกฎหมายแบบเปิด	 ก็คือ	 กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีจำนวนสิบห้าคน๒๖	ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา	 ประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	 อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
ทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน	 ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน	 ปรากฏว่าในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มีพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งและมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 
เพยีง	๔	พรรคการเมอืง	ซึง่เมือ่พรรคการเมอืงตา่งสง่ผูแ้ทนมาพรรคละหนึง่คน	กจ็ะมผีูแ้ทนพรรคการเมอืง 
เพียงสี่คนเท่านั้น	 และจะเลือกกันอย่างไรก็ไม่มีทางเลือกให้เหลือห้าคนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
ไว้ได้	 เห็นได้ชัดว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้คาดคิดไว้	 กล่าวคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
คิดไปไม่ถึงว่าจะมีพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรน้อยกว่าห้าพรรคการเมือง	 จึงบัญญัติไว้ให้ 
พรรคการเมืองส่งผู้แทนมาพรรคละหนึ่งคน	 แล้วให้ผู้แทนพรรคการเมืองเลือกกันเองให้เหลือห้าคน	 
กรณนีี	้เปน็กรณทีีผู่เ้ขยีนเหน็วา่เกดิชอ่งวา่งทางกฎหมายแบบเปดิขึน้แลว้	และเปน็กรณทีีจ่ะตอ้งหาทาง 
อุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวในทางนิติวิธีเพื่อให้กระบวนการสรรหาคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นไปได้	

 ๒๕Hans	Kelsen	เห็นว่า	ช่องว่างของกฎหมายในทางเทคนิคย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อผู้บัญญัติกฎหมายไม่ได้บัญญัติกฎเกณฑ์ที่ตน
ควรจะต้องบัญญัติ	หากตนต้องการให้การปรับใช้กฎหมายในเรื่องนั้นเป็นไปได้.
 ๒๖ดู	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙๗	ก่อนการแก้ไขเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๘.
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	 	 ๓)	 ช่องว่างของกฎหมายที่เกิดจากการไม่มีบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้น	 (ช่องว่างแบบ	
contra	verba	legis)	ช่องว่างของกฎหมายในกรณีนี้มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับช่องว่างของกฎหมาย 
แบบเปิด	 กล่าวคือ	 ในขณะที่ช่องว่างของกฎหมายแบบเปิดเป็นกรณีที่ผู้บัญญัติกฎหมายตรากฎหมาย 
โดยใช้ถ้อยคำที่แคบหรือเคร่งครัดเกินไป	เมื่อเกิดข้อเท็จจริงขึ้นและตีความถ้อยคำนั้นจนสุดขอบความ 
ของถ้อยคำแล้ว	 บทกฎหมายบทนั้นก็ยังไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	 ช่องว่างของกฎหมายที่เกิด 
จากการไม่มีข้อยกเว้นกลับเป็นกรณีที่ผู้บัญญัติกฎหมายตรากฎหมายขึ้นโดยใช้ถ้อยคำที่กว้างเกินไป	 
และเมื่อเกิดข้อเท็จจริงขึ้น	 ปรากฏว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นอยู่ในความหมายของถ้อยคำที่ได้ 
บัญญัติไว้นั้น	 อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าหากปรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบทกฎหมายนั้นแล้ว	 จะได้ 
ผลทางกฎหมายที่ไม่อาจยอมรับได้และขัดกับวัตถุประสงค์ของบทกฎหมายบทนั้น	 (ratio	 legis)	
อย่างชัดแจ้ง	 กล่าวอีกนัยหนึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ถ้อยคำกว้างไปกว่าวัตถุประสงค์ของบทกฎหมาย 
อย่างเห็นได้ชัด	 และสรุปได้โดยไม่มีข้อสงสัยใด	ๆ 	เลยว่า	ถ้าผู้บัญญัติกฎหมายได้คาดคิดไปถึง	 ก็จะ 
บัญญัติกฎหมายโดยใช้ถ้อยคำที่แคบลงหรือบัญญัติข้อยกเว้นในเรื่องดังกล่าวไว้			 	
	 	 ตัวอย่างของเรื่องนี้ในทางกฎหมายมหาชนปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคู่กรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองที่จะมี 
ทนายความหรือที่ปรึกษา	 มาตรา	 ๒๓	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า	 “ในการ 
พิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่	 คู่กรณีมีสิทธินำทนายความ 
หรอืทีป่รกึษาของตนเขา้มาในการพจิารณาทางปกครองได”้	มปีญัหาวา่ในการสอบสมัภาษณบ์คุคลเขา้รบั 
ราชการหรือสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะขอนำ 
ที่ปรึกษามาพร้อมกับตนในการเข้าสอบสัมภาษณ์ได้หรือไม่	 เมื่อพิจารณาจากความหมายของการ 
พิจารณาทางปกครองแล้ว	 จะพบว่าการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับราชการหรือสอบสัมภาษณ์ 
เป็นการพิจารณาทางปกครองอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นการเตรียมการและการดำเนินการที่จะนำไปสู ่
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การออกคำสัง่ทางปกครอง	และโดยทีก่ารมาสอบสมัภาษณเ์ปน็กรณทีีผู่ร้บัการสอบตอ้งมาสอบตอ่หนา้ 
คณะกรรมการ	 จึงเป็นกรณีที่ถือได้ว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้า 
เจ้าหน้าที่แล้ว	 ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จึงย่อมมีสิทธินำที่ปรึกษา 
มาดว้ยได	้อยา่งไรกต็ามเปน็ทีเ่หน็ประจกัษช์ดัในตวัวา่ผลทางกฎหมายทีเ่กดิขึน้จากการตคีวามดงักลา่ว 
จะขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างชัดแจ้ง	 เพราะการสอบสัมภาษณ์ 
เปน็การสอบทีค่ณะกรรมการประเมนิความสามารถของผูเ้ขา้สอบเปน็การเฉพาะตวั	การใหผู้เ้ขา้สอบนำ 
ที่ปรึกษาเข้ามาในการสอบสัมภาษณ์และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าสอบนั้น	 ย่อมจะทำให้การประเมินผล 
การสอบสัมภาษณ์ไม่อาจเป็นไปได้	กรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้น 
ที่ควรจะต้องบัญญัติไว้	 ส่งผลให้บทบัญญัติของกฎหมายกว้างเกินไปและครอบคลุมข้อเท็จจริงที่โดย 
เหตุผลของเรื่อง	(natur	der	Sache)	ไม่อาจครอบคลุมถึงได้	ในทางนิติวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมาย 
ในลกัษณะดงักลา่วนีจ้ะตอ้งกระทำโดยการลดรปูของถอ้ยคำในกฎหมายลงใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ 
ดังจะได้กล่าวต่อไป๒๗ 
  ๓.๒ การอุดช่องว่างของกฎหมาย๒๘ 
		 	 			 ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายลายลักษณ์อักษรมีช่องว่าง๒๙	และการอุดช่องว่าง 
ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแล้ว ประเด็นที่จะต้องพิจารณาก็คือ  

เราจะอดุชอ่งวา่งของกฎหมายอยา่งไร	ในทางนติวิธิกีารอดุชอ่งวา่งของกฎหมายอาจกระทำไดใ้นหลาย
ลักษณะ	หลักการต่าง	ๆ 	ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นหลักการใช้กฎหมายทั่วไปที่ผู้ใช้กฎหมายมหาชนต้องมา
นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรณีด้วย
   ๓.๒.๑ การใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง (analogy;  
argumentuma simile) 
		 	 การอุดช่องว่างของกฎหมายด้วยวิธีการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนับเป็น 
วธิกีารอดุชอ่งวา่งของกฎหมายทีส่ำคญัทีส่ดุในกรณทีีเ่กดิชอ่งวา่งของกฎหมายแบบเปดิ	(praeter	verba	
legis)	 ขึ้น	 การใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้รับการบัญญัติยอมรับไว้ 

 ๒๗มีข้อสังเกตว่ากฎกระทรวงฉบับที่	๒	ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ	กำหนดให้การแจ้ง 
ผลการสอบไม่ต้องมีการรับฟังก่อนการออกคำสั่งฯ	ซึ่งจะเป็นเครื่องตีความบทบัญญัติดังกล่าวได้อีกส่วนหนึ่ง.	
 ๒๘Kramer.S.	146	ff.,	Rüthers,	S.489	ff.,	Klaus	F.	Röhl,	Allgemeine	Rechtslehre,	Köln	(u.a.)	:	Carl	Heymanns,	
1995,	S.	650	ff.
 ๒๙ศาสตราจารย์	ดร.	หยุด	แสงอุทัย	ก็มีความเห็นว่า	การอุดช่องว่างของกฎหมายต่างจากการแปลกฎหมาย	ผู้เขียนก็เห็น 
เป็นอย่างเดียวกัน	จึงถือว่าการอุดช่องว่างของกฎหมายเป็นการใช้กฎหมาย	ไม่ใช่การตีความกฎหมายเพราะการอุดช่องว่างของ 
กฎหมายจะเกิดขึ้นได้	เมื่อผ่านพ้นการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายที่จะนำมาปรับข้อเท็จจริงได้ 
ในเรื่องนี้ศาสตราจารย์	ดร.	หยุด	กล่าวว่า	“การแปลกฎหมายหมายความว่าการค้นหาความมุ่งหมายของกฎหมาย	ในการแปล 
กฎหมายผู้พิพากษาได้ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้ว	เป็นแต่ว่ากฎหมายนั้นมีข้อความไม่ชัดเจนพอหรือใช้ถ้อยคำแคบเกินไป	ไม่ตรงต่อ 
ความมุ่งหมายของกฎหมาย	แต่การอุดช่องว่างของกฎหมายนั้น	คือ	การตัดสินคดีโดยนำกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	มาใช้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย 
บัญญัติไว้	การอุดช่องว่างแห่งกฎหมายเป็นเรื่องที่ผู้พิพากษาจะต้องไปค้นหากฎเกณฑ์ที่จะมาปรับคดีเอาเอง”	ดู	หยุด	แสงอุทัย,	
ช่องว่างแห่งกฎหมาย,	กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน,	๒๕๕๑	หน้า	๑๐.	(หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเอาบทความชื่อเดียวกันซึ่งตีพิมพ์ในบทบัณฑิตย์	 
เล่ม	๑๐	ตอนที่	๘	 (พฤษภาคม	๒๔๘๑)	มาพิมพ์ซ้ำ	มีข้อสังเกตว่าตามความเข้าใจในเวลานั้นช่องว่างของกฎหมายเกิดจากกฎหมาย 
มีข้อความไม่ชัดเจนพอหรือใช้ถ้อยคำแคบเกินไป	ไม่ตรงต่อความมุ่งหมายของกฎหมายเท่านั้น	ไม่ได้หมายถึงกรณีที่กฎหมายมีถ้อยคำ
กว้างเกินไปด้วยดังที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทความนี้.	
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อยา่งชดัเจนในมาตรา	๔	แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย	์ซึง่หมายความวา่ระบบกฎหมายเอกชน 
ยอมรบัการอดุชอ่งวา่งของกฎหมายในลกัษณะนี	้แตใ่นทางกฎหมายอาญานัน้การเทยีบเคยีงบทกฎหมาย 
ทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ในทางทีเ่ปน็ผลรา้ยแกบ่คุคลไมอ่าจกระทำได	้ไดแ้ตเ่ทยีบเคยีงบทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีง 
อยา่งยิง่ในทางทีเ่ปน็คณุแกบ่คุคลเทา่นัน้	ทัง้นีเ้นือ่งจากการทีร่ฐัจะลงโทษทางอาญาแกบ่คุคลใด	จะตอ้ง 
มกีฎหมายลายลกัษณอ์กัษรบญัญตัคิวามผดิและโทษไวอ้ยา่งชดัเจน	มฉิะนัน้รฐัยอ่มจะลงโทษบคุคลนัน้ 
ไม่ได้	 มีปัญหาในกรณีที่เกิดช่องว่างทางกฎหมายแบบเปิดขึ้นในทางกฎหมายมหาชน	 ผู้ใช้กฎหมาย 
จะสามารถอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวโดยการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้หรือไม่	 
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้มีการอภิปรายในระบบกฎหมายไทย
		 		 ในกฎหมายปกครอง	 หลักการอันเป็นรากฐานสำคัญได้แก่หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระทำทางปกครอง	 ตามหลักการนี้องค์กรฝ่ายปกครองจะต้องดำเนินกิจกรรมทางปกครอง 
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	และถ้าการดำเนินกิจกรรมทางปกครองนั้นมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคล ย่อมจะต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติให้อำนาจแก่องค์กรฝ่ายปกครอง 
อย่างชัดแจ้งด้วย	 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้และเกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้น	 ผู้เขียนเห็นว่า 
องคก์รฝา่ยปกครองอาจเทยีบเคยีงบทกฎหมายปกครองทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ดำเนนิกจิกรรมทางปกครอง 
ในทางที่เป็นคุณแก่ราษฎรได้	 ทั้งนี้โดยองค์กรฝ่ายปกครองจะต้องระมัดระวังมิให้การดำเนินกิจกรรม 
ทางปกครองในลักษณะดังกล่าวขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาค	 แต่หากองค์กรฝ่ายปกครอง 
จะกระทำการที่มีลักษณะก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎร	กรณีย่อมจะต้องมีกฎหมายลายลักษณ์ 
อักษรให้อำนาจฝ่ายปกครองไว้	 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง	 องค์กร 
ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งอุดช่องว่างดังกล่าวในทางที่เป็นผลร้าย 
แก่บุคคลได้	 เช่น	 ในกรณีที่กรมสรรพากรต้องการจัดเก็บภาษีอากร	 จะต้องมีบทกฎหมายให้อำนาจ 
กรมสรรพากรกระทำการเช่นนั้น	 หากไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรให้อำนาจ	 แม้ในทางนโยบาย 
สมควรที่จะต้องจัดเก็บภาษีอากร	 และมีบทกฎหมายในลักษณะคล้ายคลึงกันให้อำนาจกรมสรรพากร 
เก็บภาษี	 กรมสรรพากรก็ไม่อาจเทียบเคียงบทบัญญัติดังกล่าวจัดเก็บภาษีอากรจากราษฎรได้	 ได้แต่ 
เสนอกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาตรากฎหมายให้อำนาจดังกล่าวแก่ตน	 ซึ่งรัฐสภาต้องผูกพันตน 
ต่อรัฐธรรมนูญด้วย	 หลักการดังกล่าวนี้ย่อมนำไปใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเช่นกัน	 กล่าวโดยสรุป 
ผู้เขียนเห็นว่าหากเกิดช่องว่างแบบเปิดในกฎหมายมหาชนขึ้น	 จะเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียง 
อย่างยิ่งได้หรือไม่	 จะต้องพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 
ให้อำนาจแก่องค์กรของรัฐกระทำการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรหรือไม่	หากเป็นเช่นนั้นการ
เทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งย่อมไม่อาจกระทำได	้ และต้องถือว่าช่องว่างดังกล่าวเป็นช่องว่าง 
ในทางนิตินโยบายที่จะอุดได้ก็แต่โดยการตรากฎหมายขึ้นให้อำนาจแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
เท่านั้น	 เว้นเสียแต่ว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องฉุกเฉิน	 จำเป็นรีบด่วน	 ที่จะต้องกระทำเพื่อป้องปัดภัย 
ภยันตรายต่อสาธารณะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า	 แต่องค์กรฝ่ายปกครองย่อมจะต้องชดใช้ค่าทดแทนความ 
เสียหายให้แก่ราษฎรที่สุจริตด้วย			 	 	 	 	 	 	
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	 	 ในทางตำรา	การใชก้ฎหมายโดยเทยีบเคยีงกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่อาจเกดิขึน้ได้ ๒	กรณี	
คอื	การเทยีบเคยีงบทกฎหมาย	(Gesetzesanalogie,	Einzelanalogie)	และการเทยีบเคยีงหลกักฎหมาย	
(Rechtsanalogie,	Gesamtanalogie)	การเทียบเคียงบทกฎหมาย	คือ	การนำเอาบทกฎหมายบทใด 
บทหนึ่งไปใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความหมายตามถ้อยคำของบทกฎหมายนั้น  

แตข่อ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้คลา้ยคลงึกบัขอ้เทจ็จรงิทีต่รงตามถอ้ยคำของบทกฎหมายนัน้อยา่งมาก	จนไมอ่าจ 
ปฏิเสธผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันได้	 ส่วนการเทียบเคียงหลักกฎหมาย	 คือ	 การค้นหาหลักการที่อยู่ 
เบื้องหลักบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลายๆมาตรา	 แล้วใช้หลักการดังกล่าว 
ปรับกับข้อเท็จจริงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง
  ๓.๒.๒ การใช้กฎหมายโดยให้เหตุผลแบบ “ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น” (argumentum  

a fortiori)
		 	 การอุดช่องว่างของกฎหมายโดยให้เหตุผลในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้ ๒ กรณี คือ การให้ 
เหตุผลแบบ	 “ยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น”	 จากสิ่งที่ใหญ่กว่าไปสู่สิ่งเล็กกว่า	 (argumentum	 a	maiore	 ad	 
minus)	และการใหเ้หตผุลแบบ	“ยิง่ตอ้งเปน็เชน่นัน้”	จากสิง่ทีเ่ลก็กวา่ไปสูส่ิง่ทีใ่หญก่วา่	(argumentum 
a	minore	 ad	maius)	 การอุดช่องว่างของกฎหมายในกรณีเช่นนี้เกิดจากเหตุผลที่ว่าผู้ใช้กฎหมาย 
ย่อมสามารถอุดช่องว่างของกฎหมายได้	 หากปรากฏจากวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายแล้ว	 
เห็นประจักษ์ชัดว่าข้อเท็จจริงที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้ 
บทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไว้ยิ่งเสียกว่า
		 	 ตัวอย่างของการให้เหตุผลแบบยิ่งต้องเป็นเช่นนั้นจากสิ่งที่ใหญ่กว่าไปสู่สิ่งเล็กกว่า	 เช่น	 
ในกรณทีีก่ฎหมายบญัญตัใิหน้ายจา้งสามารถเลกิจา้งลกูจา้งไดท้นัทโีดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้เพราะ 
มีเหตุสำคัญเกิดขึ้นแก่ลูกจ้าง	 หากนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะมีเหตุสำคัญเกิดขึ้นแก่ลูกจ้างโดย 
บอกกล่าวล่วงหน้า	นายจ้างย่อมยิ่งจะต้องกระทำได้
		 	 ตวัอยา่งของการใหเ้หตผุลแบบยิง่ตอ้งเปน็เชน่นัน้จากสิง่ทีเ่ลก็กวา่กวา่ไปสูส่ิง่ทีใ่หญก่วา่	เชน่	
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะย่อมมีสิทธิได้รับ 
คา่ทดแทนความเสยีหาย	แมก้ารเวนคนืนัน้จะกระทำลงโดยชอบดว้ยกฎหมาย	กรณยีอ่มตอ้งหมายความ 
ตอ่ไปวา่หากการเวนคนือสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ประโยชนส์าธารณะไดก้ระทำลงไปโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย	 
ผู้ที่ถูกเวนคืนยิ่งย่อมจะต้องมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายด้วย	 หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัย 
ออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ	ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ	มิฉะนั้นจะปรับตก 
ในวิชานั้น	หากผู้เข้าสอบใช้อุปกรณ์ดังกล่าว	กรณีก็ยิ่งจะต้องลงโทษผู้เข้าสอบดังกล่าว
   ๓.๒.๓ การใช้กฎหมายโดยให้เหตุผลว่ากรณีที่กฎหมายไม่บัญญัติเท่ากับกฎหมาย 
ไมต่อ้งการผลทางกฎหมายในกรณนีัน้ (argumentum e contrario, argumentum e silentio) 
		 	 การใชก้ฎหมายในกรณนีีม้ลีกัษณะทีต่รงกนัขา้มกบัการใชก้ฎหมายโดยเทยีบเคยีงกฎหมาย
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง	(analogy,	argumentum	a	simile)	ที่ได้กล่าวมาข้างต้น	เช่น	กรณีที่รัฐธรรมนูญ 
บัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะมีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สิน	เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญไม่บังคับให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่ได้บัญญัติไว้มีหน้าที่ 
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ดังกล่าวด้วยการใช้กฎหมายกรณีนี้จะต้องตรวจสอบดูวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าต้องการ 
ให้นำบทกฎหมายหรือหลักกฎหมายนั้นไปเทียบเคียงหรือไม่	 เช่น	ศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีอำนาจหน้าที่ 
เทา่ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้	กรณทีีร่ฐัธรรมนญูไมไ่ดบ้ญัญตัอิำนาจหนา้ทีข่องศาลรฐัธรรมนญู 
ในเรื่องนั้นไว้	ศาลรัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถขยายอำนาจหน้าที่ของตนออกไปวินิจฉัยเรื่องที่ไม่อยู่ 
ในเขตอำนาจโดยเทียบเคียงอำนาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได้	เพราะการขยายอำนาจหน้าที่ 
ออกไปดังกล่าวจะกระทบกับโครงสร้างและดุลยภาพแห่งอำนาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ	เนื่องจาก 
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาด ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
และองค์กรอื่นของรัฐทั้งปวง
   ๓.๒.๔ การใชก้ฎหมายโดยลดรปูของถอ้ยคำใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย 
(Teleologische Reduktion)
		 	 การใช้กฎหมายในกรณีนี้เป็นการใช้กฎหมายเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดจากการไม่มีบทบัญญัติ 
ที่เป็นข้อยกเว้นไว้ในกฎหมายลายลักษณ์อักษร	 (ช่องว่างแบบ	contra	verba	 legis)	การใช้กฎหมาย 
ในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้กฎหมายในทางตรงกันข้ามกับถ้อยคำที่ปรากฏชัดแจ้ง	 ทั้งนี้เพื่อให้ 
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย	ขอ้ทีต่อ้งเนน้ยำ้ไวก้ค็อื	การใชก้ฎหมายในกรณนีี	้ผูใ้ชก้ฎหมาย 
ไม่ได้ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าเหมาะสมถูกต้องหรือไม่	 แต่เป็นกรณีที่ผู้ใช้กฎหมาย 
ตรวจสอบและลดรูปถ้อยคำของบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย	 
เพราะถา้ใชก้ฎหมายตามถอ้ยคำนัน้แลว้	ยอ่มจะเกดิผลอนัประหลาดและไมอ่าจยอมรบัได้	กรณนีีไ้มใ่ช่ 
กรณทีีผู่ใ้ชก้ฎหมาย	โดยเฉพาะผูพ้พิากษาตลุาการขดัขนืตวับทกฎหมาย	แตเ่ปน็กรณทีีผู่พ้พิากษาตลุาการ	
“เชื่อฟังและเคารพกฎหมายโดยใช้สมอง”
		 	 ตวัอยา่งของการตอ้งใชก้ฎหมายโดยลดรปูถอ้ยคำใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องกฎหมาย	 
ก็เช่น	 กรณีที่ผู้ใช้บทบัญญัติมาตรา	 ๒๓	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ	 ปฏิเสธ 
มใิหผู้ม้าเขา้สอบสมัภาษณเ์ขา้รบัราชการหรอืเขา้ศกึษาในมหาวทิยาของรฐันำทีป่รกึษาเขา้มาในการสอบ 
ถงึแมว้า่การสอบสมัภาษณจ์ะเปน็การพจิารณาทางปกครองทีคู่ก่รณตีอ้งมาปรากฏตวัตอ่หนา้เจา้หนา้ที ่
ซึ่งตามถ้อยคำแล้วคู่กรณีมีสิทธินำที่ปรึกษาเข้ามาได้ด้วยก็ตาม	เพราะการยอมให้ทำเช่นนั้นย่อมจะขัด 
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ต่อวัตถุประสงค์ของการสอบสัมภาษณ์อย่างสิ้นเชิง	 กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร่างกฎหมายไม่ได้สร้าง 
ขอ้ยกเวน้ไวซ้ึง่ถอืเปน็ชอ่งวา่งของกฎหมายอยา่งหนึง่	ทีผู่ใ้ชก้ฎหมายสามารถอดุชอ่งวา่งดงักลา่วไดโ้ดย 
การใช้กฎหมายโดยลดรูปถ้อยคำหรือสร้างข้อยกเว้นขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
   ๓.๒.๕ การใช้กฎหมายประเพณี
		 	 ระบบกฎหมายต่าง	ๆ 	หลายระบบกฎหมายยอมรับว่าในกรณีที่เกิดช่องว่างของกฎหมาย	 
(ลายลักษณ์อักษร)	 ขึ้น	 ผู้ใช้กฎหมายสามารถอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวได้	 โดยนำเอากฎหมาย 
ประเพณมีาใช	้ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อืการนำกฎหมายประเพณมีาใชน้ัน้จะกระทำในขัน้ตอนใด	และเมือ่ใด 
จึงจะถือได้ว่ามีกฎหมายประเพณีในเรื่องนั้น
		 	 หากพิจารณาจากระบบกฎหมายไทย	 โดยใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 ๔	 
เปน็เกณฑแ์ลว้	จะเหน็วา่การนำเอากฎหมายประเพณมีาใชน้ัน้ยอ่มกระทำไดท้นัท	ีหากตคีวามกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรแล้วไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติกรณีที่เป็นปัญหาไว้	
กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ระบบกฎหมายไทยยอมรับกฎหมายประเพณีว่ามีความสำคัญในแง่ของลำดับการใช้ 
กฎหมายเปน็ลำดบัทีส่องรองจากการใชก้ฎหมายลายลกัษณอ์กัษรโดยตรง	และมากอ่นการใชก้ฎหมาย 
โดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง	 (analogy)	 ซึ่งอยู่ในลำดับที่สาม	และการใช้หลักกฎหมาย 
ทั่วไป	 (general	principle	of	 law)	ซึ่งอยู่ในลำดับสุดท้าย	อย่างไรก็ตามในบางระบบกฎหมาย	 เช่น	 
ระบบกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์	 การจะนำเอากฎหมายประเพณีมาใช้อุดช่องว่างของกฎหมายได้นั้น	 
จะต้องปรากฏว่าไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช้บังคับกับกรณีที่เป็นปัญหาแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช ้
กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยตรงหรือโดยเทียบเคียง	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 Eugen	 Huber	 ผู้ร่างประมวล 
กฎหมายแพ่งสวิส	 เห็นว่าในกรณีที่เรายังสามารถใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยเทียบเคียงกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายได้นั้น	 ยังไม่ถือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายมีช่องว่าง	 
เพราะกฎหมายลายลักษณ์อักษรยังทำงานได้	 จึงไม่จำเป็นต้องอุดช่องว่างของกฎหมาย	 ดังนั้น 
ตามประมวลกฎหมายแพง่สวสิ	การใชก้ฎหมายประเพณอีดุชอ่งวา่งของกฎหมายยอ่มจะเกดิขึน้ตอ่เมือ่
ไม่สามารถใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงได้แล้ว
		 	 ในทางกฎหมายมหาชนในระบบกฎหมายไทยมขีอ้ทีน่า่พจิารณาวา่การใชก้ฎหมายประเพณ ี
อุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรควรจะอยู่ในขั้นตอนใด	ควรที่จะยึดถือตามแนวทางที่ปรากฏ 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	หรือถือตามตรรกะของ	Eugen	Huber
	 	 เมื่อพิ เคราะห์กฎเกณฑ์ดังกล่าวในทางกฎหมายมหาชนแล้ว	พบว่ารัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 ๗	 ว่า	 “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด	 ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข”	 ปัญหามีอยู่ว่าที่ว่า	 “ไม่มีบทบัญญัติแห่ง 
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด”	 หมายถึงไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวบังคับโดยตรงหรือหมายถึง 
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับโดยตรงและโดยเทียบเคียงด้วย	 หากตอบว่าหมายความว่า 
ไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญบังคับโดยตรงเท่านั้น	 ก็ย่อมหมายความว่าเราจะต้องนำเอาประเพณี 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้บังคับก่อนการใช้รัฐธรรมนูญ 
โดยเทียบเคียงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง	 หากตอบว่าผู้ใช้รัฐธรรมนูญจะต้องใช้ 
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บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูใหห้มดสิน้ทัง้โดยตรงและโดยเทยีบเคยีงแลว้	ประเพณกีารปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยก็จะต้องอยู่ในลำดับหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญโดยเทียบเคียงแล้ว
		 	 ปัญหานี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีการอภิปรายในวงวิชาการไทย	 ผู้เขียนเห็นว่าโดยที่กฎหมาย 
มหาชนเปน็กฎหมายเกีย่วกบัการจดัการปกครองทีม่เีหตผุลทางเทคนคิหลายประการ	เหตผุลทางเทคนคิ 
เหล่านั้นเกิดจากการปรุงแต่งของนักกฎหมาย	 ตลอดจนเกิดจากอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครอง	 
ดงันัน้การใชบ้ทกฎหมายมหาชนไมว่า่จะเปน็กฎหมายรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายปกครอง	ผูใ้ชก้ฎหมาย 
จึงสมควรใช้บทกฎหมายดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยเทียบเคียงให้หมดสิ้นเสียก่อน	ต่อเมื่อไม่มี 
บทกฎหมายลายลกัษณอ์กัษรใชบ้งัคบัไมว่า่จะโดยตรงหรอืโดยเทยีบเคยีงแลว้	ผูใ้ชก้ฎหมายจงึสามารถ 
นำกฎหมายประเพณ	ีหรอืในทางกฎหมายรฐัธรรมนญูของไทย	เรยีกวา่	ประเพณกีารปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	มาใช้อุดช่องว่างของบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรได้			
	 	 อนึง่	ตอ้งตัง้ไวเ้ปน็ขอ้สงัเกตดว้ยวา่	การนำเอาประเพณกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้อุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรนั้น	ผู้ใช้รัฐธรรมนูญ
ย่อมสามารถนำเอาประเพณีการปกครองที่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยเท่านั้นมาใช้บังคับได	้ เช่น	 
ในกรณทีีม่ปีญัหาถกเถยีงกนัวา่พระราชอำนาจของพระมหากษตัรยิม์อียูเ่พยีงใด	คำตอบกค็อื	โดยหลกัแลว้ 
พระมหากษตัรยิม์พีระราชอำนาจเทา่ทีร่ฐัธรรมนญูลายลกัษณอ์กัษรบญัญตัใิหม้เีทา่นัน้	พระราชอำนาจ 
อืน่		ๆ 	ของพระองคท์ีเ่คยมตีามโบราณราชประเพณ	ีพระองคจ์ะยงัมพีระราชอำนาจนัน้ตอ่ไปได	้กต็ราบเทา่ 
ที่พระราชอำนาจอำนาจนั้นสอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏอยู่ใน 
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
		 	 สำหรับประเด็นที่ว่า	 กฎหมายประเพณีในทางมหาชนเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น	 หลักการ 
คงไม่แตกต่างกับกฎหมายเอกชน	 นั่นคือ	 จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติที่สม่ำเสมอนมนาน	 (longa	 
consuetudo)	ประกอบกบัความรูส้กึสำนกึในหมูผู่ป้ระพฤตปิฏบิตัวิา่ตนมคีวามผกูพนัทีจ่ะตอ้งประพฤต ิ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 (opinio	 iuris)	 ดังนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ในประเทศไทยเมื่อราวต้นปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 ที่ผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์ 
ทรงพระราชทานนายกรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้างรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๗	จึงไม่มีรากฐานความคิดทางกฎหมายที่ถูกต้อง 
เป็นเครื่องรองรับ	 เพราะไม่มีเคยมีประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุขท่ีให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท้ัง	ๆ 	ทีน่ายกรัฐมนตรี 
ที่มาจากการเลือกตั้งยังดำรงตำแหน่งอยู่
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   ๓.๒.๖ การใช้หลักกฎหมายทั่วไป
		 	 ในระบบกฎหมายไทย	หลักกฎหมายทั่วไปเป็นที่มาของกฎหมาย	 (source	 of	 law)	
ประเภทหนึ่ง	ในแง่ของลำดับการใช้กฎหมาย	หลักกฎหมายทั่วไปจะอยู่ในลำดับสุดท้าย	อย่างไรก็ตาม 
หลักกฎหมายทั่วไปคืออะไรและสามารถค้นหาได้อย่างไรนั้นดูเหมือนจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ 	 
ในทางกฎหมายมหาชนหลกักฎหมายทัว่ไปหลายเรือ่งไดแ้ปรสภาพไปเปน็กฎหมายลายลกัษณอ์กัษรแลว้	 
เชน่	หลกัความเสมอภาค๓๐	หลกัความพอสมควรแกเ่หตหุรอืหลกัสดัสว่น๓๑	หลกัการฟงัความทกุฝา่ย๓๒		

หลกัความไมม่สีว่นไดเ้สยี๓๓		เราอาจกลา่วไดว้า่หลกักฎหมายทัว่ไปเปน็หลกัการอนัเปน็รากฐานทีย่ดึโยง 
ระบบกฎหมายทั้งระบบไว้ให้ระบบกฎหมายนั้นเป็นระบบกฎหมายที่ยุติธรรม	 ในทางกฎหมายมหาชน	
หลักกฎหมายทั่วไปยังมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย	 โดยเฉพาะการใช้หลักการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของฝ่ายปกครอง	เช่น	 แม้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองฯจะไม่ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรี	 ซึ่งหมายความว่าบทบัญญัติในมาตรา	๑๓	 
และมาตรา	 ๑๖	 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนได้เสียไม่สามารถนำไปใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีในการ 
ออกคำสั่งทางปกครองได้โดยตรงก็ตาม	 แต่โดยที่การดำเนินการของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นการใช้ 
อำนาจในทางมหาชน	คณะรฐัมนตรจีงึตอ้งผกูพนักบัหลกักฎหมายทัว่ไปในทางมหาชนดว้ย	ดงันัน้ผูเ้ขยีน 
จงึเหน็วา่หากการออกคำสัง่ทางปกครองของคณะรฐัมนตร	ีปรากฏชดัแจง้วา่คณะรฐัมนตรมีสีว่นไดเ้สยี	
คำสั่งทางปกครองนั้นก็อาจเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

๔. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญ
 ๔.๑ สภาพปัญหาและหลักทั่วไปของการตีความรัฐธรรมนูญ
	 		 เมื่อพิเคราะห์บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นวัตถุแห่งการตีความ
แล้ว	 เราจะพบว่ามีบทบัญญัติจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการตราขึ้นโดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายไม่เฉพาะ 
เจาะจง	 หรือเกิดกรณีที่เป็นปัญหาทางรัฐธรรมนูญขึ้น	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนว่าจะนำเอา 
บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูไปปรบัใชไ้ดห้รอืไม่	ปญัหาตา่ง	ๆ 	เหลา่นีเ้มือ่เกดิขึน้แลว้	กจ็ะกลายเปน็ประเดน็ 
ให้ต้องตีความรัฐธรรมนูญ
		 	 ถึงแม้ว่าปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายจะเกิดขึ้นในสาขากฎหมายทุกสาขา	แต่หาก 
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้ว	 ดูเหมือนว่าปัญหานั้นจะยุ่งยากซับซ้อนกว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายอื่น	 ทั้งนี้เนื่องจากในหลายกรณีการตรารัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับนั้น	 ผู้ร่าง 
รัฐธรรมนูญมีเวลาค่อนข้างจำกัด	 และมักปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะตกลง 
รายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้	 จึงต้องบัญญัติเฉพาะหลักการกว้าง	ๆ 	ไว้	 โดยปล่อยให้การตัดสินใจ 
ในรายละเอียดเป็นเรื่องของอนาคต	 นอกจากนี้โดยเหตุที่ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญสัมพันธ์ใกล้ชิด 

 ๓๐ดู	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐.
 ๓๑ดู	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙.
	 ๓๒ดู	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๓๐.
	 ๓๓ดู	พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๑๓	และมาตรา	๑๖.	
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กับปัญหาทางการเมือง	ซึ่งกระทบกับการจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง	ผลการตีความ 
รัฐธรรมนูญจึงมักเป็นประเด็นให้วิพากษ์วิจารณ์เสมอ	 กล่าวเฉพาะกรณีของประเทศไทย	 การร่าง 
รัฐธรรมนูญนอกจากจะกระทำขึ้นภายในเวลาอันจำกัด	 และโดยส่วนใหญ่เป็นการร่างรัฐธรรมนูญ 
ที่เป็นผลพวงของการทำรัฐประหารแล้ว	 หากพิจารณาจากตัวบทของรัฐธรรมนูญ	เราจะพบความ 
ขัดแย้งกันของบทบัญญัติต่าง	ๆ 	ในรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้ง	และทำให้การตีความรัฐธรรมนูญไทย 
มีความยุ่งยากเป็นพิเศษ
	 	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ได้รับการตราขึ้นโดยผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรอย่างหนึ่ง	 ในการตีความรัฐธรรมนูญผู้ตีความจึงต้องนำเอาหลักการตีความกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรทั่วไปมาใช้ด้วย	กล่าวคือ	ผู้ตีความจะต้องพิจารณาถ้อยคำของรัฐธรรมนูญทั้งในแง่มุม 
ทางภาษาและทางกฎหมายว่าถ้อยคำนั้นมีความหมายอย่างไร	 ต้องพิจารณาจากประวัติความเป็นมา 
ของการร่างรัฐธรรมนูญนั้นว่าบรรดาบุคคลที่มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญได้อภิปรายในเรื่องนั้น	ๆ  
ไว้อย่างไร	 อย่างไรก็ตามพึงระมัดระวังว่าการให้ความเห็นของผู้ที่มีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญหลังจาก 
ที่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว	 อาจจะไม่ช่วยให้เราสามารถค้นหาความหมายของบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญได้	 เนื่องจากเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว	และต่อมาเกิดปัญหาให้ต้องตีความบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญ	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นไปแล้ว	 หรือตีความรัฐธรรมนูญตามความ 
คิดอ่านทางการเมืองในบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าซึ่งตนอาจมีส่วนได้เสียกับการวินิจฉัย 
ปัญหานั้น	 การตีความโดยคำนึงถึงประวัติความเป็นมาของการร่างรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงการย้อนไป 
ค้นหารายงานการประชุม	เหตุผลที่ได้ยกร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ร่างแรกและร่างถัดมาที่มีการแก้เปลี่ยนแปลงจนมาเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลใช้บังคับ	 
ไม่ใช่การสัมภาษณ์สอบถามความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	 นอกจากนี้ในการตีความรัฐธรรมนูญ 
ผู้ตีความจะต้องคำนึงถึงบริบทในทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เกิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เป็นวัตถุ
แห่งการตีความด้วย	 ด้วยเหตุนี้ผู้ตีความรัฐธรรมนูญจึงต้องค้นหาว่าในเวลาที่มีการร่างรัฐธรรมนูญนั้น	
เกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	อะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการร่างรัฐธรรมนูญ
	 		 โดยเหตุที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราไม่ได้ดำรงอยู่เป็นอิสระแยกออกต่างหาก 
จากกันเป็นเอกเทศ	 ในการตีความบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญ	 ผู้ตีความจึงจะต้อง 
ตรวจสอบดูว่าบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในหมวดใดหรือส่วนใด	 เช่น	 คำว่าบุคคล	 ในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิ 
และเสรีภาพของชนชาวไทย	โดยปกติย่อมหมายถึง	บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย	ในกรณีที่สิทธิและ 
เสรีภาพดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพที่นิติบุคคลอาจเป็นผู้ทรงสิทธิได	้ บุคคล	 ย่อมหมายความถึง 
นิติบุคคลเอกชนสัญชาติไทย	 สำหรับนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายไทยจะเป็นผู้ทรงสิทธิตามความ 
ในหมวดนีไ้ด้	กเ็ฉพาะแตก่รณทีีโ่ดยสภาพแหง่สทิธิ	รฐัจำตอ้งยอมใหน้ติบิคุคลมหาชนนัน้เปน็ผูท้รงสทิธิ	
เชน่	เสรภีาพทางวชิาการ	นอกจากบคุคลธรรมดาจะเปน็ผูท้รงสทิธแิลว้	มหาวทิยาลยัของรฐัเองกส็ามารถ 
เป็นผู้ทรงสิทธิดังกล่าวได้	 (กรณีนี้ต้องพิจารณาการตีความตามวัตถุประสงค์)	 	 สำหรับสิทธิของบุคคล 
ต่างชาติจะมีได้แค่ไหนนั้น	 ย่อมต้องพิจารณาบทบัญญัติในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพประกอบกับ 
บทบัญญัติมาตรา	 ๔	 ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 กล่าวคือ	 ต้องพิจารณาว่า	 สิทธิดังกล่าว 
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เปน็สทิธมินษุยชนหรอืไม	่เมือ่พเิคราะหจ์ากการตคีวามตามระบบ	จะเหน็วา่บคุคลตา่งชาตยิอ่มไมส่ามารถ 
อ้างบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยขึ้นยันรัฐได้ 
โดยตรง	แต่จะต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไปว่าสิทธินั้นมีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่	
		 	 นอกจากการตีความรัฐธรรมนูญ	ผู้ตีความจะต้องพิเคราะห์ถ้อยคำ	ความเป็นมา	โครงสร้าง 
และระบบของบทบญัญตัทิีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวามแลว้	สิง่ทีไ่มอ่าจขาดเสยีได	้คอื	การตคีวามโดยคำนงึถงึ 
วัตถุประสงค์ของบทบัญญัติ	 นั่นคือ	 การตีความโดยพิเคราะห์ถึงเหตุผลของบทบัญญัติดังกล่าว	 (ratio	
legis)	 ตลอดจนเป้าหมายของบทบัญญัตินั้น	 (telos)	 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญย่อมมีขึ้นเพื่อรับใช้ 
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 หลักนิติรัฐ	 และมีขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการขัดแย้งกันของกลุ่ม 
ผลประโยชน์ต่าง	ๆ  การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงต้องตีความไปให้สอดคล้องกับเป้าหมายเช่นว่าน้ี
 ๔.๒ หลักการเฉพาะในการตีความรัฐธรรมนูญ๓๔    
	 	 นอกจากหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งไม่แตกต่างไปจากการตีความกฎหมาย 
ลายลกัษณอ์กัษรอืน่แลว้	ในทางตำราไดม้กีารพฒันาหลกัการเฉพาะบางประการทีจ่ะตอ้งนำมาพจิารณา 
ประกอบกับหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญ	ซึ่งได้แก่
	 		 ๑)	 หลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ	หลักการนี้เรียกร้องให้ผู้ตีความรัฐธรรมนูญ 
ต้องพิเคราะห์รัฐธรรมนูญท้ังฉบับอย่างเป็นเอกภาพ	กล่าวคือ	จะต้องตีความบทบัญญัติต่าง	ๆ 	ใน 
รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน	ไม่ตีความให้บทบัญญัติต่าง	ๆ 	ในรัฐธรรมนูญขัดแย้งกันเอง
	 		 ๒)	 หลกัการมผีลบงัคบัในทางปฏบิตัขิองบทบญัญตัทิกุบทบญัญตัิ	ในกรณทีีเ่กดิการขดัแยง้ 
กันระหว่างบทบัญญัติต่าง	ๆ 	ในรัฐธรรมนูญ	 ผู้ตีความรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ตีความให้บทบัญญัติใด 
บทบัญญัติหนึ่งหนึ่งมีผลใช้บังคับเต็มที่	และการที่บทบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับเต็มที่	ส่งผลให้บทบัญญัติ 
อีกบทบัญญัติหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับได้	 การตีความรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องในกรณีที่บทบัญญัติ 
สองบทบัญญัติขัดแย้งกันเมื่อเกิดข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมขึ้น คือ การตีความให้บทบัญญัติทั้งสองนั้น 
ใชบ้งัคบัไดท้ัง้คู	่โดยอาจจะลดขอบเขตการบงัคบัใชข้องบทบญัญตัทิัง้สองลงไมใ่หเ้กดิการขดัแยง้กนั	เชน่	
การขัดแย้งกันระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	เป็นต้น
	 	 ๓)	 หลักการเคารพภารกิจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการตีความรัฐธรรมนูญ	องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญจะต้องตระหนักถึงภารกิจที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้แก่ตน	 และจะต้องเคารพอำนาจ 
และภารกิจทางรัฐธรรมนูญขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ตีความ 
อำนาจหนา้ทีข่องตนใหข้ดักบัหลกัการแบง่แยกภารกจิตามรฐัธรรมนญู (หรอืทีเ่ราเขา้ใจกนัในเรือ่งของ 
หลักการแบ่งแยกอำนาจ)	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องระมัดระวังว่าแม้ตนมีอำนาจควบคุมตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ	 ตนก็ไม่มีอำนาจในอันที่จะ 
ปฏิบัติภารกิจในการตรากฎหมายแทนองค์กรนิติบัญญัติได	้ ซึ่งหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง 
ตรวจสอบว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างไร	 แต่จะตีความอำนาจของตน 

 ๓๔Hartmut	Maurer,	Staatsrecht,	München	:	Beck,	1999,	S.	25.	
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ไปจนถึงขั้นวินิจฉัยว่ากฎหมายที่สภาตราขึ้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพียงเพราะตนเห็นว่ากฎหมายฉบับนั้น 
ไม่ความเหมาะสมในทางนิตินโยบายไม่ได้	 เพราะเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงเข้าไปแสดงเจตจำนง 
ในการบัญญัติกฎหมายแทนองค์กรนิติบัญญัติเสียเอง
	 	 ๔)	 หลักบูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญ	 หลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 
ที่สืบเนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ในการตีความเพื่อแก้ปัญหาทาง 
รัฐธรรมนูญนั้น	ผู้ตีความจะต้องตีความรัฐธรรมนูญไปในทางที่ส่งเสริมให้รัฐธรรมนูญมีความมั่นคง
			 	 ๕)	 หลกัความมผีลบงัคบัเปน็กฎหมายโดยตรงของบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู	หลกัการขอ้นี ้
กำหนดว่าในการตีความรัฐธรรมนูญนั้น	 จะต้องตีความให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีกำลังบังคับ 
ทางกฎหมายใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้ผูต้คีวามรฐัธรรมนญูพงึเลีย่งการตคีวามทีส่ง่ผลใหบ้ทบญัญตั ิ
ในรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นเพียงนโยบายเท่านั้น	 เว้นแต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะแสดงให้เห็น 
ในตวัเองวา่มุง่หมายใหม้ลีกัษณะเปน็แนวนโยบาย	ไมใ่ชมุ่ง่กอ่ตัง้สทิธเิรยีกรอ้งในทางมหาชนใหแ้กร่าษฎร 

๕. สรุป
	 การใช้และการตีความกฎหมายมหาชนโดยทั่วไปแล้ว	 คงเดินตามหลักทั่วไปในการใช้และการ 
ตคีวามกฎหมาย	อยา่งไรกต็ามหลกัเกณฑใ์นการใชแ้ละการตคีวามกฎหมายไมว่า่จะในตำราเลม่ใดกต็าม 
กเ็ปน็เพยีงเครือ่งบง่ชีว้า่เราควรจะเดนิไปในทศิทางไหนเทา่นัน้	หลกัเกณฑท์ีบ่ทความนีพ้ยายามนำเสนอ 
ก็เป็นเพียงเข็มทิศชี้หนทางไปสู่การเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของบทกฎหมาย	 หาใช่สูตรสำเร็จที่จะ 
ทำให้เราเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของบทกฎหมายได้โดยอัตโนมัติไม่
	 การตีความกฎหมายมหาชนที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ผู้ตีความจะต้องคำนึงถึงถ้อยคำที่เป็นวัตถุ 
แห่งการตีความ	 พิเคราะห์ระบบกฎหมายทั้งระบบ	 ตรวจสอบประวัติความเป็นมาของบทกฎหมาย	 
และเขา้ใจวตัถปุระสงคข์องบทกฎหมายทีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวามนัน้	ในกรณทีีต่คีวามบทกฎหมายนัน้ 
จนสดุขอบความของถอ้ยคำแลว้ บทกฎหมายบทนัน้กย็งัไมค่รอบคลมุถงึขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้	หรอืตคีวาม 
บทกฎหมายบทนั้นแล้ว	 ปรากฏว่าถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมายกว้างเกินไปจนครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เห็น 
ได้ชัดว่าต้องไม่ครอบคลุมถึง	 กรณีย่อมถือว่าเกิดช่องว่างแห่งกฎหมายขึ้นแล้ว	 ผู้ใช้กฎหมายจะต้องใช้ 
เครื่องมือต่าง	ๆ  ตามหลักเกณฑ์ในทางนิติวิธีอุดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น	 ทั้งนี้โดยมี 
ขอ้พจิารณาวา่ในทางกฎหมายมหาชน	หากเกดิชอ่งวา่งทางกฎหมายแบบเปดิขึน้	กลา่วคอืบทกฎหมาย 
บทนั้นไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องครอบคลุมถึง	 การใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าวจะกระทำได้หรือไม่ย่อมจะต้องพิจารณาเป็นการใช้อำนาจ 
มหาชนก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่	หากเป็นเช่นนั้น	การอุดช่องว่างโดยการเทียบเคียง 
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งย่อมไม่อาจกระทำได้	 เพราะเป็นการใช้กฎหมายเทียบเคียงเป็นผลร้าย 
ต่อบุคคล ส่วนการอุดช่องว่างด้วยเครื่องมืออื่น เช่น การให้เหตุผลแบบยิ่งต้องเป็นเช่นนั้น การใช้ 
กฎหมายประเพณี	หรอื	การใชห้ลกัทัว่ไป	โดยปกตแิลว้กม็แีนวความคดิทีไ่มแ่ตกตา่งจากฎหมายเอกชน	 
เพยีงแตใ่นทางกฎหมายมหาชนจะตอ้งคำนงึถงึประโยชนส์าธารณะประกอบกบัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ 
ของปัจเจกบุคคลเสมอ	  
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	 เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อสภาพการทำธุรกิจและ 
สถานะทางการเงินของกิจการเป็นจำนวนมาก	โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหา 
ในการจัดหาแหล่งสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	กิจการจำนวนไม่น้อยอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้ได้	 และบางรายอาจถึงขั้นที่อยู่ในสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว	 
(Insolvent)	
	 แนวทางในการแกไ้ขปญัหาทางการเงนินัน้	โดยทัว่ไปกไ็ดแ้ก	่การหาแหลง่สนิเชือ่หรอืเงนิทนุใหม่
เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในกิจการ	 ตลอดจนการเจรจาประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบรรดา 
เจ้าหนี้	
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของกิจการที่อยู่ในสภาพ 
หนี้สินล้นพ้นตัวก็คือ	 บางครั้งกิจการที่อยู่ในสถานะดังกล่าวยังพอมีความสามารถที่จะดำเนินธุรกิจ 
ต่อไปและสร้างกระแสเงินสดได้ในระดับหนึ่ง	 แต่ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้การเงินได้ตามเงื่อนไขเดิม	 ซึ่งเป็นไปได้ยากที่กิจการที่อยู่ในสถานะเช่นนี้จะหาแหล่งสินเชื่อ 
หรือเงินทุนใหม่ได้	หรือถ้าหาได้ก็อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ	และสุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้อง
เจรจาประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้	
	 ในการเจรจาประนอมหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้	 ลูกหนี้จะต้องขอเจรจา 
ทำความตกลงกับเจ้าหนี้แต่ละรายด้วยตนเอง	 ซึ่งแม้ว่าลูกหนี้จะสามารถทำความตกลงกับเจ้าหนี้ 
บางรายได้สำเร็จ	 ก็อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จนัก	 และการที่ลูกหนี้จะขอให้เจ้าหนี้ทุกราย 
มาเจรจาทำความตกลงร่วมกันก็เป็นไปได้ยากมาก	 เพราะต้องอาศัยความสมัครใจของเจ้าหนี้ 
ทกุ	ๆ 	ราย	อกีทัง้ขอ้เสนอในการปรบัปรงุโครงสรา้งหนีก้ต็อ้งไดร้บัความตกลงยนิยอมจากเจา้หนีท้กุราย	 

ผู้เขียน 
นายอนุรักษ์ นิยมเวช
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา* 

การฟื้นฟูกิจการ
ภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย 
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ซ่ึงก็เป็นไปได้ยากอีกเช่นกันท่ีจะให้เจ้าหน้ีทุกรายเห็นชอบกับข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ี  
เพราะเจ้าหนี้แต่ละรายก็ย่อมมีผลประโยชน์และเหตุผลความจำเป็นต่างกันไป	 เจ้าหนี้แม้ว่าจะมีหนี้
หรือเสียงข้างน้อยก็ไม่ถูกผูกพันให้ต้องยินยอมตามความต้องการของเจ้าหนี้ที่มีหนี้หรือเสียงข้างมาก	 
เจ้าหนี้ที่ไม่ประสงค์จะเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้ก็สามารถไปดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่ง 
หรือคดีล้มละลายได้	 ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้อื่น	ๆ 	ทันที	ทั้งนี้	
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า	อุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายดังกล่าวเกิดจากการที่กระบวนการเจรจา 
ประนอมหนีห้รอืปรบัปรงุโครงสรา้งหนีด้งักลา่วไมม่สีภาพบงัคบัหรอืหลกัเกณฑใ์หเ้จา้หนีต้อ้งปฏบิตัติาม	 
กระบวนการทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับความตกลงยินยอมของเจ้าหนี้เอง	
 “กระบวนพจิารณาเกีย่วกบัการฟืน้ฟกูจิการของลกูหนี”้	ภายใตห้มวด	๓/๑	แหง่พระราชบญัญตั ิ
ล้มละลาย	พุทธศักราช	๒๔๘๓	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๔๑	
เป็นกระบวนการทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดอุปสรรคและข้อจำกัดในการปรับปรุงโครงสร้าง 
กิจการและหนี้ของลูกหนี้ที่อยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว	 เพื่อให้ลูกหนี้สามารถแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ 
และดำเนินกิจการต่อไปได้	 ในขณะที่เจ้าหนี้ก็จะได้รับชำระหนี้มากกว่าการไปฟ้องร้องลูกหนี้เป็น 
คดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย	 (ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้หรือการชำระบัญชีเพื่อ 
ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้)	 โดยไม่กระทบถึงสิทธิเหนือหลักประกันต่าง	ๆ 	 ที่มีอยู่เดิม	 และหากการฟื้นฟู 
กจิการของลกูหนีเ้ปน็ผลสำเรจ็	ทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัประโยชนไ์มว่า่จะเปน็ตวัลกูหนีเ้องทีส่ามารถ 
แก้ไขปัญหาทางการเงินและดำเนินกิจการต่อไปได้	 พนักงานลูกจ้างและคู่ค้าของลูกหนี้ที่ต้องพึ่งพิง 
กิจการของลูกหนี้	และบรรดาเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้มากกว่ากรณีที่ลูกหนี้ต้องล้มละลาย	 
นอกจากนี้	 กระบวนการฟื้นฟูกิจการยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ	 
เพราะกระบวนการนี้สามารถช่วยไม่ให้กิจการต่าง	ๆ 	ที่มีช่องทางฟื้นฟูกิจการต้องล้มละลายไป 
โดยไมจ่ำเปน็	ซึง่การลม้ละลายของกจิการใดกจิการหนึง่ยอ่มสง่ผลกระทบเปน็วงกวา้ง	โดยเฉพาะกจิการ 
ขนาดใหญ่ที่มีการจ้างงานหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นจำนวนมาก	
 มาตรการและขั้นตอนหลักในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย 
เริ่มต้นที่การสร้างสภาวะการพักการชำระหนี้โดยผลของกฎหมาย	(Automatic	Stay)	กล่าวคือ	 
เมื่อศาลล้มละลายมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว	 ลูกหนี้จะได้รับ 
ความคุ้มครองจากการถูกฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง	 และการงดให้บริการสาธารณูปโภคต่าง	ๆ 	
ภายใตเ้งือ่นไขทีก่ฎหมายกำหนด	และตวัลกูหนีเ้องกถ็กูหา้มมใิหช้ำระหนีห้รอืกอ่หนีแ้ละกระทำการใด	ๆ 	 
ในทางที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน	นอกจากการดำเนินการที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจตามปกติ	
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 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของสภาวะการพักชำระหนี้	มีอยู่หลายประการ	ได้แก่	
	 (๑)		การสงวนและรกัษาทรพัยส์นิของลกูหนีเ้อาไว	้เพือ่ใหล้กูหนีย้งัคงสามารถใชใ้นการประกอบ 
ธุรกิจได้ต่อไป	 และรวบรวมไปจัดสรรชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแทนที่จะปล่อยให้ 
เจ้าหนี้ไปฟ้องร้องบังคับคดีกันเอาเองซึ่งอาจจะมีผลกระทบถึงการประกอบธุรกิจของลูกหนี้และก่อ 
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเจ้าหนี้	
	 (๒)	 ให้โอกาสและระยะเวลาช่วงหนึ่งแก่ลูกหนี้ในการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาของกิจการ 
ตลอดจนการเจรจาหาทางออกร่วมกับเจ้าหนี้โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องบังคับ 
เพื่อชำระหนี้	
	 (๓)	 การบรรเทาภาวะวิกฤตทางการเงินเป็นการชั่วคราว	 เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินกิจการ 
ต่อไปได้	
	 (๔)	 ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายภายใต้สภาวะการพัก 
ชำระหนี้ตามรายละเอียดดังจะได้กล่าวต่อไป	
	 เมื่อศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	 พร้อมทั้งแต่งตั้งบุคคลที่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ 
เสนอให้เป็นผู้ทำแผนแล้ว	 ผู้ทำแผนจะเข้ามามีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน 
ของลูกหนี้และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้	 (ยกเว้นสิทธิในการรับเงินปันผล)	 
เจ้าหนี้ทุกรายจะต้องนำหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการมายื่นขอรับชำระหนี้ 
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อรวบรวมและสรุปภาระหนี้สินทั้งหมด 
ที่ลูกหนี้มีอยู่	 โดยเจ้าหนี้	 ลูกหนี้	 หรือผู้ทำแผนอาจขอตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ที่ตนเห็นว่า 
ไม่ถูกต้องได้	 ในกรณีดังกล่าว	 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะสอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำขอหรืออนุญาต 
ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามจำนวนที่ถูกต้อง	
	 ผู้ทำแผนที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้ง	 (ลูกหนี้อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำแผนเองก็ได้)	 จะต้อง 
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการให้แล้วเสร็จและยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลา	 ๓	 เดือน 
นับแต่วันโฆษณาคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษา	 โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับขั้นตอนการยื่น 
คำขอรับชำระหนี้ข้างต้น	
	 ผูท้ำแผนจะตอ้งจดัทำแผนฟืน้ฟกูจิการโดยมรีายการอยา่งนอ้ยตามทีก่ฎหมายกำหนด	ซึง่รายการ 
สำคญักไ็ดแ้ก	่รายละเอยีดของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิของลกูหนี้	หลกัการและวธิกีารฟืน้ฟกูจิการ	แนวทาง 
การแกป้ญัหาสภาพคลอ่งชัว่คราวระหวา่งการปฏบิตัติามแผน	ระยะเวลาดำเนนิการตามแผน	(ไมเ่กนิ	๕	ป)ี 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารแผน	 เป็นต้น	 ผู้ทำแผนจะต้องจัดเจ้าหนี้ออกเป็นกลุ่ม	ๆ 	 ตามหลักเกณฑ ์
ที่กฎหมายกำหนด	 และกำหนดวิธีการชำระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับเจ้าหนี้แต่ละกลุ่ม 
ตามความเหมาะสม	 เช่น	 การยืดกำหนดเวลาชำระหนี้	 การลดจำนวนหนี้	 การแปลงหนี้เป็นทุน	
การตีโอนหลักประกัน	 เป็นต้น	 โดยพิจารณาจากทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีอยู	่ ประมาณการกระแสเงินสด 
ที่ลูกหนี้จะได้รับ	 และจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้นำมายื่นคำขอรับชำระหนี้และได้รับคำสั่งอนุญาตให้ได้รับ 
ชำระหนีด้งักลา่วขา้งตน้	ทัง้นี	้เจา้หนีม้ปีระกนัจะยงัคงมสีทิธเิหนอืหลกัประกนัทีเ่จา้หนีม้อียู่	และเจา้หนี	้
(ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ประเภทใด)	จะต้องได้รับชำระหนี้ไม่ต่ำกว่ากรณีที่ลูกหนี้ล้มละลาย	อาจกล่าวได้ว่า	
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เนื้อหาหลักของแผนฟื้นฟูกิจการนั้นที่จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นไปในทำนองเดียวกับสัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ทั่ว	ๆ 	ไป	
	 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับแผนฟื้นฟูกิจการจากผู้ทำแผนแล้ว	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
จะนดัประชมุเจา้หนีเ้พือ่ปรกึษาลงมตวิา่จะยอมรบัแผนฟืน้ฟกูจิการหรอืไม่	มตยิอมรบัแผนฟืน้ฟกูจิการ
จะต้องเป็นมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด	
	 ในกรณีที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ	 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานมติ 
ดงักลา่วตอ่ศาล	เพือ่ขอใหศ้าลมคีำสัง่วา่จะเหน็ชอบกบัแผนฟืน้ฟกูจิการหรอืไม	่เมือ่ศาลเหน็วา่	แผนฟืน้ฟ ู
กิจการมีรายการครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้ว	ศาลจะมีคำสั่ง 
เหน็ชอบดว้ยแผนฟืน้ฟกูจิการ	และแจง้คำสัง่ไปยงัผูท้ำแผนและผูบ้รหิารแผน	(ตามทีเ่สนอชือ่ไวใ้นแผนฯ)	
ผู้บริหารแผนจะเข้ามามีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้และบรรดาสิทธิ 
ตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้	 (ยกเว้นสิทธิในการรับเงินปันผล)	 แทนที่ผู้ทำแผนตั้งแต่ผู้บริหาร 
แผนทราบคำสั่งดังกล่าว	
	 แผนฟื้นฟูกิจการซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้วจะมีผลผูกมัดเจ้าหนี้ตามกฎหมาย	 โดยไม่ต้องมี 
การจัดทำสัญญาและลงนามระหว่างลูกหน้ีและเจ้าหน้ีทุกรายเหมือนกรณีการเจรจาจัดทำสัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้โดยทั่วไป	โดยในระหว่างระยะเวลาดำเนินการตามแผนซึ่งไม่เกิน	๕	ปีนั้น	ผู้บริหารแผน 
จะเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ	ซึ่งโดยหลักก็ได้แก่	การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
และดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ำหนดไวใ้นแผนฟืน้ฟกูจิการ	จนกวา่การฟืน้ฟกูจิการจะไดด้ำเนนิการ 
เป็นผลสำเร็จตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ	 เมื่อการฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว	 
ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมามีอำนาจจัดการกิจการและ 
ทรพัยส์นิของลกูหนี้	และผูถ้อืหุน้ของลกูหนีก้ลบัมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายตอ่ไป	หลงัจากนัน้	
ลูกหนี้ก็จะดำเนินธุรกิจไปตามปกติโดยไม่ต้องตกอยู่ในการควบคุมดูแลของศาล	 และไม่ได้รับความ 
คุ้มครองภายใต้สภาวะการพักชำระหนี้	(Automatic	Stay)	อีกต่อไป	
	 อนึ่ง	การที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนไว้ไม่เกิน	๕	ปี	(อาจขอขยายได้ไม่เกิน	
๒	 ครั้ง	 ครั้งละไม่เกิน	 ๑	 ปี)	 นั้น	 ไม่ได้หมายความว่า	 ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ตามแผนให้หมดภายใน 
ระยะเวลาดังกล่าว	 ระยะเวลาดำเนินการตามแผนเป็นเพียงกรอบระยะเวลาที่ผู้บริหารแผนจะต้อง 
ดำเนินการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามแผนให้เป็นผลสำเร็จตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดไว้เท่านั้น	
เช่น	แผนฟื้นฟูกิจการอาจกำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นเวลา	๑๐	ปี	และวางเงื่อนไข 
ว่าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการให้ถือว่าเป็นผลสำเร็จเมื่อลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 
ครบถ้วนตามงวดการชำระที่ถึงกำหนดในช่วง	๕	ปี	ดังนี้	หากผู้บริหารแผนสามารถดำเนินการดังกล่าว 
ได้เป็นผลสำเร็จ	 ศาลก็สามารถมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการได	้ โดยลูกหนี้ยังคงต้องผูกพันที่จะต้อง 
ชำระหนี้ส่วนที่เหลือตามแผนฟื้นฟูกิจการภายหลังจากนั้นให้แก่เจ้าหนี้ต่อไปจนครบ	
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	 จากที่กล่าวมาโดยสรุปข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 มาตรการและขั้นตอนต่าง	ๆ 	 ในการฟื้นฟูกิจการ 
ในภาพรวมและโดยจุดมุ่งหมายนั้นมิได้แตกต่างไปจากหลักการปรับปรุงโครงสร้างกิจการและหนี้ 
ในทางธรุกจิโดยทัว่ไป	เพยีงแตก่ฎหมายไดส้รา้งสภาพบงัคบัและหลกัเกณฑต์ามกฎหมายขึน้ใหท้กุฝา่ย
ได้ถือปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคที่จะเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้นอกกระบวนการฟื้นฟูกิจการ	
	 เมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายแล้ว	 
เราจะมาพิจารณากันต่อไปเป็นประการสุดท้ายว่า	 ลูกหนี้ที่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 
ต้องมีลักษณะอย่างใดบ้าง	 และบุคคลใดบ้างที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายให้ฟื้นฟูกิจการ 
ของลกูหนี	้พระราชบญัญตัลิม้ละลาย	พทุธศกัราช	๒๔๘๓	ไดก้ำหนดไวว้า่	ลกูหนีท้ีจ่ะเขา้สูก่ระบวนการ 
ฟื้นฟูกิจการจะต้องเป็นบริษัทจำกัด	 หรือบริษัทมหาชนจำกัด	 ซึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้ 
ต่อเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ล้านบาท	 (ไม่ว่าหนี้นั้น 
จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือในอนาคตก็ตาม)	 อีกทั้งมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟู 
กิจการได้	 โดยบุคคลซึ่งมีสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีลักษณะดังกล่าว	 
ได้แก่	 ตัวลูกหนี้เอง,	 เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันซึ่งมีจำนวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า	 
๑๐	ลา้นบาท,	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	(ในกรณทีีล่กูหนีเ้ปน็สถาบนัการเงนิ),	สำนกังานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์)	 และสำนักงาน 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทวินาศภัย 
หรือบริษัทประกันชีวิต)	 อย่างไรก็ตาม	 บุคคลดังกล่าวจะยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี ้
ไม่ได้ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดไปแล้ว	 หรือศาลหรือนายทะเบียนได้มี 
คำสั่งให้เลิกหรือเพิกถอนทะเบียนนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้	 หรือได้มีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลที่เป็น 
ลูกหนี้	หรือนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้ได้เลิกไปด้วยเหตุอื่น	ทั้งนี้ไม่ว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จหรือไม่	  
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ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

คำคมควรคิดทางกฎหมาย  หน้า ๗๒

  “... Justice is the spirit of law.

	 ความยุติธรรม	คือ	เจตนารมณ์ของกฎหมาย	...”
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 ๑จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑  
ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 ๒คณะทำงานฝ่ายวิชาการวันศาลยุติธรรม สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์, 
“สารของประธานศาลฎีกา”, ๑๒๘ ปี ศาลยุติธรรม, หน้า ๖.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำนักกฎหมาย

ศาลยุติธรรม 
ความคาดหวังของสังคมไทย ๑

  ศาลยุติธรรมมีความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งมีการปกครองแบบ 
พ่อปกครองลูกโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขเป็นผู้ทรงพระราชอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
คดีความให้แก่ราษฎรโดยยึดหลัก “คัมภีร์พระธรรมศาสตร์” ต่อมาเมื่อพระมหากษัตริย์มีราชกิจ 
มากขึ้น  ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีความด้วยพระองค์เองได้  จึงทรงมอบพระราชอำนาจดังกล่าวนี้ 
ให้แก่พราหมณ์ปุโรหิตวินิจฉัยคดีต่าง ๆ  แทน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการตรวจชำระกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัย 
กรุงศรีอยุธยา  โดยนำมาปรับปรุงและบัญญัติขึ้นใหม่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” โดยมีศาล 
ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีต่างพระเนตรพระกรรณแทนพระมหากษัตริย์  ต่อมาพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูประบบการศาลไทยขึ้น โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นกำลังสำคัญในการรวมศาลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม 
กระทรวง กรมต่าง ๆ  ให้มารวมไว้ที่แห่งเดียวกันเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปด้วยความ 
รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อน เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วย 
ความสงบเรียบร้อยร่มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ  และในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุ 
ครบรอบ ๑๐๐ ปี  ซึ่งตรงกับวันที่  ๒๑  เมษายน ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตรามาวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม  
ศาลยุติธรรมจึงได้ถือวันที่ ๒๑ เมษายนของทุกปีเป็นวันศาลยุติธรรม๒ 
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  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ ศาลยุติธรรมมีอายุครบรอบ ๑๒๘ ปี สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้กำหนด
จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  ได้กำหนดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “ศาลยุติธรรม  
ความคาดหวังของสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ผู้พิพากษา อัยการ  
ทนายความและนกัวชิาการจากสถาบนัการศกึษา ตลอดจนขา้ราชการและประชาชนผูส้นใจ ไดเ้ขา้รว่ม 
การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของศาลยุติธรรมในการรักษาความยุติธรรม 
แก่ประชาชน
  โดยการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้  ทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ 
รวมทั้งได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสำคัญ 
ได้ดังนี้

    รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล คณบดี 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดแ้สดงความคดิเหน็ 
เกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อศาลยุติธรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มมุมองดา้นเศรษฐศาสตรว์า่ ทีผ่า่นมาในการทำ 
สัญญาทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศนั้นจะมี 
ข้อตกลงว่าหากเกิดกรณีข้อพิพาทคู่สัญญามีสิทธิที่จะไม่นำคดี
มายื่นฟ้องต่อศาลไทย  ซึ่งการมีข้อกำหนดในลักษณะดังกล่าว 
ถือว่าต่างประเทศให้การยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมของ 
ประเทศอื่นสามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมต่อธุรกิจของตน 
ได้มากกว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคู่สัญญาชาวอเมริกันซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์  

(franchise) ซึ่งมีสาขาต่าง ๆ  ทั่วโลกจะกำหนดให้ต้องดำเนินคดีต่อศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา  
ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะนักธุรกิจที่ทำธุรกิจระดับโลกไม่เชื่อในกระบวนการยุติธรรมของ 
ประเทศอื่น ๆ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเป็นที่ยอมรับจากนักธุรกิจ 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
  “ความยุติธรรม” ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างจากความยุติธรรมในระบบกฎหมาย 
ทั่วไป  โดยความยุติธรรมทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะเป็นไปตามระบบเศรษฐกิจหรือเป็นไปตามกลไก 
ตลาด  แต่ตามระบบกฎหมายโดยทั่วไปนั้นไม่ได้คำนึงถึงส่วนนี้  ในขณะเดียวกันหากพิจารณาแล้ว  
กฎหมายเอกชนและระบบเศรษฐศาสตร์แบบกลไกตลาดก็เป็นเรื่องเดียวกัน  กล่าวคือ  กลไกตลาด 
ประกอบด้วย หน่วยเศรษฐกิจ  (Economic Unit)  คือ  ปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งรัฐไม่ควรเข้าไป 
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 ๓ศักดา ธนิตกุล, คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร:  
สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๑, หน้า ๓๓.
 ๔ต่างกับมาตรฐานในทางอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเป็นการพิจารณาที่สภาพจิตใจ

แทรกแซงตลาด๓ แต่ต้องให้หน่วยเศรษฐกิจนั้นเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ 
ในการแลกเปลี่ยนหรือทำธุรกรรม  ซึ่งกลไกตลาดดังกล่าวกฎหมายเอกชนได้บัญญัติรับรองไว้ใน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยเรื่องสภาพบุคคล การรับรองสิทธิและทรัพย์สินของเอกชน 
และเสรีภาพในการแสดงเจตนานั่นเอง 
 สำหรับข้อเสนอแนะท่ีจะช่วยทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นท่ียอมรับจากนักธุรกิจน้ัน ประกอบด้วย 
การตีความกฎหมาย การใช้ดุลพินิจ และการขวนขวายหาความรู้ กล่าวคือ

 ประการที่ ๑ การตีความกฎหมาย ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ 
มากที่สุด โดยกฎหมายเอกชนนั้นถือว่า “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) คือ ความยุติธรรม 
 ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  มีข้อเท็จจริงโดยสังเขปว่านักธุรกิจส่งออก 
อาหารได้ตกลงซื้อที่ดินในจังหวัดปทุมธานี  จำนวน  ๓๒  ไร่  โดยเจ้าของที่ดินผู้ขายไม่ได้บอกว่าที่ดิน 
ดังกล่าวจำนวน  ๒๔  ไร่  จะถูกกรมชลประทานเวนคืน  ศาลพิจารณาพิพากษาว่ากรณีดังกล่าว 
เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินอันเป็นสาระสำคัญ  จึงตกเป็นโมฆียะ 
และมีสิทธิบอกล้างได้ 
  การตัดสินดังกล่าวถือเป็นความยุติธรรมตามกฎหมาย ในขณะเดียวกันความยุติธรรมที่ตัดสิน 
คดีนี้ยังสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพด้วย กล่าวคือ หากศาลฎีกาไม่ตัดสินว่า 
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี้เป็นสัญญาที่เป็นโมฆียะซึ่งสามารถบอกล้างได้และให้บังคับตามสัญญาแล้ว  
นักธุรกิจที่เข้าทำสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์ก็จะจนลงทันที ซึ่งสัญญาในลักษณะ 
เช่นนี้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าเป็นสัญญาที่ขาดประสิทธิภาพเพราะทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตอ้งจนลง ซึง่โดยทัว่ไปการเขา้ผกูพนัทำสญัญาคูส่ญัญาทัง้สองฝา่ยจะตอ้งรวยขึน้ ดงัเชน่ตวัอยา่งดงักลา่ว 
หากการซื้อที่ดินแปลงนี้ไม่มีการสำคัญผิด ผู้ซื้อย่อมเข้าใจว่าตนซื้อได้ในราคาถูกจึงตกลงซื้อ ผู้ขาย 
กย็อ่มเขา้ใจวา่ตนขายไดใ้นราคาแพงจงึตกลงขาย เพราะฉะนัน้ เมือ่ศาลจะตอ้งพจิารณาคดทีีข่อ้เทจ็จรงิ 
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิแลว้ จำเปน็ตอ้งคำนงึถงึ “ประสทิธภิาพ” ซึง่ถอืเปน็เจตนารมณข์องกฎหมายเอกชน 
ด้วยเสมอจึงจะเรียกได้ว่ามีความยุติธรรม 

 ประการที ่๒ การใชด้ลุพนิจิ การเปดิโอกาสใหศ้าลใชอ้ำนาจดลุพนิจิถอืเปน็สว่นหนึง่ทีจ่ะทำให ้
การใช้และการตีความกฎหมายเกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  โดยมีมาตรฐานของวิญญูชน 
เปน็เครือ่งมอืในการวดัความยตุธิรรม โดยพจิารณาจากการกระทำของบคุคลโดยทัว่ไปทีอ่ยูภ่าวะเชน่นัน้ 
จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ อันเป็นมาตรฐานในทางภาวะวิสัย (Objective)๔ และหากจะให้ 
ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปศาลจำเป็นต้องพัฒนากลไกต่าง ๆ  ให้การตีความกฎหมายมีลักษณะเป็น 
ภาวะวิสัยมากยิ่งขึ้น  เช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการพิจารณาความรับผิดเพื่อละเมิดนั้น นอกจาก 
จะใชเ้กณฑม์าตรฐานของวญิญชูนแลว้ ยงัมกีารพจิารณาเรือ่งตน้ทนุในการปอ้งกนัเหตอุกีดว้ย ดงัตวัอยา่ง 
คำพิพากษาศาลของสหรัฐอเมริกาที่มีข้อเท็จจริงว่า เรือของจำเลยซึ่งล่ามไว้ได้หลุดไปชนเรือบรรทุก 



ศาลยุติธรรม ความคาดหวังของสังคมไทย 

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓94

ขา้วสาลขีองรฐับาลจมลง ซึง่การตดัสนิวา่จำเลยไดก้ระทำการโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืไมน่ัน้ใหพ้จิารณา 
ว่าจำเลยควรจะมีการจ้างคนมาเฝ้าเรือหรือไม่ และให้เฝ้าอยู่นานเพียงใด ถ้าหากต้นทุนในการจ้างคน 
มาเฝ้าเรือแพงมากก็ไม่ถือว่าประมาทเลินเล่อ 
  สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมาก็เคยมีคำพิพากษาตัวอย่างซึ่งมีข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันคือ  
ท่อนซุงจากโรงเลื่อยได้หลุดลอยตามน้ำแล้วไปชนเรือนแพของผู้อื่นได้รับความเสียหาย เช่นนี้เจ้าของ 
โรงเลื่อยประมาทเลินเล่อหรือไม่ กรณีนี้การพิจารณาความรับผิดนอกจากจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของ 
วญิญชูนวา่เปน็การกระทำโดยประมาทเลนิเลอ่หรอืไมแ่ลว้นัน้ หากไดน้ำเรือ่งตน้ทนุในการปอ้งกนัเหตุ 
มาพิจารณาประกอบก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น  กล่าวคือ  หากเจ้าของโรงเลื่อยมีการจ้างคนมาเฝ้าท่อนซุง 
ซึ่งจ้างให้มาเฝ้าไม่เฉพาะในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันขโมยเท่านั้น  แต่ยังต้องจ้างให้คนมาเฝ้าในเวลา 
กลางวัน  เพื่อป้องกันการเกิดเหตุท่อนซุงหลุดในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย  ความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น  
(แมจ้ำเปน็ตอ้งจา้งคนมาเฝา้เพิม่เตมิกต็าม เพราะคา่จา้งมอีตัราตำ่มาก) ดงันัน้ ตอ้งถอืวา่เจา้ของโรงเลือ่ย 
ประมาทเลินเล่อ  เว้นแต่จะกำหนดให้เจ้าของโรงเลื่อยต้องสร้างแนวคอนกรีตเพื่อป้องกันท่อนซุงหลุด  
เช่นนี้จึงจะถือว่าต้นทุนในการป้องกันสูงมาก 
  อีกตัวอย่างคือ กรณีที่มีขโมยไปลักรถยนต์ที่จอดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งศาลได้พิพากษาว่า 
ห้างสรรพสินค้าประมาทเลินเล่อ เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นไม่มีพนักงานเฝ้า การตัดสินเช่นนี ้
ถือว่าสอดคล้องกับหลักเศรษฐศาสตร์ เพราะหากไม่ตัดสินว่าห้างสรรพสินค้าประมาทเลินเล่อแล้ว  
เจา้ของรถยนตก์ต็อ้งไปซือ้เครือ่งมอืกนัขโมยเองซึง่คำนวณออกมาคดิเปน็มลูคา่สงูกวา่การจา้งพนกังาน
เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งและโอกาสที่รถยนต์จะสูญหายก็ลดน้อยลงด้วยหากมีการจ้างพนักงานเพิ่มเติม 

 ประการที่ ๓ การขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม  ผู้พิพากษาไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ในวิชาการด้านกฎหมายเท่านั้น  แต่จำเป็นต้องขวนขวายหาความรู้ด้านอื่น ๆ   นอกเหนือจากกฎหมาย 
เพิม่เตมิดว้ย เชน่ ความรูใ้นดา้นธรุกจิ ผูพ้พิากษาจะมุง่พจิารณาเรือ่งประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิแตเ่พยีง 
อย่างเดียวก็มิได้  แต่ยังต้องคำนึงถึงเรื่องอื่น ๆ  ประกอบอีกด้วย เช่น สภาพสังคมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา หรือเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
  ตัวอย่างเช่น คดีสิ่งแวดล้อมในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ที่องค์การการค้าโลก (WTO) เห็นชอบด้วยกับ 
กรณีที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย  เพราะวิธีการจับกุ้งของไทยนั้นทำให้เต่าทะเล 
เสยีชวีติ คดดีงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ แมค้ำพพิากษาซึง่เปน็การตดัสทิธขิองประเทศไทยในการสง่ออกกุง้ 
จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างมหาศาลก็ตาม  ศาลมิได้คำนึงเฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ 
ตามหลักเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญแก่คุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์  ปรกติ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้และการตีความกฎหมายว่า  
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา๕ มีความตอนหนึ่ งว่า  
“การที่ท่านต้องปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ในทาง 
ที่ ดี ที่ สุ ด   ก็ มี หมายความว่ า ให้ ปฏิบั ติ อย่ า งถู กต้ อ ง”  
โดยคำว่า “ถูกต้อง” ในที่นี้ก็คือหลักการในมาตรา ๔ 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๖ ซึ่งบัญญัติให้ 
การใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ให้ต้องด้วยกรณี๗ คำว่า  “ต้องด้วย 
กรณี”  หมายถึง ต้องแก่กรณีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินั้น  
ซึ่งกฎหมายถ้าไม่ใช้ให้ต้องด้วยกรณีแล้วย่อมไม่ถูกต้อง  แต่จะทราบได้อย่างไรว่ากฎหมายใดต้องด้วย 
กรณีใดนั้นเป็นปัญหาที่จะต้องตอบให้ได้  เนื่องจากมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  
จะมีแต่ผู้พิจารณาเท่านั้นที่จะต้องพิเคราะห์ให้ได้ว่าบทกฎหมายใดต้องด้วยกรณีใด 
 ตัวอย่างเช่น การชกมวยบนเวที ถือเป็นทำร้ายร่างกายเพราะผู้ชกมวยต้องจงใจที่จะทำให้ 
อกีฝา่ยหนึง่ไดร้บับาดเจบ็ แตจ่ะถอืวา่การชกมวยเขา้ขา่ยเปน็การกระทำโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่  
ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เขาได้รับความเสียหาย ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒๐  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่ต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้กระทำได้กระทำโดย 
จงใจที่จะก่อความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ถูกกระทำ  เพียงแต่การกระทำของนักมวยเป็นการกระทำ 
ที่มิได้ทำโดยผิดกฎหมาย แต่ได้ทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โดยมีจารีตประเพณี หรือความยินยอม
ของคู่กรณีซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาเป็นเครื่องรองรับความชอบด้วยกฎหมาย 
ของการกระทำนั้น ๆ  หรือตัวอย่างกรณีพ่อแม่ตีลูก หรือหมอผ่าตัดคนไข้ก็ไม่เป็นละเมิด แม้การผ่าตัด 
ด้วยความระมัดระวังแล้วแต่ผ่าตัดไม่สำเร็จ คนไข้ได้รับความเสียหายก็ไม่เป็นละเมิดเช่นกัน 

 ๕พระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
 ๖“มาตรา ๔ กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความ 
มุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ
                 เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น 
ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป”
 ๗“การใช้กฎหมาย” เป็นหลักเกณฑ์ในการปรับใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริงอันเป็นข้อพิพาทเพื่อวินิจฉัยตัดสินข้อพิพาท  
โดยมีหลักเบื้องต้นว่า การใช้กฎหมายนั้นต้องใช้ให้ต้องด้วยกรณีตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องใช้กฎหมายให้ถูกเรื่องตรงตามกรณี 
ที่พิพาทกัน ซึ่งกฎหมายได้จัดลำดับการใช้กฎหมายไว้ ให้ใช้กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายเป็นลำดับแรก ต่อเมื่อ 
ไม่มีบทกฎหมายที่จะมาปรับใช้ จึงให้ปรับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อันได้แก่ จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น การเทียบ 
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และการใช้หลักกฎหมายทั่วไป (โปรดดู กิตติศักดิ์ ปรกติ, “หลักทั่วไปในการใช้และการตีความ 
กฎหมาย”, บทความวิชาการในโอกาสรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทย์, หน้า ๑๓-๑๔)
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 ๘มาตรา ๑๕๐ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 ๙สุภาษิตโรมันคือ “summum ius summa iniuria” หรือ “ความยุติธรรมที่สุดโต่ง ย่อมเป็นที่มาแห่งความอยุติธรรม” 

  นอกจากนี้ ตอนหนึ่งของพระราชดำรัสดังกล่าวยังมีใจความว่า “ผู้พิพากษาเป็นเครื่องหมาย 
ของความยุติธรรม เป็นเครื่องหมายของความดี คือ เป็นความหมายของความเรียบร้อยของ 
ประเทศชาต”ิ ดงันัน้ อะไรกต็ามทีเ่ปน็ความยตุธิรรมตอ้งเชือ่มโยงกบัความสงบ ถา้ยตุธิรรมแลว้ไมส่งบ 
หรือถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่สงบ ก็ไม่ใช่ความยุติธรรม คำว่า “เรียบร้อย” ในที่นี้หมายถึง  
“ความสงบเรียบร้อย” ซึ่งเป็นหลักทั่วไปที่สำคัญของกฎหมายไทย โดยเฉพาะเรื่องนิติกรรมที่มี 
หลักการว่า  การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็น 
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  การนั้นเป็นโมฆะ๘ ดังนั้น คำพิพากษา 
ที่ยึดแต่ตัวบทกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่คำนึงถึงความควรแก่เหตุ 
ในเรื่องนั้น ๆ  ย่อมถือว่าเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ต้องด้วยกรณี หากต้องด้วยกรณีแล้วย่อมถูกต้อง 
เป็นธรรม และจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย 
 ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาจ้างคนมาเป็นภรรยาน้อย หรือตกลงให้รางวัลแก่ผู้ที่หานางบำเรอ  
การตกลงดังกล่าวถือเป็นเสรีภาพในการแสดงเจตนา  แต่เนื่องจากเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
และศลีธรรมอนัดขีองประชาชน นติกิรรมจงึไมผ่กูพนั แตถ่า้หากภรรยาหลวงไดต้กลงกบัภรรยานอ้ยวา่ 
ถ้าภรรยาน้อยเลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของตนแล้วจะจ่ายเงินให้  ครั้นภรรยาน้อยเลิกยุ่งเกี่ยวแล้วและไป 
เรียกเงินตามที่ได้ตกลงไว้ ภรรยาหลวงปฏิเสธไม่จ่ายเงินโดยอ้างว่าการเป็นภรรยาน้อยนั้นขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย  ในกรณีนี้ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าการรับค่าสมนาคุณเพื่อการไปเป็นภรรยาน้อยนั้น 
ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศาลจึงบังคับให้ไม่ได้ แต่การเลิกเป็นภรรยาน้อยไม่ถือว่าขัดต่อ 
ความสงบเรียบร้อย ดังนั้นศาลจะบังคับให้ เป็นต้น 
  คำพิพากษาในกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ความดี  ความถูกต้อง  และความสงบจะต้องควบคู่ 
ไปด้วยกันซึ่งศาลจะต้องคำนึงถึงเสมอ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความแน่นอนชัดเจนอีกด้วย 
จงึจะเรยีกไดว้า่เปน็ความยตุธิรรม ซึง่ตามหลกัปรชัญาของเพลโต (Plato) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความยตุธิรรมคอื 
ความสมดุลระหว่างความดี  ความพอดี  และความกล้าหาญ  ซึ่งความพอดีก็คือความควรแก่เหตุ 
ส่วนความกล้าหาญก็คือความแน่นอน  กล่าวคือ  ถ้ามีความดีแต่ไม่มีความกล้าก็ถือว่าไม่มีประโยชน์  
หรอืถา้มคีวามกลา้แตไ่มม่คีวามดกีไ็มม่ปีระโยชนเ์ชน่กนั หรอืมทีัง้ความดแีละความกลา้แตเ่กนิกวา่เหตุ 
ก็ถือเป็นความยุติธรรมที่เคร่งครัดจนเกินไป ซึ่งสุภาษิตโรมันกล่าวว่า “ความยุติธรรมที่เคร่งครัด 
เกินไปคือความอยุติธรรม”๙ โดยคุณธรรมดังกล่าวศาลมีภารกิจที่จะต้องทำให้ปรากฏอย่างชัดเจน 
แกส่าธารณชน กลา่วคอื การทีศ่าลจะตอ้งด ีแนน่อน และควรแกเ่หตนุี ้ถา้เปน็ทีร่บัรูเ้ฉพาะผูพ้พิากษา 
เท่านั้นแต่ไม่อาจเป็นที่เข้าใจโดยถ่องแท้แก่สาธารณชนย่อมไร้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพราะหากสาธารณชน 
ไม่เข้าใจถึงเหตุผลอันลึกซึ้งของคำพิพากษาแต่เห็นเพียงผลอันเป็นผลร้ายหรือผลดีต่อตนเอง โดยมี 
ความพอใจถ้าเป็นผลดีและมีความโกรธเคืองถ้าเป็นผลร้าย เช่นนี้สังคมก็จะตกอยู่ภายใต้ความเห็น 
และไม่อาจจะสงบได้  เพราะเมื่อชนะคดีหรือเมื่อคำพิพากษาเป็นคุณแก่ตนเองก็จะบอกว่าศาลนั้น 
พจิารณาคดถีกูตอ้งแลว้ แตถ่า้ไมเ่ปน็คณุแกต่นเองกจ็ะบอกวา่ศาลเปน็สองมาตรฐาน ดงัเชน่ทีเ่คยไดย้นิวา่ 
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“ศาลมีสองมาตรฐาน” คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเหตุผลในคำพิพากษา หลักการแห่งความดี 
ความแน่นอน และความควรแก่เหตุ ยังไปไม่ถึงประชาชนหรือสาธารณชนนั่นเอง
  เมื่อพิจารณาหลักการเกี่ยวกับความยุติธรรมดังกล่าวข้างต้น  แท้ที่จริงก็เป็นเรื่องที่มีปรากฏ 
อยู่แล้วในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทย คือ ศีล สมาธิ และปัญญา “ศีล” ก็คือ หลักความ 
พอสมควรแกเ่หตหุรอืความพอเพยีง “สมาธ”ิ กค็อื หลกัทีจ่ะตอ้งนำไปสูค่วามชดัเจน ทำดว้ยความกลา้ 
และด้วยความตั้งใจมั่น ส่วน “ปัญญา” ก็คือ การตัดสินคดีที่ต้องสอดคล้องกับคุณค่าความเป็นธรรม 
หรือคุณค่าของความดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้พิพากษาจำเป็นต้องแสดงให้ประชาชนได้รับรู้  

 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ  ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า ศาลเป็นสถานที่ที่โดยปกติแล้วไม่มีใครอยากไป  
ยกเว้นแต่คู่ความในคดี  ทนายความ  และผู้ที่เป็นหรือกำลังจะเป็น 
ผู้พิพากษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะถือเป็นจุดศูนย์รวมของปัญหา 
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ทั้งหลายซึ่งประสงค์จะให้เป็นที่ยุติ เปรียบเทียบ 
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่ไม่มีใครอยากจะไปหาหมอถ้าไม่ป่วย  
แต่จะทำเช่นไรให้ประชาชนเห็นว่าศาลเป็นสถานที่ที่จะทำให้ 
ข้อขัดแย้งยุติลงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม อันเป็นที่พึ่ง 
สุดท้ายของประชาชนที่อยากไปมากขึ้น
  ดงันัน้ ผูท้ีป่ระกอบวชิาชพีกฎหมาย อาท ิผูพ้พิากษา อยัการ 
หรือทนายความ  ไม่ควรยึดถือเพียงเนื้อหาตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องแสวงหาแนวทางอื่นที่ดำเนินไปสู่ความยุติธรรมด้วย กล่าวคือ 
 ประการที่ ๑ ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลและดำเนินการให้กฎหมายมีความยุติธรรม และ
 ประการที่ ๒ การใช้กฎหมายต้องใช้ให้เกิดความยุติธรรม
  สำหรบัการใชก้ฎหมายใหเ้กดิความยตุธิรรมนัน้ถอืวา่มคีวามสำคญัเปน็อยา่งยิง่ เพราะแมว้า่จะม ี
กฎหมายที่ยุติธรรมเพียงใด  หากผู้พิพากษาหรือทนายความซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายไม่สุจริตแล้วก็ไม่มี 
ประโยชน์แต่อย่างใดเพราะความยุติธรรมไม่บังเกิด
   นอกจากนี้  ยังได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ในฐานะที่ตนเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย 
มีความเห็นว่า “ความยุติธรรมต้องอยู่เหนือกฎหมาย” และได้มองเห็นความเลื่อมล้ำของกฎหมาย 
บางฉบับที่มีการเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐  
ที่กำหนดให้มีการล่อซื้อยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับคำพิพากษา 
ศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการล่อซื้อในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาแล้ว ศาลได้ตัดสินว่าการล่อซื้อ 
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้เพราะว่าเจตนาในวินาทีสุดท้ายที่เขาได้กระทำความผิดนั้น มีส่วนหนึ่ง 
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปกระทำด้วย ซึ่งทำให้เขาต้องตัดสินใจเป็นผู้ร้าย ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีกรณีการล่อซื้อยาเสพติดและได้ถ่ายวีดีโอการล่อซื้อนั้นไว้ด้วย  ซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นพยาน 
หลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบและมีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว  ด้วยเหตุผลในทำนองเดียวกันว่าการล่อซื้อ 
เป็นการทำให้เขาแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายให้เขากระทำความผิด 
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  การบญัญตักิฎหมายในลกัษณะดงักลา่วจงึเปน็ทีก่งัวล เพราะเปน็การอนญุาตใหม้ ี“การอำพราง” 
คอื ลวงใหผู้อ้ืน่ คอืผูท้ีค่ดิจะคา้ยาเสพตดิกระทำความผดิไปเลย และเปน็การบงัคบัใหผ้ลของการอำพราง 
นัน้มผีลใชบ้งัคบัได ้ซึง่เทา่กบัเปน็การบงัคบัศาล โดยบงัคบัศาลใหต้อ้งรบัฟงัเปน็พยานหลกัฐานไดน้ัน่เอง  
ซึ่งขัดต่อหลักการตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ 
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  ดังนั้น  ศาลในฐานะที่เป็นผู้ประสาทความยุติธรรม  สังคมย่อมมีความคาดหวังว่าเมื่อมาพึ่ง 
กระบวนการยตุธิรรมแลว้จะไดร้บัความยตุธิรรม โปรง่ใส เปน็ธรรม และเปน็กลาง และศาลในฐานะเปน็ 
ผู้ใช้อำนาจในนามพระมหากษัตริย์  จึงควรถือปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม๑๐ โดยเฉพาะธรรมะ 
ข้อที่ ๑๐ “อวิโรธนะ” หรือ “ความเที่ยงธรรม” ซึ่งหมายถึง ความหนักแน่น การถือความถูกต้อง 
และเที่ยงธรรมเป็นหลัก  ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ   
ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรื่อง  พระนลคำหลวง  
ที่ว่า “หนึ่งคงธำรงนิติประวัติ วรยุกติธรรมา ทรงงำพิภพศีลกะผา สุกะแม้นมนูเดิม”๑๑ 

   นายจลุสงิห ์วสนัตสงิห ์อยัการสงูสดุ ไดแ้สดงความคดิเหน็วา่ 
ในฐานะที่ เป็นอัยการมีความเห็นว่าสิ่งที่สังคมคาดหวังจาก 
ศาลยุติธรรม  คือ “ความเที่ยงธรรม” และ “ความเป็นกลาง”  
เนื่องจากเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าผู้พิพากษาย่อมเป็นผู้ที่มีวิชา 
ความรู้  แต่ความเที่ยงธรรมและความเป็นกลางนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ 
นอกเหนือจากวิชาความรู้ 
   “ความเที่ยงธรรม” หมายถึง  ความยุติธรรมที่อยู่เหนือ 
กฎหมาย โดยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้อง 
พิจารณาตัดสินคดีอย่างเที่ยงธรรม กล่าวคือ ต้องใช้และตีความ 
กฎหมายอยา่งเปน็ธรรมตอ่สงัคม เพราะหากตคีวามอยา่งเครง่ครดั 
หรือเถรตรงจนเกินไปสังคมก็จะสูญเสียคนดี  แต่ถ้าตีความอย่าง 
หละหลวมก็จะกลายเป็นการปล่อยคนชั่วไปเช่นกัน ดังนั้น จึงต้อง
หาความพอดีเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อสังคม

 ตวัอยา่งเชน่ กรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) มมีตใิหส้มาชกิวฒุสิภาสิน้สดุสมาชกิภาพ 
เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
กับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  

 ๑๐ทศพิธราชธรรม คือ จริยวัตร ๑๐ ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมหรือเป็นคุณธรรมประจำตน 
ของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้ว 
ไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช ้
หลักธรรมเหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย ทาน (ทานํ), ศีล (ศีลํ), บริจาค (ปริจาคํ), ความซื่อตรง (อาชชวํ), ความอ่อนโยน (มัททวํ), 
ความเพียร (ตปํ), ความไม่โกรธ (อกฺโกธ), ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา), ความอดทน (ขันติ) และความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) 
 ๑๑โปรดดู http://www.dhammajak.net/ratchathum/b10.htm
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อันเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น อย่างไรก็ตาม การถือครองหุ้นดังกล่าวในบาง 
กรณีเป็นการถือครองหุ้นในจำนวนเพียงเล็กน้อย เป็นหุ้นมรดก เป็นหุ้นที่คู่สมรสเป็นผู้ซื้อและ 
ไมท่ราบมากอ่น หรอืเปน็การซือ้ไวแ้ลว้ทิง้ไป โดยมไิดม้เีจตนาทีจ่ะเปน็การเขา้ไปแทรกแซงหรอืควบคมุ 
การบริหารงาน ซึ่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เหล่านี้ถือว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง 
  สำหรบั “ความเปน็กลาง” ถอืเปน็ปญัหาทีส่ำคญั ทัง้นีเ้พราะวา่ความรู ้ความสามารถและความ 
เที่ยงธรรมสามารถหาได้จากผู้พิพากษาโดยทั่วไป แต่ความเป็นกลางนั้นจะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชน 
ได้รับรู้ว่าศาลยุติธรรมเป็นกลางอย่างแท้จริง  โดยต้องเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่าผู้พิพากษาทุกคน 
จะต้องตัดสินคดีในข้อเท็จจริงเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด

 นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
และโฆษกศาลยุติธรรม  ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความคาดหวังของสังคมไทยต่อศาลยุติธรรมว่า  ในฐานะ 
ที่ตนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและมีส่วน 
ในการบังคับใช้กฎหมาย จึงต้องถูกคาดหวังจากสังคม 
ในสถานะของตำแหน่งตุลาการเช่นเดียวกัน โดยความ 
คาดหวั งของสั งคมไทยที่ มี ต่ อศาลยุติ ธรรมก็คื อ 
“ศาลต้องยุติธรรม” 
  โดยยกตัวอย่างคดีข้อพิพาทที่ เกิดขึ้นในอดีต 
ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางของศาล  
ซึง่เปน็กรณขีอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ระหวา่ง ทดิจอ้ย เปน็โจทก ์ 
กับ จินเฮง เป็นจำเลย โดยมีขุนประเคนคดีกับหลวง 
สันทัดกรณีเป็นผู้ตัดสิน ข้อเท็จจริงคือ ทิดจ้อย รู้สึก 
ไม่ชอบหน้าจินเฮง จึงเอาก้อนหินไปปาบ้านของจินเฮง  
จินเฮงจึงนำคดีมาฟ้องร้อง ผู้พิพากษาไต่สวนแล้วตัดสินว่า “ไทยปาเรือนเจ๊ก ไม่ถูกลูกเด็ก ทรัพย์สิน 
ไม่เสียหาย ไม่มีความผิด  ให้ปล่อยตัวไป” เมื่อคำตัดสินเป็นเช่นนี้จินเฮงจึงเข้าใจว่าตนเองก็สามารถ 
กระทำได้เช่นเดียวกัน  จึงได้เอาก้อนหินไปปาบ้านของทิดจ้อยกลับคืน ปรากฏว่าศาลได้ตัดสินว่า  
“เจ๊กปาเรือนไทย แม้ไม่ถูกลูก แม้ไม่ถูกใคร แต่ผีเรือนตกใจ ปรับไหมได้ ๑ ชั่ง” 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชดำริว่า
กฎหมายมีการดัดแปลงแต่งเติมให้ฟั่นเฟือน วิปริต ขาดความยุติธรรม จึงสมควรชำระสะสางเสียใหม ่ 
และได้มีการตราเป็น “กฎหมายตราสามดวง” คือ ตราพระราชสีห์ ตราพระคชสีห์ และตราบัวแก้ว

ตราพระราชสีห์
ประจำตำแหน่ง

สมุหนายก

ตราพระคชสีห์
ประจำตำแหน่ง
สมุหพระกลาโหม

ตราบัวแก้ว
ประจำตำแหน่ง
กรมท่าโกษาธิบดี
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 ๑๒สิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ  สิทธิพิเศษที่จะใช้กฎหมายของประเทศหนึ่งบังคับแก่บุคคลที่เป็นพลเมืองของตนที่ไปอยู่ 
ในดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง

  สำหรับนักธุรกิจก็ดูประหนึ่งว่าไม่ต้องการที่จะนำคดีไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือศาลไทย  
โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยต้องสูญเสีย 
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต๑๒ โดยต่างประเทศที่เข้ามาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยนั้นจะกำหนด 
ข้อตกลงที่จะมิให้คนในบังคับของตนต้องขึ้นศาลไทย  ดังนั้น  จึงได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายของ 
ประเทศไทยในที่สุด 
  จะเหน็ไดว้า่ความคาดหวงัของสงัคมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนัทีม่ตีอ่ศาลยตุธิรรมกค็อื ตอ้งการ 
เหน็กระบวนการยตุธิรรมในทางศาลตดัสนิคดดีว้ยความชอบธรรมหรอืมคีวามเทีย่งธรรมและเปน็กลาง 
ซึ่งความเที่ยงธรรมและเป็นกลางนี้ย่อมนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคม รวมทั้ง 
ยังสามารถระงับปัดเป่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได ้ ตลอดจนทำให้คู่ความหรือคู่กรณีเกิดความพึงพอใจ 
มากที่สุดบนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย 
  อยา่งไรกต็าม ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รตลุาการทีอ่าสาเขา้มาเปน็ผูร้กัษาความเปน็ธรรมและเปน็กลาง 
จงึตอ้งพสิจูนต์วัเองดว้ยการถอืปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๑ ได้กำหนดให้ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระมหากษัตริย์ โดยมีสาระสำคัญ คือ
  -  จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
  -  ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 -  ปราศจากอคติท้ังปวง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร 
  -  รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
    ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ
 “การปราศจากอคตทิัง้ปวง” ถอืเปน็หลกัการทีส่ำคญัเปน็อยา่งยิง่สำหรบัผูพ้พิากษาและตลุาการ 
ทั้งนี้เพราะอคติดังกล่าวอาจเข้ามาเจือปนอยู่ในความรู้สึกได้โดยไม่รู้ตัว  ซึ่งอาจถูกหยิบยกขึ้นมา 
วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นกลางของศาลได้  โดยคำว่า “อคติ” หมายถึง ความไม่เที่ยงธรรม  
หรือความลำเอียง ซึ่งประกอบด้วย
  ๑)  ฉันทาคติ   คือ  ความลำเอียงเพราะชอบ 
  ๒)  โทสาคติ   คือ  ลำเอียงเพราะชัง 
  ๓)  โมหาคติ   คือ  ลำเอียงเพราะหลง พลาดผิด หรือเพราะเขลา 
  ๔)  ภยาคติ    คือ  ลำเอียงเพราะกลัว 
  สำหรับความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ที่มองศาลยุติธรรมว่า “เป็นสองมาตรฐาน” นั้น 
ความเป็นจริงแล้ว  “ศาลยุติธรรมมีหลายมาตรฐาน แต่มีเพียงหนึ่งบรรทัดฐานเท่านั้น”  กล่าวคือ 
ในคดหีนึง่ๆ ทีฟ่อ้งในขอ้หาเดยีวกนั แมค้ำพพิากษาอาจจะแตกตา่งกนั แตม่เีพยีงบรรทดัฐานเดยีว กค็อื 
ความยุติธรรมเฉพาะคดี 
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 ตัวอย่างเช่น เมื่อคราวที่ตนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธรณ์  ภาค  ๒  สังเกตว่าเหตุใด 
เขตศาลภาค  ๒  เช่น  จังหวัดชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และตราด  มีคดีลักขโมยมิเตอร์จ่ายน้ำประปา 
สายทองแดงและเหล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์ดังกล่าว 
หนักถึง ๕ - ๗ ปี  ในขณะที่คราวที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลา  คดีลักทรัพย์โดยทั่วไป 
ศาลจะพพิากษาลงโทษจำคกุโดยเฉลีย่ประมาณ ๒ - ๔ ป ีเชน่เดยีวกนัจงัหวดัทางภาคใตใ้นคดมีอีาวธุปนื 
อาจกำหนดโทษหนักกว่าภาคอื่น ๆ  ดังนั้น ความยุติธรรมจึงต้องมีความแตกต่าง เพราะกระบวนการ 
ยุติธรรมต้องเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุ้มครอง  ป้องกัน  และรักษาสังคม  มิใช่เป็นแต่กระบวนการ 
ที่วัดแต่เพียงว่าทุกอย่างต้องเหมือนกัน 
  อย่างไรก็ตาม  แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖๑๓ ได้แสดงให้เห็นว่า 
ศาลยุติธรรมได้คำนึงถึงความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว  และพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อให้ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรม  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว  
และเสมอภาค ดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งจะมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ 
ในระดับสากลภายในปี ๒๕๕๖”  
  จากความคาดหวังของสังคมไทยที่มีต่อศาลยุติธรรม สามารถสรุปบทบาทของสถาบันตุลาการ 
โดยย่อว่า “เพิ่มพูน พัฒนา สร้าง รักษา สนับสนุน ส่งเสริม” ซึ่งขออธิบายเป็นกลอนว่า “เพิ่มพูน 
ประสทิธภิาพความยตุธิรรม ถกูตอ้งเดน่ลำ้รวดเรว็นำหนา้ เตมิทกุศาสตรส์ูค่วามรูก้ารพฒันา เสรมิสรา้ง 
คุณค่าสมานฉันท์ทุกชั้นชน เคารพหลักสิทธิความคิดแตกต่าง ดำรงความเป็นกลางไม่สับสน รักษา 
จริยธรรมนำตัวตน สนับสนุนทุกคนใช้ไอที ส่งเสริมเติมไฟในใจจิต ให้ห่วงคิดประชาชนทุกข์ล้นปรี่ 
บริการด้วยหัวใจไม่รอรี ตามหน้าที่อุดมการณ์ศาลยุติธรรมไทย”

 ๑๓แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ประกอบด้วย
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  รักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ด้วยความเสมอภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ในระบบศาลชำนัญพิเศษ      
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและ 
บริการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  เพิ่มศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล 
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 สรุป จากการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้พบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ของสงัคมไทยตอ่ศาลยตุธิรรมทีห่ลากหลายและแตกตา่งกนัออกไป แตอ่ยา่งไรกต็าม ความคดิเหน็ทกุ ๆ  
ความคิดเห็นดังกล่าวนั้นต่างมีแนวทางที่สอดคล้องต้องกันอันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือ “ศาล”  
ในฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการซึ่งมีส่วนสำคัญในการใช้และตีความกฎหมาย ต้องถือหลักความยุติธรรม 
และความถูกต้องยิ่งไปกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะความยุติธรรมถือเป็นสารัตถะของ 
กระบวนการยุติธรรม โดยความยุติธรรมนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการใช้ให้ถูก 
วัตถุประสงค์และตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยต้องใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ปราศจากอคติ และประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
  ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีเปรียบเทียบบทบาทของศาลซึ่งวิทยากรได้กล่าวไว้ในที่ประชุมว่า  
หากศาลจะต้องเลือกระหว่างความถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง กับความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ ถือเป็นการตัดสินใจ 
ที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำหน้าที่ของศาล  เช่นเดียวกับ  “ทหาร”  ที่อาสามาปกป้องรักษา 
แผน่ดนิไทยเพือ่ความสงบสขุของประชาชนและของประเทศชาต ิโดยตอ้งออกไปสูร้บแมรู้ว้า่ตนอาจจะ 
ต้องตาย  แต่ก็กล้าและยอมตายเพื่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  อันเป็นหน้าที่ซึ่งอยู่เหนือ 
สิ่งอื่นใดและเป็นจิตวิญญาณของความเป็นชายชาติทหาร
  ดังนั้น จิตวิญญาณของผู้พิพากษา ก็คือ การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม  
ความเทีย่งธรรม ความเปน็กลาง และความถกูตอ้ง ในอนัทีจ่ะปกปอ้งคุม้ครองสงัคม สถาบนั และรกัษา 
กฎกติกาของสังคมให้มีความเป็นปกติสุข  ถึงแม้จะต้องเดิมพันด้วยชีวิตก็ตาม  ดังปรากฏตาม 
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา  
ในหลายส่วนซึ่ งมีใจความโดยสรุปว่า “ความยุติธรรมเป็นความศักดิ์สิทธิ์  เพราะฉะนั้น 
ผู้พิพากษามีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพราะเขานับถือว่าศาลเป็นคนดี 
ของประเทศ” คำว่า “จนกว่าชีวิตจะหาไม่” นั้น ถือว่ามีความหมายอันยิ่งใหญ่ กล่าวคือ ผู้พิพากษา 
จะต้องทำไปจนตายหรือแม้กระทั่งจะต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันก็ตามก็ต้องทำเพื่อรักษาความเป็นธรรม 
ไว้นั่นเอง   
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นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
นิติกร สำนักกฎหมาย

ก. ประวัติ ความเป็นมา และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ ณ ปัจจุบัน*

			 		 รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ	พ.ศ.	....			เสนอโดยคณะรฐัมนตร	ี
(ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี)	เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	เมื่อวันที่	
๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๓	 โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๓	
และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๓	ปีที่	๓	ครั้งที่	๒๑	 (สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	 
๒๑			เมษายน			๒๕๕๓			ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระที	่๑	รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการ 
และพนกังานอยัการ	พ.ศ.	....			และมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั	จำนวน	๓๖	คน	เพือ่พจิารณา	
กำหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ. ....

หลักการ
	 ให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ

เหตุผล
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่น 

ตามรฐัธรรมนญู	และพนกังานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละการปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไป 
โดยเที่ยงธรรม	โดยมาตรา	๒๕๕	วรรคห้า	ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	และการดำเนินการอ่ืนโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา	 
ทัง้นี	้ตามทีก่ฎหมายบญัญตั	ิจงึจำเปน็ตอ้งกำหนดใหม้อีงคก์รอยัการ	และใหส้ำนกังานอยัการสงูสดุ 
เป็นหน่วยธุรการขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา	 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	ประกอบกับพระราชบัญญัติพนักงาน 
อัยการ	พ.ศ.	๒๔๙๘	ได้ใช้บังคับมานานแล้ว	สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	จึงจำเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้
	 *	ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๔	พฤษภาคม	๒๕๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ 
และพนักงานอัยการ พ.ศ. ....
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ค. สาระสำคัญโดยสรุป

     ๑. ให้ยกเลิกกฎหมาย
			 		 				 (๑)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	พ.ศ.	๒๔๙๘
			 		 				 (๒)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๐๐
			 		 				 (๓)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๐๒
			 		 				 (๔)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๐๗
			 		 				 (๕)	 พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๑๗

     ๒. บทนิยาม
        “ก.อ.”	หมายความวา่	คณะกรรมการอยัการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ 

ฝ่ายอัยการ
         “ข้าราชการฝ่ายอัยการ”	 หมายความว่า	 ข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
         “พนักงานอัยการ”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงาน 

อัยการตามพระราชบัญญัตินี้
         “ภาค”	หมายความว่า	เขตท้องท่ีของสำนักงานอัยการสูงสุดท่ี	ก.อ.	กำหนดตามมาตรา	๗ 

           “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ราชการส่วนกลาง	
ราชการส่วนภูมิภาค	ราชการส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	หน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐ

         “เจา้หนา้ทีข่องรฐั”	หมายความวา่	ขา้ราชการ	เจา้พนกังาน	พนกังาน	ลกูจา้ง	หรอื 
ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

    ๓. ผู้รักษาการตามกฎหมาย
			 		 				 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

     ๔. องค์กรอัยการ
			 		 				 ให้องค์กรอัยการ	ประกอบด้วย	ก.อ.	อัยการสูงสุด	และพนักงานอัยการอื่นโดยมี 

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการ	 และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	
การงบประมาณ	การดำเนนิการอืน่	และเปน็นติบิคุคล	โดยมอียัการสงูสดุเปน็ผูบ้งัคบับญัชาและ 
เป็นผู้แทนนิติบุคคล	และกำหนดให้อัยการสูงสุด	พนักงานอัยการอื่น	และข้าราชการฝ่ายอัยการ
อื่นสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด	

				 				 ให้การแบ่งหน่วยงาน	การจัดต้ังและกำหนดท้องท่ีของภาคและการกำหนดอำนาจหน้าท่ี 
ของหน่วยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุดให้ทำเป็นประกาศ	ก.อ.	ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ 
ขององค์กรอัยการนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม	 (มาตรา	๗	 
และมาตรา	๘)



  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓  105

     ๕. พนักงานอัยการ
			 		 				 ๕.๑	ตำแหนง่พนกังานอยัการ	ใหพ้นกังานอยัการม	ี๑๗	ตำแหนง่	อนัประกอบดว้ย	

อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค 
รองอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อัยการ 
ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองอัยการจังหวัด อัยการประจำกอง อัยการจังหวัดผู้ช่วย 
และอัยการผู้ช่วย	รวมทั้งมีตำแหน่งอัยการอาวุโสด้วย	และหากมีเหตุจำเป็น	ก.อ.	จะประกาศ 
กำหนดให้มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้	

				 				 ซึ่งการแต่งตั้งอัยการสูงสุดจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก	ก.อ.	และ 
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แล้วให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	
ส่วนการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานอัยการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	(มาตรา	๙	และมาตรา	๑๐)

			 		 				 ๕.๒	 เขตความรับผิดชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด	 ให้มีพนักงานอัยการ 
ไว้เป็นทนายแผ่นดินประจำศาลต่าง	 ๆ	นอกจากศาลทหารตามกรอบอัตรากำลังที่	ก.อ.	กำหนด 
โดยแบ่งออกได้	ดังนี้

			 		 				 		 	 (๑)		ให้มีสำนักงานอัยการภาค	โดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นหัวหน้า
			 		 				 		 	 (๒)		ให้มีสำนักงานอัยการจังหวัด	ในท้องที่ที่ตั้งศาลจังหวัด	ศาลแขวง	หรือ 

ศาลเยาวชนและครอบครัว	ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยมีอัยการจังหวัดเป็นหัวหน้า
			 		 				 		 	 (๓)		ในเขตกรุงเทพมหานครให้มีพนักงานอัยการที่รับราชการประจำอยู่ใน 

ส่วนราชการเป็นพนักงานอัยการศาลชั้นต้นทุกศาล	 โดยมีอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุด 
หรืออธิบดีอัยการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากอัยการสูงสุดเป็นหัวหน้า	(มาตรา	๑๑	–	มาตรา	๑๓)

			 		 				 ๕.๓	 อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
			 		 				 		 	 (๑)		อำนาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
			 		 				 		 	 (๒)		ในคดอีาญา	มอีำนาจหนา้ทีต่ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้
			 		 				 		 	 (๓)	 ในคดีแพ่งหรือคดีปกครอง	มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาล 

และหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ราชการส่วนกลาง	หรือราชการส่วนภูมิภาค 
ในศาลหรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงและตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

			 		 				 		 	 (๔)		ในคดแีพง่	คดปีกครอง	หรอืคดอีาญา	ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัถกูฟอ้งในการที่ 
ได้กระทำตามหน้าที่หรือคดีที่ราษฎรถูกฟ้องในเรื่องที่ได้กระทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำในหน้าที่ราชการ 
เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแก้ต่างให้ก็ได้
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			 		 				 		 	 (๕)		ในคดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือกรณีที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
ทีห่นว่ยงานของรฐั	นอกจาก	(๓)	หรอืนติบิคุคลซึง่มใิชห่นว่ยงานของรฐัทีต่ัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตั ิ
หรอืพระราชกฤษฎกีาใหเ้ปน็คูก่รณแีละมใิชก่รณทีีเ่ปน็ขอ้พพิาทกบัรฐับาลหรอืระหวา่งหนว่ยงาน
ของรัฐ	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

			 		 				 		 	 (๖)		ในคดทีีร่าษฎรฟอ้งคดเีองไมไ่ดโ้ดยกฎหมายหา้ม	เมือ่เหน็สมควรพนกังาน 
อัยการมีอำนาจเป็นโจทก์ก็ได้

			 		 				 		 	 (๗)		ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำพัง	 ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษา 
ให้ปล่อยผู้นั้น	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะฎีกาก็ได้

			 		 				 		 	 (๘)		ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วน 
ของการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับตามคำพิพากษา	และกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย	หรือ 
ประกนัรบัสิง่ของไปดแูลรกัษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ใหม้อีำนาจและหนา้ที ่
ดำเนนิคดใีนการบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามสญัญานัน้	โดยกรณดีงักลา่วนีม้ใิหเ้รยีกคา่ฤชาธรรมเนยีมจาก 
พนักงานอัยการ		 	

			 		 				 		 	 (๙)		อำนาจและหน้าที่ตาม	ก.อ.	ประกาศกำหนดหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
และตามที่กฎหมายกำหนด	

			 		 				 		 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๑๔	 (๓)	 (๔)	 และ	 (๕)	 พนักงานอัยการ 
จะออกคำสัง่เรยีกบคุคลใด	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหถ้อ้ยคำกไ็ด	้แตจ่ะเรยีกคูค่วามอกีฝา่ยหนึง่มาใหถ้อ้ยคำ 
โดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้	(มาตรา	๑๔)

			 		 				 ๕.๔	 อำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ 
				 				 		 	 ให้อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดมีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาล	อธิบดีอัยการภาค 

มีอำนาจดำเนินคดีได้ทุกศาลภายในภาค	 พนักงานอัยการผู้อื่นมีอำนาจดำเนินคดีได้เฉพาะ 
ศาลแห่งท้องที่ที่พนักงานอัยการผู้นั้นรับราชการประจำ	เว้นแต่

			 		 				 		 	 (๑)		เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งให้พนักงานอัยการที่ประจำในท้องที่หนึ่งไป 
ชว่ยราชการอกีทอ้งทีห่นึง่ชัว่คราว	หรอืไปดำเนนิคดเีฉพาะเรือ่ง	หรอืเมือ่อธบิดอียัการภาคมคีำสัง่ให ้
พนักงานอัยการภายในภาคไปช่วยราชการในอีกท้องที่หนึ่งชั่วคราว	หรือให้ไปดำเนินการเฉพาะ 
เรือ่งภายในภาคใหพ้นกังานอยัการผูน้ัน้มอีำนาจดำเนนิคดใีนศาลประจำทอ้งทีน่ัน้ได	้และมอีำนาจ 
ดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา	หรือศาลปกครอง	แล้วแต่กรณี

			 		 				 		 	 (๒)		เมื่ออธิบดีอัยการภาคมีคำสั่งให้พนักงานอัยการซึ่งรับราชการในภาค 
มีอำนาจดำเนินคดีในศาลทุกศาลภายในภาค	 ให้พนักงานอัยการผู้นั้นมีอำนาจดำเนินคดี 
ในศาลทุกศาลภายในภาคนั้น	 และมีอำนาจดำเนินคดีได้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา	
หรือศาลปกครองสูงสุด	แล้วแต่กรณี

			 		 				 		 	 (๓)	 เมื่อคดีที่พนักงานอัยการได้ดำเนินไว้ในศาลชั้นต้นขึ้นมาสู่การพิจารณา 
ของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา	 พนักงานอัยการผู้ดำเนินคดีนั้น	 หรือพนักงานอัยการผู้อื่นซึ่ง 
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ประจำศาลชั้นต้นนั้น	หรือพนักงานอัยการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากอัยการสูงสุด 
มีอำนาจดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาได้

			 		 				 		 	 (๔)	 กรณีที่ศาลส่งประเด็นไปสืบพยานยังศาลอื่นหรือโอนคดีไปพิจารณา 
ยงัศาลอืน่	พนกังานอยัการประจำศาลอืน่นัน้	หรอืพนกังานอยัการผูด้ำเนนิคดมีาแตต่น้	หรอืพนกังาน 
อยัการซึง่ประจำศาลทีด่ำเนนิคดมีาตัง้แตต่น้	มอีำนาจดำเนนิคดนีัน้ในศาลทีส่บืพยานตามประเดน็	 
หรือศาลที่รับโอนคดีนั้นได้	
(มาตรา	๑๕)

			 		 				 ๕.๕	 การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ  
ในคดทีีต่อ้งตัง้ตน้ทีพ่นกังานอยัการ	หรอืการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ	เพือ่ดำเนนิการตามรฐัธรรมนญู 
หรอืตามกฎหมายอืน่ใด	ใหพ้นกังานอยัการมอีำนาจแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ	และรวบรวมพยานหลกัฐาน	
สอบปากคำพยาน	ออกคำสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การ	หรือให้ส่งพยานหลักฐาน	เอกสารหรือวัตถุ	
และดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร	 แต่ทั้งนี้ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นเป็นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา	 บุคคลดังกล่าวจะไม่มาหรือไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งพยานหลักฐาน	
เอกสารหรือวัตถุตามที่เรียกก็ได้	และกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน 
คดีอาญาซึ่งมิใช่การร่วมสอบสวนหรือร่วมทำสำนวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน	ให้พนักงาน 
อัยการมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน	 ทั้งนี้	 ให้พนักงาน 
อัยการเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจและหน้าที่ตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 โดยในการจับกุมและคุมขังอาจมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจ 
เปน็ผูด้ำเนนิการกไ็ด	้ซึง่คำสัง่ของพนกังานอยัการดงักลา่วใหถ้อืเปน็คำบงัคบัของพนกังานอยัการ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	(มาตรา	๑๖	–	มาตรา	๑๘)

          ทัง้นี ้ใหพ้นกังานอยัการมอีสิระในการพจิารณาสัง่คดแีละปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไป 
ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยเที่ยงธรรม	ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญา 
จะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน	หรอืจะมผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาต	ิ 
หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ	ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	และอัยการสูงสุดมีอำนาจ 
สั่งไม่ฟ้องได้	(มาตรา	๒๑)

 ๖. สำนักงานอัยการสูงสุด
			 		 นอกจากมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ	 เพื่อสนับสนุน 

และอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว	ให้สำนักงานอัยการสูงสุดมีอำนาจและหน้าที่	 
ดังนี้

			 		 (๑)		ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย	 รวมตลอดทั้ง 
ในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	และให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	

				 (๒)		ให้คำปรึกษา	 และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาล 
และหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	
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				 (๓)		ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีร้องขอ	 เว้นแต่การดำเนินการนั้นจะขัดต่องานในหน้าที่
หรืออาจทำให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	

			 		 (๔)		ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม	 การรักษา 
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน	

				 (๕)		ตดิตอ่ประสานงานกบัองคก์รหรอืหนว่ยงานตา่งประเทศในเรือ่งทีอ่ยูใ่นอำนาจหนา้ที ่
ของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด	ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด	

			 		 ในการตรวจรา่งสญัญาตาม	(๒)	ใหส้ำนกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีร่กัษาประโยชนข์องรฐั	 
ในการนีส้ำนกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีร่ายงานรฐับาล	หรอืหนว่ยงานของรฐั	หรอืนติบิคุคลทีเ่ปน็
คู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ์	ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่รัฐ	(มาตรา	๒๓)

				 กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิและเมือ่สำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิไดท้ำการตรวจสอบรบัรองบญัชี 
และการเงินทุกประเภทของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว	 ให้เสนอผลการสอบบัญชีโดยตรงต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรีด้วย	(มาตรา	๒๕) 

๗. อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุด
			 		 (๑)		กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด	 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย	แนวทาง	และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
อัยการสูงสุด

			 		 (๒)		ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารราชการ	 ปฏิบัติราชการ	 และบริหาร 
งานบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	แบบแผน	และประเพณ ี
ปฏิบัติของทางราชการ

				 (๓)		บริหารจัดการงบประมาณ	การเงิน	ทรัพย์สิน	และการพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด
			 		 ในการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว	ใหอ้ยัการสงูสดุมอีำนาจออกระเบยีบ	ประกาศ	หรอืคำสัง่

อันจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด	ทั้งนี้	เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ	
หรือประกาศที่	ก.อ.	กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้		(มาตรา	๒๗)

 ๘. บทเฉพาะกาล
			 		 (๑)		ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญตัปิรับปรุงกระทรวง					ทบวง						กรม						พ.ศ.						๒๕๔๕	 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที่	๕)	 	พ.ศ.	๒๕๕๐ 
เป็นสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๘)

			 		 (๒)		ใหโ้อนกจิการ	ทรพัยส์นิ	สทิธ	ิหนี	้ขา้ราชการ	พนกังานลกูจา้ง	และเงนิงบประมาณ 
ของสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที่	 ๕)	พ.ศ.	๒๕๕๐	 
ไปเป็นของสำนักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๒๙)
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			 		 (๓)		กำหนดบทรองรับพระราชกฤษฎีกา	กฎ	ระเบียบ	ข้อกำหนด	ข้อบังคับ	ประกาศ	 
หรือคำสั่งที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการ	การแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัต ิ
หนา้ทีข่องพนกังานอยัการ	และการอืน่ใดทีใ่ชบ้งัคบักบัพนกังานอยัการหรอืสำนกังานอยัการสงูสดุ 
ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
บทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี	้จนกวา่จะมรีะเบยีบ	ประกาศ	หรอืคำสัง่ของ	ก.อ.	หรอือยัการสงูสดุ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และกำหนดบทรองรับชื่อส่วนราชการและตำแหน่งของ 
พนกังานอยัการซึง่ใชอ้ยูเ่ดมิทีไ่ดก้ำหนดไวต้ามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ขอ้กำหนด	ขอ้บงัคบั	ประกาศ 
คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หมายถึง 
สำนักงานอัยการสูงสุดและตำแหน่งพนักงานอัยการตามพระราชบัญญัตินี้	 (มาตรา	๓๐	และ 
มาตรา	๓๑)

ทา่นผูอ้า่นวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใ้ดมคีวามประสงคต์อ้งการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สามารถเสนอความเห็นได้ โดยผ่านทางเว็บไซด์ ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓๑๑๐

ปัทมา  จตุรพัฒน์

ภาษิตกฎหมาย ภาษาที่ชาวบ้านควรรู้  หน้า ๑๙

  “...You must not vary the words  

of the statute.

	 	 ท่านมิอาจทำให้ถ้อยคำในตัวบทกฎหมาย 

เปลี ่ยนแปลงหรือผันแปรไป...”
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  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตับิำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๒๑)	
พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้บัญญัติให้ผู้รับบำนาญมีสิทธินำบำเหน็จดำรงชีพมาใช้ได้ 
ก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพ 
อยูไ่ด	้โดยเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ	แตก่ารดำเนนิการดงักลา่วสามารถ 
ช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน	และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีก 
จำนวนมากทีไ่ดร้บับำนาญรายเดอืนในอตัราตำ่ทำใหไ้ดร้บับำเหนจ็ดำรงชพี 
ในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	ดังนั้น	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้รับบำนาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้น 
เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมอกีทางหนึง่	สมควรกำหนดใหผู้ร้บับำนาญ 
สามารถนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ 
กับสถาบันการเงิน		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
 ๑)		ไดเ้พิม่ความเปน็ลกัษณะ ๒/๒ การนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอด 

ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน มาตรา ๔๗/๒ มาตรา ๔๗/๓ 
มาตรา ๔๗/๔ และมาตรา ๔๗/๕ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ	พ.ศ.	๒๔๙๔		ดังนี้

	 	 ๑.๑) ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทุพพลภาพที่ได้รับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว	 หากประสงค์จะนำสิทธิใน 
บำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิกบัสถาบนัการเงนิ	
ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน

	 	 	๑.๒) 	ให้ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทพุพลภาพอาจนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนั 
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน	 แต่เมื่อได้นำสิทธิดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์ 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๑
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ในการประกันการกู้เงินแล้วผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตทุพุพลภาพไดถ้งึแกค่วามตายหรอืผดิสญัญากูเ้งนิจนตอ้งบงัคบัเอากบั 
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 
ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่าย
บำเหนจ็ตกทอดใหแ้กส่ถาบนัการเงนิทีผู่น้ัน้ไดน้ำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับแต่ 
ไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการ 
ประกันการกู้เงิน	

	 	 ในการหกัเงนิของกระทรวงการคลงันัน้	เมือ่กระทรวงการคลงั 
ไดจ้า่ยเงนิแกส่ถาบนัการเงนิไปแลว้ใหก้ระทรวงการคลงัหกัจำนวนเงนินัน้ 
ออกจากสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดเทา่กบัจำนวนทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ	 
แตห่ากกระทรวงการคลงัไมอ่าจหกัจำนวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิ 
จากสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดนัน้ได้	กใ็หก้ระทรวงการคลงัเรยีกเงนิคนืจาก 
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพหรือจาก 
กองมรดกของผู้นั้น	แล้วแต่กรณี	 เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่กระทรวง 
การคลังได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน	

	 	 	ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษ 
เพราะเหตุทุพพลภาพผู้ใดได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น 
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินแล้ว หากภายหลังผู้นั้นกลับเข้า 
รับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตาม 
มาตรา	๓๐	และเมือ่ออกจากราชการในครัง้หลงัไดเ้ลอืกรบับำเหนจ็	ใหจ้า่ย 
บำเหนจ็แกผู่น้ัน้ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั	แตต่อ้งไมเ่กนิจำนวนทีเ่หลอืจากสทิธิ
ในบำเหนจ็ตกทอดทีน่ำไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ	โดยให้
กระทรวงการคลงักนัเงนิบำเหนจ็เทา่กบัจำนวนดงักลา่วไวแ้ละเมือ่สญัญา 
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไป 
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จ 
ทีก่นัไว้	แตใ่นกรณขีองผูร้บับำเหนจ็ทีถ่งึแกค่วามตายหรอืสญัญากูเ้งนิ 
สิ้นสุดลง	 ถ้ามีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็น 
หลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบัน 
การเงิน	 โดยกระทรวงการคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่กันไว้ก่อน	 
และถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท	แล้วแต่กรณี

	๒)		ไดเ้พิม่ความเปน็มาตรา ๔๙/๑ แหง่พระราชบญัญตับิำเหนจ็ 
บำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 ในเรื่องสิทธิของทายาทในการรับ 
บำเหน็จตกทอด	กล่าวคือ	ภายใต้บังคับมาตรา	๔๙	ในกรณีท่ีผู้รับบำนาญปกติ 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๓
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หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง 
โดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ 
ในการประกนัการกูเ้งนิ	ทายาทมสีทิธไิดร้บับำเหนจ็ตกทอดเตม็ตามจำนวน 
ที่มีสิทธิ	แต่หากผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุ 
ทพุพลภาพถงึแกค่วามตายหรอืสญัญากูเ้งนิสิน้สดุลงโดยมกีารบงัคบัเอากบั 
สิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	 
ทายาทมสีทิธไิดร้บับำเหนจ็ตกทอดเทา่กบัจำนวนทีเ่หลอืหลงัจากทีก่ระทรวง 
การคลงัไดห้กัจำนวนเงนิทีจ่า่ยใหแ้กส่ถาบนัการเงนิออกจากสทิธใินบำเหนจ็ 
ตกทอดตามมาตรา	๔๗/๔	วรรคหนึ่ง

	ทัง้นี	้ผูร้บับำนาญปกตหิรอืผูร้บับำนาญพเิศษเพราะเหตทุพุพลภาพ 
ซึง่ยงัคงมสีทิธไิดร้บับำนาญอยูก่อ่นวนัที	่๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ใหม้สีทิธ ิ
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้ตาม 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๔	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย

 
 
 

หลักการและเหตุผล
	โดยทีพ่ระราชบญัญตัสิหกรณ	์พ.ศ.	๒๕๔๒	มบีทบญัญตับิางประการ 

ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนิน 
กิจการของสหกรณ์	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
และการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ	ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ	หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	การแต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์	 เงินค่าหุ้น 

หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๑
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกผู้ตาย	อำนาจหน้าที่ของสหกรณ์ 
ในการรับฝากเงิน	หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการเก็บค่าบำรุงสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	อำนาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่ 
วิสามัญและแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการของสันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น	เพื่อให้การ 
ดำเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล่วงไปได้	จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	๑)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แห่ง 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่ององค์ประกอบของ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
ผูอ้ำนวยการสำนกังบประมาณ	ผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั	 
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประธาน 
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์ 
แหง่ประเทศไทยซึง่เปน็กรรมการดำเนนิการ	ประธานกรรมการดำเนนิการ 
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ	๑	คน	ประธานคณะกรรมการ 
กลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ	๑	คน	 เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	 
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน	๕คนเป็นกรรมการ

	๒)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒ โดยการกำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นนายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 
เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์	 มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

	๓)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ในเรื่ององค์ประกอบ 
อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 โดยการกำหนดให้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 	เรียกโดยย่อว่ า	

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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“คณะกรรมการบรหิาร	กพส.”	อนัประกอบดว้ย	อธบิดกีรมสง่เสรมิสหกรณ	์
เป็นประธานกรรมการ	 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 อธิบดีกรมประมง	
อธิบดีกรมปศุสัตว์	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	
ผูแ้ทนสำนกังบประมาณ	เปน็กรรมการโดยตำแหนง่			กรรมการอืน่ซึง่รฐัมนตร ี
แตง่ตัง้จากผูแ้ทนของสหกรณป์ระเภทละ	๑	คน	ผูแ้ทนกลุม่เกษตรกร	๑	คน	
เป็นกรรมการ	และให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณม์อบหมายเปน็กรรมการและเลขานกุาร		โดยกฎหมายไดก้ำหนดให ้
นำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติตามมาตรา	๑๑	และมาตรา	๑๒	มาใช้บังคับแก่
การดำรงตำแหน่งของกรรมการบรหิาร	กพส.	ซึง่รฐัมนตรีแต่งตั้งจากผูแ้ทน
ของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม

		 โดยให้คณะกรรมการบริหาร	กพส.	มีอำนาจหน้าที่บริหาร	กพส.	
ตลอดจนตรวจสอบ	 ติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการ 
ส่งเสริมกิจการจาก	กพส.	ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริม
สหกรณ์		

	๔)	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา ๔๒ แห่ง 
พระราชบญัญตัสิหกรณ	์พ.ศ.	๒๕๔๒	ในกรณทีีเ่จา้หนีข้องสมาชกิจะใชส้ทิธ ิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
กล่าวคือ	ถ้าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง	กฎหมายได้ 
กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้ีของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิก 
ผู้นั้น	และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง	สหกรณ์มีสิทธินำเงินตาม 
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่ 
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน 
ค่าหุ้นนั้น

	๕)		ให้ เพิ่ มความเป็นมาตรา ๔๒/๑ และมาตรา ๔๒/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ในเรื่องการชำระหนี้หรือภาระ 
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
กลา่วคอื	ในกรณทีีส่มาชกิทีไ่ดท้ำความยนิยอมเปน็หนงัสอืไวก้บัสหกรณแ์ลว้	 
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ	 หรือนายจ้างในสถานประกอบการ	
หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง	
หรอืเงนิอืน่ใด	ทีถ่งึกำหนดจา่ยแกส่มาชกินัน้	เพือ่ชำระหนีห้รอืภาระผกูพนัอืน่ 
ที่มีต่อสหกรณ์	 ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป	 จนกว่าหนี้ 
หรอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไปใหห้นว่ยงานนัน้หกัเงนิดงักลา่วและสง่เงนิ 
ที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน	และเมื่อได้แสดงเจตนายินยอมดังกล่าว 
แล้วจะไม่สามารถถอนคืนได้	 เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอม	 โดยการ 
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หักเงินเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ดังกล่าว 
ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก	ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน 
เข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ	กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

	ทั้งนี้	สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น	 เงินฝาก	หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน 
ถึงแก่ความตาย	โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานก็ได้

	๖)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๕) ของมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒	 ในเรื่องอำนาจกระทำการของ 
สหกรณ์ในการรับฝากเงิน	 โดยกำหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินประเภท 
ออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน		ทั้งนี้	ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

	๗)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๑) ของมาตรา ๕๒ แห่ง 
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒	ในเรือ่งลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคล 
ทีจ่ะเปน็หรอืทำหนา้ทีก่รรมการหรอืผูจ้ดัการของคณะกรรมการดำเนนิ 
การสหกรณ์	 โดยการกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งเคยได้รับโทษจำคุก 
โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ 
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	 เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ 
หรือผู้จัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

	๘)		ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำปีของสหกรณ์	โดยให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐	ของ 
กำไรสุทธิ	และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ	๕	ของกำไรสุทธิ

	๙)		ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา ๑๑๒ แหง่พระราชบญัญตั ิ
สหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒	ในเรือ่งองคป์ระกอบของคณะกรรมการดำเนนิการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 โดยการกำหนดให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ 
ดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละ	๑	คน	 ในกรณี 
ที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศให้มีผู้แทน 
จากสหกรณ์ประเภทนั้นจำนวน	๑	คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง	และ 
กรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์ซึ่งเป็นกรรมการดำเนินการ	 มีจำนวนเท่ากับ 
กรรมการโดยตำแหน่งเป็นกรรมการ	 โดยให้คณะกรรมการดำเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งกรรมการเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่ง	และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน

ให้คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และให้ผู้อำนวยการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
ดำเนนิการสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	และกฎหมายยงัไดก้ำหนดให ้
นำบทบัญญัติมาตรา	๕๒	ในเรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นหรือ 
ทำหน้าท่ีกรรมการหรือผู้จัดการของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาใช้ 
บังคับแก่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	โดยอนุโลม

	๑๐)	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๑๕	แห่งพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ในเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการดำเนิน 
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 กล่าวคือ	 นอกจากการพ้นจาก 
ตำแหน่งตามวาระตามมาตรา	๑๑๔	กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยพ้นจากตำแหน่ง	เมื่อ

		 	 	 (๑)	 ตาย
		 	 	 (๒)		ลาออก
		 	 	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลาย
		 	 	 (๔)	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
		 	 	 (๕)	 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	 เว้นแต่ 

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
		 	 	 (๖)		พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
		 	 	 ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง	 กรรมการดำเนินการสันนิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
ทีป่ระชมุใหญม่มีตใิหถ้อดถอนออกจากตำแหนง่ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่
า	๒	ใน	๓	ของจำนวนผู้แทนสหกรณ์ซึ่งมาประชุม

     เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง	 ให้กรรมการเท่าท่ีเหลื
ออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 	 เว้นแต่มี 
กรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง	๒	ใน	๓

      ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ	 ให้ที่ประชุมใหญ่ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกผู้แทนสหกรณ์เป็นกรรมการแทน	 
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เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง	 ๙๐	 วัน	 
จะไมด่ำเนนิการเลอืกตัง้กรรมการแทนตำแหนง่ทีว่า่งกไ็ด้	และใหผู้ไ้ดร้บั 
เลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

 ๑๑)		ให้เพ่ิมความเป็นวรรคส่ีของมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗/๑  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เรื่องการเรียกประชุมใหญ่ 
วิสามัญของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
กล่าวคือ	ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทยไม่ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญกรณีที่สมาชิกร้องขอให้ 
เรียกแล้ว	กฎหมายจึงได้กำหนดให้สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า	 
๑	ใน	๑๐	ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดอาจทำหนังสือร้องขอภายใน	 
๖๐	วันนับแต่วันพ้นกำหนด	๓๐	วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้รับหนังสือร้องขอ 
จากสมาชิก	เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้	 ในกรณีเช่นนี้ 
ให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับ 
หนังสือร้องขอ	และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการของสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 กฎหมายได้กำหนดให้ประธานกรรมการ 
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 หรือกรรมการดำเนิน 
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของ 
กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 หรือสหกรณ์ 
ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า	๑๐๐	สหกรณ์	ร้องขอให้คณะกรรมการพัฒนา 
การสหกรณ์แห่งชาติวินิจฉัยได้	โดยให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเป็นที่สุด

	ทัง้นี	้ใหค้ณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต	ิคณะกรรมการ 
บริหาร	กพส.	และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์  
แหง่ประเทศไทย	ซึง่ดำรงตำแหนง่อยูใ่นวนักอ่นวนัที	่๒๒	เมษายน	๒๕๕๓	 
ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมคีณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาต	ิ 
คณะกรรมการบริหาร	กพส.	 และคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต 
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 ต้องดำเนินการจัดให้มี 
คณะกรรมการดังกล่าวภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่วันที่	 ๒๒	 เมษายน	
๒๕๕๓	และให้อัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดตามมาตรา	 ๖๐	
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่	 
๒๒	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา	๖๐	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๕๔๒	 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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	เนื่องจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	บัญญัติให้ 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ 
กฎหมายอื่น	 ทำให้เกิดปัญหาการตีความเกี่ยวกับสถานะและการขอตั้ง 
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	 สมควรแก้ไข 
เพิม่เตมิบทบญัญตัดิงักลา่วเพือ่กำหนดสถานะของสำนกังานคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	ได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ แห่ง 

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐	ในเรือ่งการกำหนดสถานะ 
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยได้กำหนดให้จัดตั้ง 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติข้ึนเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ	และไมเ่ปน็
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

หมายเหต:-
 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 หมายเหต:-
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่ง 
	 	 มาตรา	 ๒๙	 ประกอบกับมาตรา	 ๔๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระทำได้ 
	 	 โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
	 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๒ ก หน้า ๑



 

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓120

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

หลักการและเหตุผล
	โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงิน 

สวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร 
ทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น	 และเพื่อพัฒนาระบบ 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ	 โดยขยายสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้นและกำหนดให้การเสริมสร้าง 
สุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย	รวมทั้งกำหนด 
ให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 อันเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ	 
เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยของรฐั	และอำนวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น		 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สาระสำคัญโดยสรุป
 ๑) ให้ยกเลิก
	 	 	(๑)		 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษพยาบาล	 

พ.ศ.	๒๕๒๓
	 	 	(๒)		 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๒๘
	 	 (๓)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๓๒
	 	 (๔)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล	 

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๓๓
	 	 (๕)			 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  

(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๓๔
  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย
	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก หน้า ๑
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	 	 (๖)			 พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๖)	พ.ศ.	๒๕๔๐

	 	 (๗)		พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๔๑

	 	 (๘)		พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	 
(ฉบับที่	๘)	พ.ศ.	๒๕๔๕

 ๒) บทนิยาม
  “การรักษาพยาบาล”	หมายความว่า	การให้บริการด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้ มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของ 
ผู้มีสิทธิ	เพื่อการรักษาโรค	การตรวจวินิจฉัย	การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น 
ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ	 
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข	
ทั้งนี้	ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม

  “ค่ารักษาพยาบาล”	 หมายความว่า	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก 
การรักษาพยาบาล	ดังต่อไปนี้

	 	 (๑)		 ค่ายา	 ค่าเวชภัณฑ์	 ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ค่าเลือด 
และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน	ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด	 
ค่าออกซิเจน	และอื่น	ๆ	ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค

	 	 (๒)		 คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณใ์นการบำบดัรกัษาโรค	รวมทัง้ 
ค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว

	 	 (๓)		 ค่าบริการทางการแพทย์	 ค่าบริการทางการพยาบาล	
คา่ตรวจวนิจิฉยัโรค	คา่วเิคราะหโ์รค	แตไ่มร่วมถงึคา่ธรรมเนยีมแพทยพ์เิศษ	 
คา่จา้งผูพ้ยาบาลพเิศษ	คา่ธรรมเนยีมพเิศษ	และคา่บรกิารอืน่ทำนองเดยีวกนั 
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ

	 	 (๔)		 ค่าตรวจครรภ์	ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
	 	 (๕)		 ค่าห้องและค่าอาหาร	ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา

พยาบาล
	 	 (๖)		 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
	 	 (๗)		 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
	 	 (๘)		 คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ำเปน็แกก่ารรกัษาพยาบาลตามทีก่ระทรวง 

การคลังกำหนด
  “สถานพยาบาล”	หมายความวา่	สถานพยาบาลของทางราชการ 

และสถานพยาบาลของเอกชน
  “สถานพยาบาลของทางราชการ”	หมายความว่า	สถานพยาบาล 

ซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
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และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ	 
สำนักงานคณะกรรมการส่ง เสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา	องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย 
องค์การมหาชน	 รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	
กรุงเทพมหานคร	สภากาชาดไทย	และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	 
โรงพยาบาลประสานมิตร	และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

  “สถานพยาบาลของเอกชน”	หมายความวา่	สถานพยาบาล 
ที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล	ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

  “ผู้มีสิทธิ”	หมายความว่า
		 	 (๑)	 ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือ 

คา่จา้งประจำจากเงนิงบประมาณรายจา่ย	งบบคุลากรของกระทรวง		ทบวง	
กรม	เวน้แตข่า้ราชการตำรวจชัน้พลตำรวจซึง่อยูใ่นระหวา่งรบัการศกึษา 
อบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจำ

		 	 (๒)	 ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับ 
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับ 
ค่ารักษาพยาบาลไว้

		 	 (๓)	 ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	และทหารกองหนุน 
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

   “บุคคลในครอบครัว”	หมายความว่า
		 	 (๑)	 บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุ 

นิติภาวะ	หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน 
ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความอุปการะเล้ียงดูของผู้มีสิทธิ			แต่ท้ังน้ี		ไม่รวมถึง 
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

		 	 (๒)	 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
		 	 (๓)	 บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
 ๓) สิทธิของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

รักษาพยาบาล
    ๓.๑)  บคุคลผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษา 

พยาบาลและครอบครัว 	 กฎหมายกำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคล 
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ในครอบครัวของตนตามที่ไว้ในกฎหมายนี	้ 	 โดยให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงาน 
ขอ้มลูเกีย่วกบัตนเองและบคุคลในครอบครวัของตนตอ่สว่นราชการเจา้สงักดั 
พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลนั้นด้วย

   ๓.๒) บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล	 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนที	่๑	ถึงคนที	่๓	แต่หากผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตร 
เกิน	๓	คน	และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวน	๓	คน	ตายลงก่อนที่จะ 
บรรลนุติภิาวะ	กใ็หผู้น้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล 
สำหรบับตุรเพิม่ขึน้อกีเทา่จำนวนบตุรทีต่าย	โดยใหน้บับตุรคนทีอ่ยูใ่นลำดบั 
ถัดไปก่อน	โดยการนับลำดับบุตรนั้นให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง		 
ทั้งนี้	ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด	หรืออยู่ในอำนาจปกครอง 
ของตนหรือไม่

  แต่ท้ังน้ี	 ผู้มีสิทธิผู้ใดท่ียังไม่มีบุตรหรือมีบุตรท่ีมีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยังไม่ถึง	๓	คน	ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่ง 
ทำใหม้จีำนวนบตุรเกนิ	๓	คน	ใหผู้ม้สีทิธผิูน้ัน้มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาลสำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย	แต่บุตรแฝดดังกล่าว 
ต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส	หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็น 
ผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	แต่ในกรณีที่บุตร 
คนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ	ให้ลดจำนวนบุตร 
ทีไ่ดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลลงจนกวา่จำนวนบตุรทีไ่ดร้บั 
เงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเหลอืไมเ่กนิ	๓	คน	และหลงัจากนัน้ 
ผูม้สีทิธจิงึจะมสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ได ้
อีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย

 ๔) การเลือกรับเงินค่ารักษาพยาบาล
   ๔.๑) กรณีที่ผู้มีสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก 

หน่วยงานอื่น	กฎหมายได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิที่จะเลือกว่าจะใช้สิทธิ 
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้	หรือใช้สิทธิรับ 
เงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น	 เพราะหากเลือกที่จะใช้สิทธิจาก 
หน่วยงานอื่นแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมายนี้	 ซึ่งการเลือกและ 
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
กระทรวงการคลังกำหนด

   ๔.๒)  กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษา 
พยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย 
นี้ 	เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับน้ันต่ำกว่าเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
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การรกัษาพยาบาลทีม่สีทิธจิะไดร้บัตามกฎหมายนี	้กใ็หผู้ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บั 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัว 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

   ๔.๓)  กรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็น 
ผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคล 
ในครอบครวัจากหนว่ยงานอืน่ในขณะเดยีวกนั	ใหผู้ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บัเงนิ 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตาม 
กฎหมายนี้

   ๔.๔) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม 
สญัญาประกนัภยั	ในกรณทีีม่กีารทำสญัญาประกนัภยัซึง่ใหค้วามคุม้ครอง 
ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว	หากสิทธิท่ีจะได้รับ 
เงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ำกว่าค่ารักษา 
พยาบาลในคราวนั้น	 ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่	แต่ต้องไม่เกินไปกว่า 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง	 ท้ังน้ี	 ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง 
กำหนด

   ๔.๕) กรณีของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเพราะ 
เหตุละเมิด	 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหม 
ทดแทนเพราะเหตลุะเมดิเปน็คา่รกัษาพยาบาลจากบคุคลอืน่แลว้	ผูม้สีทิธ ิ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้	 
เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับน้ันต่ำกว่าเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา 
พยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายนี้	 ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายนี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

	 	 	แต่หากว่า	 ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลไปแล้ว	 และปรากฏว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับ 
ค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น 
ในภายหลัง	 ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ 
ได้รับดังกล่าวด้วย

 ๕) สถานพยาบาททีผู่ม้สีทิธมิสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาล	ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน	ในกรณีดังต่อไปน้ี

		 	 (๑)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ 
ทางราชการ	ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

		 	 (๒)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของ 
เอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด	ประเภทผู้ป่วยใน
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		 	 (๓)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
ที่มิใช่สถานพยาบาลตาม	 (๒)	ประเภทผู้ป่วยใน	 เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือ 
บุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ	 อุบัติภัย	 หรือมีความจำเป็นรีบด่วน	 
ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

		 	 (๔)	การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดประเภทผู้ป่วยนอก	 เป็นครั้งคราว	 เพราะ 
เหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวให้แก่ 
สถานพยาบาลของเอกชนนั้น		ทั้งนี้	ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชน 
ตามกฎหมายนี้หรือไม่ก็ตาม

		 	 	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวัไดเ้ขา้รบัการรกัษา 
พยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง 
ผู้มีสิทธิได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	ลูกจ้างชาว 
ตา่งประเทศ	ผูร้บัเบีย้หวดับำนาญ	หรอืถกูสัง่พกัราชการ	หรอืถกูสัง่ใหอ้อกจาก 
ราชการไว้ก่อนหรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว 
ตามกฎหมายนี้	 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในคราวนั้น

 ๖) การเบิกค่ารักษาพยาบาล
   ๖.๑) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในประเทศ	 	 ในการเบิกเงิน 

คา่รกัษาพยาบาลนัน้	ผูม้สีทิธอิาจนำหลกัฐานการรบัเงนิทีส่ถานพยาบาลซึง่ 
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อ 
สว่นราชการเจา้สงักดั	หรอือาจใหส้ถานพยาบาลนัน้เบกิเงนิคา่รกัษาพยาบาล 
แทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้	 แต่ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา	 
เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนน้ำยาหรืออาหารทาง 
เส้นเลือด	 ออกซิเจน	 อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
จำหน่ายหรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์ 
แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้	 เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้า 
สถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่ 
กระทรวงการคลงักำหนดแลว้	ใหผู้ม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวัซือ้	หรอือยู ่
รับการตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ 
ในประเทศไทยและนำมาเบกิเงนิคา่รกัษาพยาบาลได้		ทัง้นี้	ตามหลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

	 	 ทั้งนี้	ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลใดเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
โดยไม่เป็นไปตามกฎหมายนี้หรือเกินสิทธิที่จะได้รับ	ให้ผู้มีสิทธิหรือ 
สถานพยาบาลน้ันส่งคืนเงินท่ีได้รับไปจากกระทรวงการคลัง	และถ้าปรากฏ 
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ว่าสถานพยาบาลใดมีพฤติการณ์ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลให้กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาล 
และระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับ 
สถานพยาบาลนั้น	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

  ๖.๒) การเบิกค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
	 	 				 	 (๑)	 ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดไปมีตำแหน่งหน้าที่ 

ประจำอยูใ่นตา่งประเทศ	หลกัเกณฑแ์ละอตัราของเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกล่าว	รวมท้ังคู่สมรสและบุตรซ่ึงไปอยู่ 
ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้นั้นขณะที่อยู่ในต่างประเทศ	 ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

	 	 		 	 	 (๒)	 ในกรณีที่ข้าราชการไปศึกษา	ฝึกอบรม	ดูงานใน 
ตา่งประเทศ	หรอืเดนิทางไปปฏบิตัริาชการตา่งประเทศชัว่คราว	ใหม้สีทิธ ิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในต่างประเทศ	
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

  ท้ังน้ี		ให้บรรดาระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 และที่แก้ไข 
เพิม่เตมิซึง่ใชบ้งัคบัอยูก่อ่นวนัที	่๒๙	สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ใหย้งัคงใชบ้งัคบั 
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้จนกว่าจะมี 
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนี้ใช้บังคับ

หมายเหต:-
 	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๑๘๗	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และมาตรา	 ๓	 แห่ง 
	 	 พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย	 
	 	 พ.ศ.	๒๕๑๘	จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
	 	 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด	๑๘๐	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป		
	 	 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๒๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นต้นไป)

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
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นางสุวิมล แจ้งสว่าง
นิติกร สำนักกฎหมาย

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๐/๒๕๕๒ 
วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ (โรงเรียน               
นานาชาติใหม่แห่งประเทศไทยกับพวก) เพื่อขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๖๕ วรรคสาม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓ ประกอบรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๒    
หรือไม่    (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     พุทธศักราช     ๒๕๕๐   มาตรา  ๒๙ 
มาตรา ๔๙ วรรคสาม และมาตรา ๕๐)

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
	 ศาลปกครองกลางสง่คำโตแ้ยง้ของโรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่หง่ประเทศไทย	กบัพวก	ผูถ้กูฟอ้งคด	ี					
ท่ี	๑	ถึงท่ี	๔	(ผู้ร้อง)	ในคดีหมายเลขดำท่ี	๑๖๐๙/๒๕๔๙	เพ่ือขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญ	
แหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	และมาตรา	๔๒	หรอืไม	่โดยมขีอ้เทจ็จรงิ	สรปุไดด้งันี้
	 เด็กชายณพัทธ	 	 โชติสรยุทธ	 โดยนางสาวณัฐนิช	 	 โชติสรยุทธ	 ผู้แทนโดยชอบธรรม	 ผู้ฟ้อง																						
คดียื่นฟ้องโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย	 เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 นางสาวปานใจ	 	 จิรานุภาพ					
ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๒	 นายไซมอน	 เลสลี่	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๓	 นายพอล	 	 แฮมลีน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๔	 สำนัก																					
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๕	 และผู้อำนวยการสำนักบริหาร										
งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๖	 ต่อศาลปกครองกลางว่าผู้ฟ้องคดีได้รับ			
ความเดือดร้อนเสียหายจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ที่ให้ผู้ฟ้องคดี
พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย	และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดี	
ที่	 ๕	 และผู้ถูกฟ้องที่	 ๖	 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยมิได้ดำเนินการ																											
พิจารณาเร่ืองร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีหรือแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาตามปกติ	 จึงขอให้เพิกถอนคำส่ัง					
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากโรงเรียนและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ปฏิบัติตาม					
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หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๕	 ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนตามเดิม	 และขอให้มีคำสั่ง						
ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๕	ดำเนินการและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ปฏิบัติตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๕																
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา		พ.ศ.	๒๕๔๘	พร้อมทั้งยื่น										
คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา	โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าศึกษาดังเดิม	
และขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการสอบเพื่อเลื่อนระดับก่อน
	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ได้ยื่นคำให้การ	 ลงวันที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 ต่อศาลปกครองกลาง				
ช้ีแจงว่า	การท่ีผู้ถูกฟ้องคดีท่ี	๑	ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียน	เน่ืองจากผู้ฟ้อง			
คดีมีพฤติกรรมท่ีฝ่าฝืนระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนเป็นเวลานาน	 ก่อให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพ
ทั้งทางด้านร่างกาย	 ทางจิตใจ	 ตลอดจนทางด้านเพศของนักเรียนคนอื่น	 ผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔																									
ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา	พ.ศ.	๒๕๔๘	ข้อ	๕	แต่ประการใด	และเห็นว่า	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	
มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ท่ีให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา	 นั้น	 ขัดหรือแย้งต่อประเพณีการปกครองประเทศไทย																																
เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในทางวิชาการ	การศึกษาอบรม	และการเรียนการสอนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	 และมาตรา	๔๒	 เนื่องจากระเบียบดังกล่าว																		
ไม่ได้ห้ามไม่ให้สถานศึกษาจำหน่ายชื่อนักเรียนหรือให้นักเรียนออก	ผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	จึงสามารถสั่งให้
ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้	 และมาตรา	 ๖๕	ที่กำหนดว่าการลงโทษให้กระทำเท่าที่สมควร																						
เพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด	 นั้น	 ก็ไม่ได้กล่าวถึงการห้ามจำหน่ายชื่อนักเรียน
หรือให้นักเรียนออก	 หรือให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบห้ามสถานศึกษาจำหน่ายชื่อนักเรียน
หรือนักศึกษาออกแต่ประการใด	จึงเห็นว่าความในข้อ	๕	ของระเบียบดังกล่าวเป็นการออกเกินอำนาจ																						
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม		รวมทั้งเป็นการจำกัด
สิทธิเสรีภาพในทางวิชาการ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๒๙	
และมาตรา	๔๒	ประกอบรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓
	 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่	 ๑	 ถึงที่	 ๔	 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง	 ลงวันที่	 ๑๓	 มิถุนายน	
๒๕๕๐	 โต้แย้งว่า	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ที่ศาลจะ
ใช้บังคับแก่คดีนี้ขัดหรือแย้งต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย	 อันมี															
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลในทางวิชาการ	 การศึกษา																									
อบรมและการเรียนการสอนที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้	 กล่าวคือ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	
พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	 และมาตรา	 ๔๒	 และมีคำขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่า	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ขัดหรือแย้ง
ต่อประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	
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มาตรา	 ๓	 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	
และมาตรา	 ๔๒	 เป็นอันใช้บังคับมิได้	 ทั้งนี้	 ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการ																																																																								
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าวแต่ประการใด	 จึงขอให้ส่งความเห็นตามทางการ																										
เพื่อให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป	 ทั้งนี้	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 มาตรา	 ๓	 มาตรา	 ๓๕	 และมาตรา	 ๓๘	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	 ๒๖๔	 วรรคหนึ่ง	 ศาลปกครองกลางจึงพิจารณา
ส่งคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่	๑	ถึงที่	๔	ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 คดอียูร่ะหวา่งการพจิารณาของคณะตลุาการรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๔๙	ต่อมาได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๕๐	 ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 และให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นไป	 โดยมาตรา	 ๓๐๐	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	
เป็นศาลรัฐธรรมนูญ	 และวรรคสามบัญญัติให้บทบัญญัติมาตรา	 ๓๕	 วรรคสอง	 วรรคสามและวรรคสี	่					
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๔๙	 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป										
จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้น										
ใช้บังคับ	 และวรรคสี่บัญญัติให้บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการของคณะตุลาการ				
รัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง	ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตราน้ีดำเนินการต่อไป	และเม่ือมีการแต่งต้ังตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว	บรรดาคดีหรือการใดที่ค้างดำเนินการนั้นให้โอนไปอยู่ในอำนาจ				
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้ได้
	 ระหว่างการพิจารณาคดี	 ศาลปกครองกลางส่งคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องของผู้ร้องเกี่ยวกับ																								
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 โดยขอยกเลิกคำขอให้พิจารณาวินิจฉัยเดิม
และใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้	 “ขอให้พิจารณาวินิจฉัยโดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓๕	ประกอบรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช
๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๖๔	 และประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา
๒๑๑	ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย		(ฉบับช่ัวคราว)		พุทธศักราช		๒๕๔๙			มาตรา	๓		ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 ๒๙	 และมาตรา	 ๔๒	 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	 และมาตรา	๕๐
เป็นอันใชบ้งัคบัมไิดต้ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖”	ศาลรฐัธรรมนญู															
พิจารณาแล้วอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
และการทำคำวินิจฉัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ข้อ	 ๓๐	 และเห็นว่าคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมที่โต้แย้งว่าขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๙	น้ัน	ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
เฉพาะมาตรา	๔๙	วรรคสาม	เทา่นัน้	ผูร้อ้งไมไ่ดร้ะบขุอ้เทจ็จรงิและพฤตกิารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรา	๔๙	



คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	๒๐/๒๕๕๒	
วันที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒
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วรรคหนึ่งและวรรคสองแต่อย่างใด	ทั้งนี้	ตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำ			
คำวนิจิฉยั	ขอ้	๑๘	(๒)	และ	(๓)	เมือ่คำรอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิของผูร้อ้งไมไ่ดร้ะบขุอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณท์ี่
เก่ียวข้องกับมาตรา	๔๙	วรรคหน่ึง	และวรรคสอง	ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่จำต้องวินิจฉัยบทบัญญัติดังกล่าว 
มาตรา	๒๙	และมาตรา	๔๒	โดยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย		พทุธศกัราช	๒๕๕๐	ไดน้ำหลกัการ	
แห่งบทบัญญัติดังกล่าวมาบัญญัติไว้เป็นหลักการเดียวกันตามมาตรา	๒๙	และมาตรา	๕๐	ด้วยเช่นกัน																						
และต่อมาผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	และมาตรา	๕๐	อีกด้วย	เม่ือยังไม่มี
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้	 กรณีจึงมีเหตุสมควร
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
	 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ใช้บังคับในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยคดี	 จึงมีประเด็นเบื้องต้นสมควรพิจารณาก่อนว่า	 กรณีมีเหตุต้องพิจารณาวินิจฉัย
ตามประเด็นแห่งคดีของคำร้อง	หรือไม่
	 เห็นว่ า 	 การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ งกฎหมายใด
ต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับในขณะที่ศาล				
รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย	 สำหรับคำร้องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้รับไว้พิจารณาวินิจฉัยก่อนที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ใช้บังคับ	 ผู้ร้องโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ทีศ่าลปกครองกลางจะใชบ้งัคบัแกค่ดขีดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	
พุทธศักราช	๒๕๔๙	มาตรา	๓	ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กรณีมีประเด็นท่ีต้องวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๒๙	 มาตรา	 ๔๙	
วรรคสาม	และมาตรา	๕๐	หรือไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
หรือสถานศึกษา	จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการโดยการอบรมสั่งสอน	หรือลงโทษ	เพื่อควบคุม	
ไม่ให้มีการฝ่าฝืนระเบียบ	 โดยกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ออกระเบยีบการลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีป่ระพฤตตินไมเ่หมาะสมหรอืประพฤตตินฝา่ฝนืระเบยีบ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 และการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็น			
เพื่อการอบรมสั่งสอน	 และเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความประพฤติให้มีความเหมาะสมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น	 อันจะส่งผลให้นักเรียน
หรือนักศึกษาเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต	 การกำหนดโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน
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ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงเป็นเพียงมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติ																											
แห่งกฎหมายดังกล่าว	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๖๕	วรรคสาม	เป็นบทบัญญัติ	
ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป	 โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นการเจาะจง	 และเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในขอบเขต	 “ที่เหมาะสม”	 มิได้เป็นการจำกัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพในการจดัการศกึษาอบรมขององคก์รวชิาชพีหรอืเอกชน	การศกึษาทางเลอืกของประชาชน	
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๔๙	วรรคสาม	และเปน็บทบญัญตัทิี่	“ไมข่ดัตอ่หนา้ทีข่องพลเมอืงหรอืศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน”	มไิดเ้ปน็การจำกดัเสรภีาพในทางวชิาการ	และการศกึษาอบรม	การเรยีนการสอน	การวจิยั
และการเผยแพรง่านวจิยัตามหลกัวชิาการของบคุคลตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๕๐	มาตรา	๕๐	และไมข่ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๙

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น	ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่า	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.
๒๕๔๖	 มาตรา	 ๖๕	 วรรคสาม	 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 	 พุทธศักราช
๒๕๕๐	มาตรา	๒๙	มาตรา	๔๙	วรรคสาม	และมาตรา	๕๐
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	 	 	 	 นายเรืองไกร		ลีกิจวัฒนะ		สมาชิกวุฒิสภากับคณะรวม	๑๙	คน	 	 	 ผู้ร้อง

ระหว่าง
 
	 	 	 	 นายกษิต		ภิรมย์		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 	 	 	 ผู้ถูกร้อง
 
๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
		 ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของนายเรืองไกร	 ลีกิจวัฒนะ	 สมาชิกวุฒิสภากับคณะ	 รวม	 ๑๙	 คน	
ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่	ความเปน็รฐัมนตรขีองนายกษติ		ภริมย	์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่ง	
ประเทศ	ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๒	วรรคหน่ึง	(๗) 
ประกอบมาตรา	 ๒๖๘	 และมาตรา	 ๒๖๖	 (๑)	 หรือไม่	 โดยมีข้อเท็จจริง	 ฟังได้ว่า	 กระทรวงการต่าง	
ประเทศจัดทำหนังสือ	 ลับมาก	 ด่วนที่สุด	 ที่	 กต	 ๑๓๐๓/๒๓๕๕	 ลงวันที่	 	 ๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี	เร่ือง	แนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์ไทย	–	กัมพูชา	ซ่ึงเอกสารลับมาก
ไดร้ะบขุอ้ความในขอ้	๒.๔	วา่	“โดยการเรง่การพจิารณาคดตีา่ง	ๆ 	ของ	พ.ต.ท.	ทกัษณิฯ	ทีย่งัคัง่คา้งอยู”่

๒. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
	 กรณีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า	 ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๑๘๒	 วรรคหนึ่ง	 (๗)	 ประกอบมาตรา	 ๒๖๘
เนื่องจากผู้ถูกร้องมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการกับปัญหาความสัมพันธ์

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๓ 
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง           
การต่างประ เทศสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๒ วรรคหนึ่ง (๗) ประกอบมาตรา ๒๖๘ 
และมาตรา ๒๖๖ (๑) หรือไม่

เรื่อง
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ไทย	–	กมัพชูา	โดยปรากฏขอ้ความในขอ้	๒.๔	ดงักลา่ว	เปน็การกา้วกา่ยหรอืแทรกแซงการปฏบิตัริาชการ																																							
ของขา้ราชการฝา่ยตลุาการไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มอนัเปน็การตอ้งหา้มตามมาตรา	๒๖๖	(๑)	หรอืไม่
	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๖๖	(๑)													
บัญญัติห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามิให้ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนเข้าไปก้าวก่าย
หรอืแทรกแซงการปฏบิตัริาชการหรอืการดำเนนิงานในหนา้ทีป่ระจำของขา้ราชการ	พนกังานหรอืลกูจา้ง
ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน	หรือเพ่ือประโยชน์ของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	ทัง้นี	้
โดยมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหห้ลกัประกนัแกผู่ป้ฏบิตัหินา้ทีข่องฝา่ยราชการประจำสามารถทำหนา้ทีป่ระจำ
ของตนไปได้อย่างเป็นกลางทางการเมือง	 ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกแทรกแซงหรือก้าวก่ายจากฝ่าย
การเมือง
	 หลักการตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๖๖	 (๑)	 นี้	 มาตรา	 ๒๖๘	 บัญญัติให้นำไปใช้บังคับ
แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย	 เว้นแต่เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าท่ีในการบริหารราชการตามนโยบาย
ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา	 หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ	 เหตุที่มาตรา	 ๒๖๘	 มีข้อยกเว้นให้แก่นายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรเีชน่นี	้เนือ่งมาจากผูด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรมีหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้ง			
กำหนดนโยบาย	และทิศทางในการบริหารประเทศให้เกิดผลดีท่ีสุดต่อประเทศชาติและประชาชน	จึงจำเป็น
ต้องยกเว้นให้มีอำนาจบังคับบัญชาและสั่งการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการได	้ โดยไม่ถือว่าเป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำหน้าท่ีของข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดแต่อย่างใด
	 การที่ผู้ถูกร้องในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือที่มีข้อความ
ตามคำร้อง เสนอต่อนายกรัฐมนตรีนั้น 	 เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ประการหนึ่ ง
ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	
มาตรา	 ๑๒	 ที่บัญญัติว่า	 “กระทรวงการต่างประเทศ	 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ
และราชการอื่นตามที่ได้มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ”	 ภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ
ประการหนึ่ง	 ได้แก่	 การวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมือง	
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์กับไทย	 ซ่ึงในขณะท่ีกระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือ
ดังกล่าว	 ประเทศไทยมีปัญหาความสัมพันธ์กับกัมพูชา	 การที่ผู้ถูกร้องเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นเรื่องการดำเนินการภายในของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะ	ซึง่การใชอ้ำนาจของฝา่ยบรหิารยอ่มไมอ่าจไปกา้วกา่ยการใชอ้ำนาจของศาลในการพจิารณา
คดีในเนื้อหาแห่งคดี	 หรือกะเกณฑ์ขั้นตอนการพิพากษาคดีให้ผิดเพี้ยนไปจากกระบวนการ
ตามกฎหมายได	้เพราะการพจิารณาพพิากษาคดยีอ่มเปน็ดลุพนิจิของศาลโดยอสิระทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัิ
รับรองไว้ใน	 มาตรา	 ๑๙๗	 วรรคสอง	 ว่า	 	 “ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดใีหเ้ปน็ไปโดยถกูตอ้ง	รวดเรว็	และเปน็ธรรม	ตามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย”	ประกอบกบัเนือ้หา
และข้อความตามหนั งสือของผู้ ถู กร้องก็มิ ได้มี ลั กษณะเป็นการก้ าวก่ ายหรือแทรกแซง
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การปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด	 ทั้งมิได้มี เค้ามูล
ใหเ้หน็วา่จะเปน็การกระทำเพือ่ประโยชนข์องผูถ้กูรอ้งเองหรอืผูอ้ืน่	หรอืของพรรคการเมอืงแตอ่ยา่งใด	
การที่ผู้ถูกร้องเสนอนายกรัฐมนตรีให้เร่งการพิจารณาคดีต่าง	 ๆ	 ของ	 พ.ต.ท.	 ทักษิณฯ	 ที่ยัง	
คั่งค้างอยู่นั้น	 เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในหลายแนวทางที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้อง
เสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยราชการในฝ่ายบริหารรับไปพิจารณา
ดำเนินการ	 หาใช่เป็นการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายตุลาการไม่

๓. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
	 โดยเหตผุลดงัไดว้นิจิฉยัขา้งตน้	ศาลรฐัธรรมนญูจงึวนิจิฉยัวา่	ความเปน็รฐัมนตรขีอง		นายกษติ		ภริมย	์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	ผู้ถูกร้อง	ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๘๒	วรรคหนึ่ง	(๗)	ประกอบมาตรา	๒๖๘		และมาตรา	๒๖๖	(๑)		  
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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการ
ตีความรัฐธรรมนูญ

๑. บทนำ
	 โดยที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	บทบัญญัติใดของกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับ	 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้	 ดังนั้น	 เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย 
สูงสุดของประเทศ	 การตีความรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ	 เพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ 
รัฐธรรมนูญไว้	จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรซึ่งมีอำนาจตีความรัฐธรรมนูญ	ไม่ว่าจะเป็นศาล	หรือ 
องคก์รอืน่ทีม่อีำนาจตคีวามรฐัธรรมนญูจะตอ้งตคีวามรฐัธรรมนญูใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดต้รงตามเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนญู	ทัง้นี	้เพือ่เปน็บรรทดัฐานในการบงัคบัใชร้ฐัธรรมนญู	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศาลรฐัธรรมนญู 
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการตีความรัฐธรรมนูญ	 และโดยที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้น 
ให้มีผลเป็นเด็ดขาด	มีผลผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรอื่นของรัฐ	ดังนั้น	คอลัมน์		 
คมความคดิ	เขม็ทศิรฐัธรรมนญู	ฉบบันี	้จงึใครข่อนำเสนอเรือ่ง	“หลกัการตคีวามรฐัธรรมนญู”	เพือ่ให ้
ทราบถึงหลักการตีความรัฐธรรมนูญ	ซึ่งเป็นสาขาของกฎหมายมหาชน	ดังนี้		

๒. หลักการตีความกฎหมายมหาชน
	 ประเทศไทยได้แบ่งแยกประเภทของกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
โดยพจิารณาจากความแตกตา่งในเรือ่งนติสิมัพนัธข์องบคุคล	ประโยชนท์ีก่ฎหมายมุง่คุม้ครองตลอดจน 
ผู้มีอำนาจหรือผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย	โดยกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายซึ่งกำหนดสถานะและ 

นิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐ 
ดว้ยกนัเอง	ในสถานะทีร่ฐัหรอืหนว่ยงานของรฐัมอีำนาจเหนอืกวา่เอกชน	สว่นกฎหมาย 
เอกชนเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน 
ในสถานะที่เท่าเทียมกัน	รวมถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน 
ในฐานะเท่าเทียมกันด้วย	เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและ 
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ความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองรัฐต่อกันหรือต่อประชาชนแล้วถือว่า 
รัฐธรรมนูญเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน
	 การตีความกฎหมายมหาชนโดยทั่วไปแล้ว	 ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการตีความกฎหมาย 
ลายลักษณ์อักษรทั่วไป	เช่น	หลักการตีความตามตัวอักษร	หลักการพิเคราะห์ระบบกฎหมายทั้งระบบ	 
หลักการตรวจสอบประวัติความเป็นมาของบทกฎหมาย	 และหลักการเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
บทกฎหมายทีเ่ปน็วตัถแุหง่การตคีวาม	ในสว่นการอดุชอ่งวา่งของกฎหมายมหาชนกรณทีีบ่ทกฎหมายนัน้ 
ไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงที่สมควรจะต้องครอบคลุมถึง	 การใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าวจะกระทำได้เพียงใดนั้น	 เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าเป็นการ 
ใช้อำนาจมหาชนก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น การอุดช่องว่างโดยการ 
เทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งย่อมไม่อาจกระทำได	้ เพราะเป็นการใช้กฎหมายเทียบเคียง 
เป็นผลร้ายต่อบุคคล	 ส่วนการอุดช่องว่างโดยการใช้จารีตประเพณีหรือการใช้หลักทั่วไป	 โดยปกติแล้ว 
มีแนวคิดไม่แตกต่างจากกฎหมายเอกชน	แต่ว่าในกฎหมายมหาชนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ประกอบกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเสมอ๑ 

๓. หลักการตีความรัฐธรรมนูญ
	 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่กำหนดรูปแบบการปกครอง 
ของรัฐและวางระเบียบการดำเนินการปกครอง	 โดยการกำหนดองค์กร 
หรือสถาบันทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรหรือสถาบัน 
ทางการเมืองใดมีอำนาจหน้าที่อย่างไร	และกำหนดความสัมพันธ์ 
ระหว่างองค์กรด้วยกันเอง	และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ 
ประชาชน	 ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน	 
การตีความรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก	โดยเฉพาะ 
การตคีวามของศาลรฐัธรรมนญู	เนือ่งจากคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู 
มีผลเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรและมีสถานะระดับเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ

 ๓.๑ ความหมายของการตีความรัฐธรรมนูญ
	 การตีความรัฐธรรมนูญมีผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายของประเทศไทยได้ให้ความหมายของ 
การตีความรัฐธรรมนูญไว้	ดังนี้
 ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม
	 การตีความรัฐธรรมนูญ	 หมายถึง	 การค้นหาความหมายของถ้อยคำหรือข้อความในตัวบท 
รฐัธรรมนญูวา่รฐัธรรมนญูประสงคจ์ะใหม้คีวามหมายอยา่งไร	เพราะถอ้ยคำหรอืขอ้ความในรฐัธรรมนญู

 ๑อนงนาท	ชีวานันทกุล,	การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตีความที่แตกต่างจาก 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ,	วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	พ.ศ.	๒๕๕๑,	หน้า	๑๘. 
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เคลือบคลุม	แปลความหมายได้หลายแง่หลายมุม	หาวิธีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญได้ยาก หรือมีกรณีสงสัย
ว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรานั้น	ๆ 	จะใช้กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏได้หรือไม่๒

 นายนพดล  เฮงเจริญ  
	 การตีความรัฐธรรมนูญ หมายถึง การแปลบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยค้นหาความมุ่งหมายของ 
บทบัญญัตินั้น	ๆ  การตีความรัฐธรรมนูญในลักษณะนี้ยังคงยึดถือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ว่า 
บทบัญญัติดังกล่าวมีข้อความไม่ชัดเจนพอ หรือใช้ถ้อยคำแคบเกินไป ซึ่งอาจไม่ตรงตามความมุ่งหมาย 
ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การตีความรัฐธรรมนูญยังครอบคลุมถึงการพิจารณาวินิจฉัยโดยนำ 
กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	มาใช้ประกอบในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง๓ 

 ๓.๒ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญ
	 	 การตคีวามรฐัธรรมนญูมหีลกัเกณฑท์ัว่ไปเชน่เดยีวกบัการตคีวามกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร 
อื่น	ๆ 	ได้แก่	หลักการตีความตามตัวอักษร	หลักการตีความทางประวัติศาสตร์	การตีความตามหลัก 
ตรรกวิทยา	และการตีความโดยพิจารณาผลที่มุ่งหมาย	ดังนี้๔

	 	 ๑)	 การตีความตามตัวอักษรหรือการตีความตามไวยากรณ์ 
	 	 	 เป็นการค้นหาความหมายของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	โดยการอ่านตัวบทและพิจารณา
ในแง่ของคำศัพท์และรูปประโยค	ซึ่งมีข้อควรระมัดระวังในเรื่องความหมายของคำศัพท์ที่มีความหมาย
พิเศษในทางกฎหมายแตกต่างจากความหมายตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป	ดังนี้
	 	 			 (๑)		 การหาความหมายจากตัวบท	(Literal	Rule)	การตีความโดยอาศัยหลักนี้ 
ถือว่าเจตนาของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นแสดงออกโดยตัวอักษรที่เขียนไว	้ และถ้ามีการตีความแตกต่าง 
ไปโดยสิ้นเชิงจากตัวอักษรถือว่าเป็นการเดาไม่ใช่การตีความ	 ถ้าถ้อยคำของบทบัญญัติชัดเจนแล้ว 
ก็ต้องตีความตามความหมายปกติธรรมดาของภาษาที่ใช้และเข้าใจกันโดยคนทั่วไป
	 	 			 		 	 การตีความตามตัวอักษรถือว่าการทำความเข้าใจบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น	 
ตอ้งระลกึเสมอวา่ถอ้ยคำทีใ่ชใ้นรฐัธรรมนญูทกุถอ้ยคำมคีวามหมาย	ในหมวดเดยีวกนัหรอืเรือ่งเดยีวกนั 
โดยหลักแล้วจะมีความหมายเดียวกัน	 ถ้าถ้อยคำต่างกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีความหมายต่างกัน	 
ถ้อยคำมีความหมายชัดเจนอย่างไรก็ต้องว่าไปตามนั้น	จะให้ความหมายนอกถ้อยคำไม่ได้	
	 	 			 (๒)		 การหาความหมายจากบริบท	(Context)
	 	 			 		 	 ในกรณีที่ถ้อยคำหรือความหมายของบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญไม่ชัดเจน	 
ผูต้คีวามอาจจะอาศยัสิง่ชว่ยจากสว่นอืน่ในรฐัธรรมนญูนัน้เอง	คอื	ดจูากบรบิทมาพจิารณาประกอบได้๕  

 ๒วิษณุ	 เครืองาม,	การตีความรัฐธรรมนูญ,	หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ	ศ.ดร.สมภพ	โหตระกิตย์,	 
๒๑	กันยายน	๒๕๔๐,	หน้า	๓๕๒.
	 ๓นพดล	เฮงเจริญ,การตีความรัฐธรรมนูญ	.	(๑๖	ธันวาคม	๒๕๔๕)	.	เข้าถึงได้จาก	http://pub-law.net/publaw/view.
asp?PublawIDs=398
 ๔อ้างแล้ว,	เชิงอรรถที่	๑	,หน้า	๒๐	–	๒๒.	
	 ๕บริบท	หมายความถึง	ถ้อยคำและข้อความของบทกฎหมายที่อยู่ในส่วนอื่นของกฎหมายฉบับเดียวกัน	รวมถึงชื่อและ 
หัวข้อหมวดหมู่และกฎหมายนั้น	อารัมภบท	บัญชีท้ายตารางหรือแผนผังที่แนบอยู่กับตัวบทก็เป็นส่วนหนึ่งของบริบท.
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ทั้งนี้	 โดยอาศัยหลักอันเป็นที่ยอมรับกันในทางกฎหมายว่า	 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและสิ่งซึ่ง 
ตามหลังมาจะทำให้ได้การตีความที่ดีที่สุด	 และในสิ่งที่เกี่ยวโยงกันนั้น	 เมื่อรู้อันหนึ่งแล้วอันอื่นก็จะรู้ 
ไดด้ว้ย	หลกัทีก่ลา่วมานีเ้รยีกกนัวา่	หลกัสิง่เชือ่มโยง	ซึง่มทีีม่าจากภาษติกฎหมายวา่	อะไรทีไ่มเ่ปน็ทีรู่จ้กั 
จากตัวของผู้นั้นสามารถจะรู้จักได้จากสิ่งที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด		
	 	 			 	 หลักการพิจารณาจากบริบทนี้ได้สร้างหลักต่อโยงไปจนเกิดเป็นหลักที่เรียกว่า 
Ejusden	 generis	 เป็นภาษาลาติน	 แปลว่า	ประเภทหรือลักษณะเดียวกัน	 หลักในเรื่องนี้มีว่า 
ในกรณีที่ถ้อยคำทั่วไปที่ใช้ต่อท้ายรายการถ้อยคำเกี่ยวกับบุคคล	 (Persons)	 ก็ดี	 ทรัพย์	 (Things)	 
กด็	ีโดยทีบ่รรดาคำทีแ่จกแจงนัน้ระบคุำทีม่คีวามหมายพเิศษเฉพาะ	คำทัว่ไปทีต่ามมานัน้จะขยายความ 
ให้นอกเหนือไปจากคนหรือสิ่งอื่นในประเภทเดียวกันกับคำที่แจกแจงไว้ข้างหน้านั้นไม่ได้	 คำทั่วไปนั้น 
จะใช้ได้สำหรับคนหรือสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกับที่แจกแจงไว้เท่านั้น	
	 	 			 	 หลกัดงักลา่วศาลรฐัธรรมนญูไดน้ำมาใชใ้นการตคีวามคำวา่	“เจา้หนา้ทีอ่ืน่ของรฐั”		
ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่	 ๕/๒๕๔๓	 ลงวันที่	 ๑๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๔๓	 เรื่อง	ประธาน 
รัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๒๖๖	 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมาชิกวุฒิสภา	 ซึ่ งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
ตีความคำว่า	“เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”	 ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 มาตรา	 
๑๐๙	(๑๑)	ว่า	การตีความถ้อยคำที่มีลักษณะเช่นนี้ 
ควรถือว่าคำทั่วไปมีความหมายในแนวเดียวกันกับ 
คำเฉพาะทีม่ากอ่น	หมายความวา่	ในกรณทีีบ่ทบญัญตั ิ
ของกฎหมายมีถ้อยคำเฉพาะตั้งแต่สองคำขึ้นไป 
และมีถ้อยคำที่ เป็นคำทั่วไปตามหลังคำเฉพาะ 

คำทั่วไปนั้นต้องมีความหมายแคบกว่าความหมายธรรมดาของคำนั้น	 โดยจะต้องมีความหมาย 
เฉพาะในเรือ่งและประเภทเดยีวกนักบัคำเฉพาะทีม่ากอ่นหนา้คำทัว่ไปนัน้	สำหรบับทบญัญตัริฐัธรรมนญู	 
มาตรา	๑๐๙	(๑๑)	ที่บัญญัติว่า	“เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	 
หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืเปน็เจา้หนา้ทีอ่ืน่ของรฐั”	นัน้	คำวา่	พนกังานหรอืลกูจา้งของหนว่ยงาน 
ของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือของราชการส่วนท้องถิ่น	 เป็นถ้อยคำที่เป็นคำเฉพาะสามารถบ่งบอก 
ได้ว่า	หมายถึงบุคคลใดบ้างได้อย่างชัดเจน	ส่วนคำว่า	 “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”	 เป็นถ้อยคำที่มี 
ลักษณะเป็นคำทั่วไป	ยังไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าหมายถึงบุคคลใดได้บ้าง	 การตีความคำว่า	 “เจ้าหน้าที่อื่น 
ของรัฐ”	 ซึ่งเป็นคำทั่วไป	 จึงต้องตีความโดยให้มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือในแนวเดียวกับคำว่า 
“พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือของราชการส่วนท้องถิ่น”	
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      (๓)		 หลักการตีความโดยเล็งผลเลิศ	(Golden	Rule)	
	 	 				 	 	 	 การตีความถ้อยคำในรัฐธรรมนูญจะต้องตีความไปในทางที่จะละเว้นไม่ให้เกิดผล 
อันไม่พึงปรารถนา	 ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรผู้ตีความรัฐธรรมนูญต้องตีความรัฐธรรมนูญในทาง 
ที่เป็นไปได้	 สมเหตุสมผล	 และไม่เกิดผลประหลาด	 ซึ่งมีความหมายว่าในกรณีที่ถ้อยคำหรือข้อความ 
คลุมเครือ	 การให้ความหมายอาจจะไม่ยึดถือความหมายธรรมดาปกติได	้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
กันเอง	 (Inconsistency)	 การขาดเหตุผล	 (Absurdity)	 ขัดต่อศีลธรรมอันดี	 (Repugnance)	 
อย่างไรก็ดีกรณีนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อถ้อยคำหรือข้อความที่กำลังตีความนั้นมีความหมายได้เกินกว่า 
ความหมายเดียว	และความหมายที่ตีความจะอยู่นอกความหมายของถ้อยคำไม่ได้	ผู้ตีความไม่สามารถ 
ที่จะตีความกว้างออกไปนอกเหนือจากความหมายของตัวอักษรถ้อยคำในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 
เพียงแต่เป็นการเลือกเอาความหมายที่สมเหตุสมผล	สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้เท่านั้น
  ๒) การตีความโดยอาศัยประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ 
	 	 				 การศึกษาประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญช่วยให้เข้าใจตัวบทบัญญัติได้ดี  
ยิ่งขึ้น	ประวัติความเป็นมาอาจศึกษาไปไกลถึงต้นตอของรัฐธรรมนูญที่นำรูปแบบมาจากต่างประเทศ 
และรวมถึงพัฒนาการของคำพิพากษาของศาลและบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะทำให้ 
เข้าใจสภาพทั่วไปของบทบัญญัติได้ดียิ่งขึ้น
	 	 ๓)	 การตีความโดยหลักตรรกวิทยา
	 	 					 การตีความโดยหลักตรรกวิทยามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหลักการตีความโดยยึด 
ตวัอกัษรหรอืยดึถอืไวยากรณ	์โดยเริม่ตน้จากการพจิารณาตวับทรฐัธรรมนญูวา่มปีญัหาความคลมุเครอื
หรือไม่	และพิจารณากว้างออกไปถึงโครงสร้างของกฎหมาย	ได้แก่	การแบ่งหมวดหมู่	ตลอดจนหัวข้อ	 
เพราะอาจมีสิ่งชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้
	 	 					 การพิจารณาถ้อยคำหรือข้อความใช้หลักพิจารณาตามไวยากรณ์ธรรมดาเช่นเดียวกับ 
หลกัตคีวามตามตวัอกัษร	แตพ่เิคราะหล์งไปมากกวา่ถอ้ยคำทีเ่ปน็ปญัหานัน้วา่เปน็คำทีม่คีวามหมายรวม 
(Inclusion)	 หรือความหมายจำกัด	 (Exclusion)	 ถ้าเป็นคำความหมายรวมก็อาจเปิดช่องให้ตีความ 
ขยายความได้
	 	 					 วธิกีารทางตรรกวทิยาทีใ่ช	้ไดแ้ก	่วธิกีารนริมยั	(Deduction)	คอื	คดิหรอือธบิายจากหลกั 
ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เป็นรายละเอียด	 วิธีการอุปนัย	(Induction)	คือ	พินิจจากข้อเท็จจริงและ 
ทางปฏิบัติอันเป็นรายละเอียดเพื่อหาหลักทั่วไป	วิธีการอนุมาน	(Inferrence)	คือ	การให้ความหมาย 
ในมุมกลับ	เช่น	ถ้าดำก็หมายความว่าไม่ใช่ขาว	ถ้าขาวก็ไม่ใช่ดำ	จะเป็นทั้งขาวและดำในขณะเดียวกัน 
ไม่ได้	วิธีการอุปมาน	(Analogy)	คือ	การเปรียบเทียบกรณีแบบเดียวกัน
  ๔) การตีความโดยพิจารณาผลที่มุ่งหมาย 
	 	 					 รัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้บังคับมานาน	เมื่อเวลาล่วงเลยสภาพของสังคม	เศรษฐกิจ 
การเมือง	ได้เปลี่ยนแปลงไป	 เจตนารมณ์อันแท้จริงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นไม่อาจนำมาใช้ 
ให้เข้ากับข้อเท็จจริงในสังคมปัจจุบันได้	 เพื่อให้รัฐธรรมนูญสามารถใช้บังคับได้และทันสมัย 
อยู่เสมอ	 จึงจำเป็นต้องตีความโดยการพิจารณาวัตถุประสงค์ที่เป็นความมุ่งหมาย	 (Purposes)	 
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ของรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเอง	 ไม่ใช่เพียงเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
ในขณะนัน้	เชน่	รฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมรกิาทีบ่ญัญตัมิาเปน็เวลานานกวา่สองรอ้ยปี	แตก่ย็งัใชบ้งัคบั 
อยู่ในปัจจุบัน	หลักการตีความเช่นนี้มีผลให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ 
ของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 
 ๓.๓ หลักการเฉพาะในการตีความรัฐธรรมนูญ
	 	 นอกจากหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งไม่แตกต่างไปจากการตีความกฎหมาย 
ลายลกัษณอ์กัษรอืน่แลว้	ในทางตำราไดม้กีารพฒันาหลกัการเฉพาะบางประการทีจ่ะตอ้งนำมาพจิารณา 
ประกอบกับหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญ	ซึ่งได้แก่๖ 
	 	 	(๑)	 หลกัความเปน็เอกภาพของรฐัธรรมนญู	หลกัการนีเ้รยีกรอ้งใหผู้ต้คีวามรฐัธรรมนญู 
ต้องพิเคราะห์รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอย่างเป็นเอกภาพ	กล่าวคือ	จะต้องตีความบทบัญญัติต่าง	ๆ 	
ในรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน	ไม่ตีความให้บทบัญญัติต่าง	ๆ 	ในรัฐธรรมนูญขัดแย้งกันเอง
	 	 	(๒)	 หลักการมีผลบังคับในทางปฏิบัติของบทบัญญัติทุกบทบัญญัติ	 ในกรณีที่เกิด 
ความขัดแย้งกันระหว่างบทบัญญัติต่าง	ๆ 	ในรัฐธรรมนูญ	ผู้ตีความรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ตีความ 
ให้บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งมีผลใช้บังคับเต็มที่	 และการที่บทบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับเต็มที่	 
ส่งผลให้บทบัญญัติอีกบทบัญญัติหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับได้	 การตีความรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องในกรณี 
ทีบ่ทบญัญตัสิองบทบญัญตัขิดัแยง้กนัเมือ่เกดิขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็รปูธรรมขึน้	คอื	การตคีวามใหบ้ทบญัญตั ิ
ทั้งสองนั้นใช้บังคับได้ทั้งคู่	 โดยอาจจะลดขอบเขตการบังคับใช้ของบทบัญญัติทั้งสองลงไม่ให้เกิด 
การขัดแย้งกัน	 เช่น	การขัดแย้งกันระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิในความเป็นอยู ่
ส่วนตัว	เป็นต้น	
	 	 	(๓)	หลกัการเคารพภารกจิขององคก์รตามรฐัธรรมนญู	ในการตคีวามรฐัธรรมนญู	องคก์ร 
ตามรัฐธรรมนูญจะต้องตระหนักถึงภารกิจที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้แก่ตน	 และจะต้องเคารพอำนาจ 
และภารกิจทางรัฐธรรมนูญขององค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ตีความ 
อำนาจหน้าที่ของตนให้ขัดกับหลักการแบ่งแยกภารกิจตามรัฐธรรมนูญ	(หรือที่เราเข้าใจกันในเรื่อง 
ของหลักการแบ่งแยกอำนาจ)	 เช่นศาลรัฐธรรมนูญจะต้องระมัดระวังว่าแม้ตนมีอำนาจควบคุม 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ	ตนก็ไม่มีอำนาจ 
ในอนัทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิในการตรากฎหมายแทนองคก์รนติบิญัญตัไิด	้ซึง่หมายความวา่ศาลรฐัธรรมนญู 
จะต้องตรวจสอบว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอย่างไร	แต่จะตีความอำนาจ 
ของตนไปจนถึงขั้นวินิจฉัยว่ากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพียงเพราะตนเห็นว่า 
กฎหมายฉบับนั้นไม่มีความเหมาะสมในทางนิตินโยบายไม่ได้	 เพราะเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วง 
เข้าไปแสดงเจตจำนงในการบัญญัติกฎหมายแทนองค์กรนิติบัญญัติเสียเอง
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“๑๐๐	ปี	ชาตกาล	ศาสตร์ตราจารย์จิตติ	ติงศภัทิย์	”	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา	๒๕๕๒)	หน้า	๓๔๕-๓๔๖.
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	 	 (๔)	 หลักบูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญ	 หลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 
ที่สืบเนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ	กล่าวคือ	ในการตีความเพื่อแก้ปัญหา 
ทางรัฐธรรมนูญนั้น	ผู้ตีความจะต้องตีความรัฐธรรมนูญไปในทางที่ส่งเสริมให้รัฐธรรมนูญมีความมั่นคง	
	 	 (๕)	 หลักความมีผลบังคับเป็นกฎหมายโดยตรงของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	หลักการ 
ข้อนี้กำหนดว่าในการตีความรัฐธรรมนูญนั้น	 จะต้องตีความให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีกำลังบังคับ 
ทางกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ผู้ตีความรัฐธรรมนูญพึงเลี่ยงการตีความที่ส่งผลให้ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นเพียงนโยบายเท่านั้น	 เว้นแต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะแสดง 
ให้เห็นในตัวเองว่ามุ่งหมายให้มีลักษณะเป็นแนวนโยบาย	 ไม่ใช่มุ่งก่อตั้งสิทธิเรียกร้องในทางมหาชน 
ให้แก่ราษฎร

 ๓.๔ เครื่องมือช่วยในการตีความรัฐธรรมนูญ
	 	 นอกจากการพิจารณาจากตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 
ข้อความในคำปรารภ	ข้อความในมาตราใกล้เคียงกัน	(Context)	แล้ว	ยังมี 
สิ่งอื่นที่อาจใช้เป็นเครื่องมือค้นหาความหมายเพื่อช่วยในการตีความ 
รัฐธรรมนูญ	ดังนี้	
	 	 (๑)	 รายงานการประชุมร่างรัฐธรรมนูญ	ไม่ว่ารายงานของ 
คณะกรรมาธิการยกร่าง	รายงานการประชุมของสภาทีพิ่จารณาร่างรัฐธรรมนูญ	 
หรือคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญนั้น	ๆ 	ตลอดจนคำแปรญัตติต่าง	ๆ 	(ถ้ามี)
	 	 (๒)	 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน	ๆ 	ซึ่งอาจแสดงความเหมือนหรือความแตกต่าง 
ในการใช้ถ้อยคำเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
	 	 (๓)	 คำวินิจฉัยของศาล	หรือของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและการตีความของรัฐสภา 
ในเรื่องนั้น	ๆ 	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
	 	 (๔)	 พจนานุกรม
	 	 (๕)	 ตัวบทกฎหมายซึ่งพอเทียบเคียงได้กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่จะต้องตีความ
	 	 (๖)	 คำวินิจฉัยของศาลหรือองค์กรผู้มีอำนาจตีความกฎหมายในประเด็นซึ่งพอเทียบเคียง
ได้กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่จะต้องตีความ
	 	 (๗)	 ธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองตลอดจนคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภา	ประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร	หรือประธานวุฒิสภาในกรณีต่าง	ๆ 	ที่เคยมีมาแล้ว
	 	 (๘)	 ตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญ	ตลอดจนความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่าง	ๆ 	ที่เคยพิมพ์ 
เผยแพร่แล้ว	
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๔. บทสรุป
	 ตามที่ได้กล่าวมาโดยลำดับจะพิจารณาเห็นได้ว่าการตีความรัฐธรรมนูญนั้น	 เป็นกระบวนการ 
คน้หาความหมายของถอ้ยคำทีบ่ญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูวา่มคีวามหมายทีแ่ทจ้รงิอยา่งไร	ทัง้นี	้เพือ่ปรบัใช ้
กบัขอ้เทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้	ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเชน่เดยีวกนักบัการตคีวามกฎหมายลายลกัษณอ์กัษร 
อ่ืน	ๆ 	ไดแ้กห่ลกัการตคีวามตามตวัอกัษร	การตคีวามทางประวตัศิาสตร์	การตคีวามตามหลกัตรรกวทิยา	 
และการตคีวามโดยพจิารณาผลทีมุ่ง่หมาย	นอกจากนีใ้นการตคีวามรฐัธรรมนญูยงัมลีกัษณะโดยเฉพาะ 
ที่ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ในทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และประโยชน์สาธารณะมาใช้ประกอบในการตี
ความรัฐธรรมนูญด้วย	 อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการตีความดังที่ได้กล่าวมานั้นถือเป็นเพียงเครื่องมือ 
ช่วยในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำในรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งเท่านั้น	 มิใช่เป็นสูตรสำเร็จ 
ในการตีความแต่อย่างใดไม่	แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการตีความรัฐธรรมนูญที่ผู้ตีความพึงระลึกเสมอ	คือ	
ผลของการตคีวามจะตอ้งสมเหตสุมผล	นำไปสูจ่ดุหมายเพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรม	ไมข่ดัตอ่สามญัสำนกึ	
และไม่ยังให้เกิดผลประหลาดในการตีความตามมา	
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แกส่มาชกิรฐัสภา ไมว่า่จะเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอืสมาชกิวฒุสิภา มมุสะทอ้น 
ความคดินติบิญัญตัฉิบบันี ้จงึขอเสนอความรูเ้กีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ ทีม่า เจตนารมณ ์
ขอบเขต และความแตกต่างของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

๒. แนวคิด ที่มา ของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
  ๒.๑ ที่มาของเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน
   หลักการเก่ียวกับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันน้ันมีจุดกำเนิดมาจากประเทศ 
อังกฤษในศตวรรษที่ ๑๔ และ ๑๕ จากแนวความคิดที่ต้องการให้สมาชิกสภาสามัญ  
ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ของตนในสภาโดยไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะ 
ถูกผู้ใดนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องกล่าวโทษ เน่ืองจากในยุคน้ันมีสมาชิกสภาสามัญจำนวนมาก 

ถูกจับกุมและฟ้องร้องโดยกษัตริย์เพราะเหตุจากการปฏิบัติหน้าท่ีในสภา โดยหลักเร่ือง 
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศอังกฤษ ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 
เปน็ครัง้แรกตาม “พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยสทิธิ”์ (Bill of Rights) ค.ศ. ๑๖๘๙ ซึง่ตอ่มา 
ได้กลายเป็นตัวอย่างในการบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศต่าง ๆ โดยหลายประเทศ 
ได้นำหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตน สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ 
หลักเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภามาใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช ๒๔๗๕ และหลกัการทัง้สองเรือ่งดงักลา่วนีย้งัคงไดม้ี
การบัญญัติรองรับในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของประเทศไทยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
  ๒.๒ ความหมายของคำว่า “เอกสิทธิ์” และ “ความคุ้มกัน”

  “เอกสิทธิ์” (privilege) ตามพจนานุกรม แปลว่า “สิทธิพิเศษที่ให้แก่ 
บคุคลโดยเฉพาะ” ในทางกฎหมายรฐัธรรมนญู หมายถงึ สทิธเิดด็ขาดของสมาชกิรฐัสภา 
ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอืกระทำการอยา่งอืน่ โดยทีบ่คุคลอืน่จะสอดเขา้มาเกีย่วขอ้ง  
โดยนำไปฟ้องร้องว่ากล่าวในทางใด ๆ ไม่ได้ หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สิ่งใดเป็น 
เอกสทิธิส์ิง่นัน้กไ็มผ่ดิกฎหมาย โดยหลกัการในเรือ่งนีไ้ดบ้ญัญตัขิึน้เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง 
แก่สมาชิกรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนเพื่อ 
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเป็นอิสระ 
โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
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  “ความคุ้มกัน” (immunity) ตามพจนานุกรม แปลว่า “ปลอดพ้น 
จากภยัหรอืภารตดิพนั” ในทางกฎหมายรฐัธรรมนญู หมายถงึ ความคุม้กนัทีร่ฐัธรรมนญู 
ใหแ้กส่มาชกิรฐัสภาทีจ่ะมาประชมุรฐัสภาตามอำนาจหนา้ที ่โดยไมอ่าจถกูจบักมุ คมุขงั 
หรอืดำเนนิคดใีด ๆ  ในลกัษณะทีจ่ะเปน็การขดัขวางตอ่การมาประชมุดงักลา่ว แตเ่มือ่ 
พ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้วความคุ้มกันก็จะหมดไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกรณีใด 
เปน็เรือ่งความคุม้กนักรณนีัน้กย็งัเปน็ความผดิอยู ่เพยีงแตส่มาชกิรฐัสภาผูน้ัน้จะได ้
รับสิทธิพิเศษให้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม หลักการในเรื่อง 
ความคุม้กนับญัญตัขิึน้กเ็พือ่ปอ้งกนัการขดัขวางสมาชกิรฐัสภามาปฏบิตัหินา้ที ่และเพือ่ 
ให้แต่ละสภามีองค์ประชุมที่สมบูรณ์ให้การประชุมสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

๓. ลักษณะของเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดบ้ญัญตัเิรือ่งเอกสทิธิ ์

ของสมาชกิรฐัสภาไวใ้นมาตรา ๑๓๐ วรรคหนึง่และวรรคสอง โดยไดแ้ยกเอกสทิธิอ์อกเปน็ 
๒ ลกัษณะ คอื เอกสทิธิใ์นกรณทีีไ่มม่กีารถา่ยทอดทางวทิยกุระจายเสยีงหรอืวทิยโุทรทศัน ์ 
และเอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์

๓.๑ เอกสิทธิ์ในกรณีที่ไม่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาด มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  ๑) บุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์ โดยหลักคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภา 

  ๒) การกระทำที่ทำให้ได้รับเอกสิทธิ์ ได้แก่ การที่สมาชิกผู้ใดจะ 
กลา่วถอ้ยคำใด ๆ  ในทางแถลงขอ้เทจ็จรงิ หรอืการแสดงความคดิเหน็ หรอืการออกเสยีง 
ลงคะแนน

  ๓) สถานที่ที่ได้รับเอกสิทธิ์ ได้แก่ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ห้องประชุมวุฒิสภา และห้องประชุมร่วมกันของรัฐสภา ดังนั้น หากเป็นการกล่าวในที่ 
ที่ไม่ใช่ห้องประชุม แม้อยู่ในบริเวณรัฐสภา เช่น ห้องแถลงข่าว ห้องโถง ห้องอาหาร 
หรือบริเวณที่จอดรถยนต์ของรัฐสภา ฯลฯ ก็จะไม่ได้รับเอกสิทธิ์ นอกจากนี้ แม้เป็น 
การกล่าวในห้องประชุม แต่หากไม่ได้กล่าวในขณะท่ีมีการประชุมสภา เช่น กล่าวก่อนหรือหลัง 
การประชุม หรือขณะพักการประชุม หรือซุบซิบกันเองระหว่างท่านสมาชิกรัฐสภา  
ก็ย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน

  ๔) ผลของเอกสิทธิ์ จัดเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาด กฎหมายกำหนดว่าผู้ใด
จะนำไปเปน็เหตฟุอ้งรอ้งวา่กลา่วสมาชกิผูน้ัน้ในทางใดมไิด ้ซึง่ไมว่า่ในทางแพง่ อาทิ 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา ๔๒๐, ๔๒๑, ๔๒๓ หรอืจะเปน็ทางอาญา 
อาทิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖, ๓๒๖, ๓๒๗, เป็นต้น
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  แต่ทั้งนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาแต่บุคคลนั้นจะได้รับ 
เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญด้วย คือ

  ๑) ผู้พิมพ์และโฆษณารายงานการประชุม ตามข้อบังคับของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม 
อนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และผู้ดำเนินการถ่ายทอด 
การประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ท่ีได้รับอนุญาตจากประธานสภา 
แห่งนั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ วรรคสี่

  ๒) บุคคลผู้กระทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมาธิการ ไม่ว่าจะเป็น 
คณะกรรมาธกิารของสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา ทัง้นี ้ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๕ 
วรรคสี ่ทีก่ำหนดใหเ้อกสทิธิท์ีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๑๓๐ นัน้ ใหคุ้ม้ครองถงึบคุคลผูก้ระทำ 
หน้าที่คณะกรรมาธิการด้วย

  ๓) รัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๗ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมต ิ
ให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม และให้นำเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 ๓.๒ เอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียง 
หรือวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ที่ไม่เด็ดขาด

  เอกสิทธิ์ในกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงหรือ 
วิทยุโทรทัศน์นี้ แตกต่างจากเอกสิทธิ์ในกรณีไม่มีการถ่ายทอดการประชุม กล่าวคือ  
ถ้าเป็นกรณีที่มีการถ่ายทอดประชุม หากผู้ได้รับความเสียหายเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ 
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด 
ไดก้ลา่วถอ้ยคำทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหาย สมาชกิรฐัสภาผูน้ัน้กย็อ่มจะไมไ่ดร้บัเอกสทิธิ ์
ความคุ้มครอง แต่ถ้าหากผู้ได้รับความเสียหายเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกสภาแห่งนั้น  
ผู้กล่าวถ้อยคำยังคงได้รับเอกสิทธิ์ เหตุผลก็เนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ
พาดพิงชี้แจงข้อกล่าวหาในที่ประชุมสภาได้อยู่แล้ว 
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  โดยบุคคลภายนอกท่ีได้รับความเสียหายอันเน่ืองจากการท่ีสมาชิกรัฐสภา 
ได้กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภานี้ นอกจากจะสามารถที่จะฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่ง 
ได้แล้ว รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ วรรคสาม ยังกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหาย 
สามารถร้องขอให้ประธานแห่งสภาน้ัน จัดให้มีการโฆษณาคำช้ีแจงของบุคคลภายนอก
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาได้ด้วย    

๔. ลักษณะของความคุ้มกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติ 

หลักการเร่ืองความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาไว้ในมาตรา ๑๓๑ ซ่ึงได้แยกออกเป็น ๓ กรณี 
ดังนี้

 ๔.๑ ความคุ้มกันท่ีจะไม่ถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะที่
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม โดยมีขอบเขตแห่งความคุ้มกัน คือ 

  ๑) บุคคลที่ได้รับความคุ้มกัน ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภา ไม่ขยายขอบเขตไปถึงบุคคลภายนอก จึงต่างกับเอกสิทธิ์ที่ขยาย 
ความคุ้มครองไปยังบุคคลอื่น คือ รัฐมนตรี หรือกรรมาธิการ รวมทั้งผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา 
รายงานการประชุม ตลอดจนผู้ถ่ายทอดการประชุมด้วย

  ๒) ช่วงเวลาที่ได้รับความคุ้มกัน คือ เฉพาะในระหว่างสมัยประชุม๓ 
  ๓) ข้อยกเว้น แม้อยู่ในระหว่างสมัยประชุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะที่เป็น 
ผู้ต้องหาในคดีอาญาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

๓ “สมัยประชุม” หมายถึง กำหนดเวลาในรอบปีหนึ่งที่ทำให้รัฐสภาทำการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยสมัยประชุม 
ตามรัฐธรรมนูญ มี ๒ ประเภท คือ

(๑) สมยัประชมุสามญั (ordinary session) หมายถงึ สมยัประชมุตามปกตขิองรฐัสภา ซึง่รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนักำหนด 
ให้ปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ๒ สมัย ประกอบด้วย 

- สมัยประชุมสามัญทั่วไป (general ordinary session) รัฐสภาจะดำเนินการประชุมในเรื่องใด ๆ ก็ได้
- สมยัประชมุสามญันติบิญัญตั ิ(legislative ordinary session) รฐัสภาจะดำเนนิการประชมุไดเ้ฉพาะการตรากฎหมาย และ 

เรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่ กรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ พระมหากษัตริย์ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
รา่งพระราชบญัญตั ิการอนมุตัพิระราชกำหนด การใหค้วามเหน็ชอบในการประกาศสงคราม การรบัฟงัคำชีแ้จงและการใหค้วามเหน็ชอบ 
หนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู เวน้แตร่ฐัสภาจะมมีตใิหพ้จิารณาเรือ่งอืน่ใดดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด 
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภานี้ สมัยหนึ่ง ๆ มีกำหนดเวลา ๑๒๐ วัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได้ 

(๒) สมัยประชุมวิสามัญ (extraordinary session) คือ การเปิดประชุมนอกสมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ซึ่งกระทำได้ 
ใน ๒ กรณี คือ 

- พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ 
- สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาทัง้สองสภารวมกนั หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมจีำนวนไมน่อ้ยกวา่ ๑ ใน ๓  

ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ – ๑๒๙).
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   (๑) สภาท่ีผู้น้ันเป็นสมาชิกอนุญาต แต่โดยหลักธรรมเนียมปฏิบัติ 
ของรฐัสภาไทย จะไมอ่นญุาตใหจ้บัสมาชกิรฐัสภาในระหวา่งสมยัประชมุ อยา่งไรกต็าม  
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปที่สถานีตำรวจด้วยตนเองเพื่อขอ 
รับทราบข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจย่อมแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบได้ เพราะมิใช่ 
การทำการจับกุม

   (๒) มีการจับกุมในขณะท่ีสมาชิกผู้น้ันกระทำความผิด หรือท่ีเรียกว่า 
ความผิดซ่ึงหน้า แต่เม่ือจับกุมแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับจะต้องรายงานไปยังประธาน 
แหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิโดยพลนั และประธานแหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิอาจสัง่ให ้
ปล่อยผู้ถูกจับได้ โดยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญไม่ให้ความคุ้มกันในกรณีความผิดซึ่งหน้า 
เพราะเกรงว่าประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าสมาชิกรัฐสภามีอภิสิทธิ์เหนือประชาชน 
มากเกินไปที่ถึงขนาดกระทำความผิดต่อหน้าเจ้าพนักงานก็ยังไม่ถูกจับ

 ๔.๒ ความคุ้มกันท่ีจะไม่ถูกพิจารณาคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ไม่ว่าจะ 
เป็นการฟ้องตั้งแต่ก่อนสมัยประชุม หรือเพิ่งฟ้องระหว่างสมัยประชุม เหตุผลของการ 
ให้ความคุ้มกันในเรื่องนี้ เนื่องมาจากในการพิจารณาคดีอาญาตามประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ บญัญตัวิา่ “การพจิารณาและสบืพยาน 
ในศาล ให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น” จำเลยจึงต้อง 
ไปนั่งฟังการพิจารณาคดีในศาลทุกนัด หากรัฐธรรมนูญไม่ให้ความคุ้มกันเรื่องนี้แก่ 
สมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาก็จะไปประชุมสภาหรือทำหน้าที่อื่นในสภาไม่ได้

  แต่ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ใน 
บางกรณีเพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาคดีได้ คือ 

  ๑) สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอนุญาต การอนุญาตให้ศาลพิจารณาคดี 
ได้ในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาตกเป็นจำเลยในคดีอาญานั้น สภานั้น ๆ อาจอนุญาตโดยมี 
เงื่อนไขก็ได้ เช่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทรวงยุติธรรมซึ่งในขณะนั้นยังทำหน้าที่เป็น
หนว่ยงานธรุการของศาลยตุธิรรม ไดเ้คยมหีนงัสอืขออนญุาตวฒุสิภาเพือ่ใหศ้าลอาญา 
พิจารณาคดีอาญาอดีตสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง วุฒิสภามีมติอนุญาตให้ศาลอาญา 
พิจารณาคดีในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยยกเว้นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันนัดประชุมวุฒิสภา 
เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไปร่วมประชุมตามหน้าที่
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  ๒) เปน็คดอีนัเกีย่วดว้ยพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และพระราชบญัญตัปิระกอบ 
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยพรรคการเมอืง เนือ่งจากคดตีามกฎหมายดงักลา่วเปน็คดทีีเ่กีย่วกบั 
สถานภาพในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา การพิจารณาคดีจำเป็นต้อง 
ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว แต่การพิจารณาคดีตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่เป็น 
การขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา เช่น ศาลต้องไม่นัดพิจารณาคดี 
ในวันที่มีการประชุม เป็นต้น

 ๔.๓ ความคุม้กนัทีจ่ะถกูปลอ่ยจากการถกูคมุขงัเมือ่ถงึสมยัประชมุ ในกรณ ี
ท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณา 
อยู่ก่อนสมัยประชุม ซึ่งอาจจะเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่าง 
สอบสวนหรอืระหวา่งการพจิารณา เมือ่ถงึสมยัประชมุ ถา้ประธานแหง่สภาทีผู่น้ัน้เปน็ 
สมาชิกร้องขอให้ปล่อย พนักงานสอบสวนหรือศาลต้องสั่งปล่อยทันที โดยคำสั่งให้ 
ปล่อยนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม หลังจากนั้น 
สมาชิกสภาผู้นั้นจะต้องกลับมาอยู่ในสถานที่คุมขังเช่นเดิม

  ข้อสังเกตในเรื่องความคุ้มกัน๔

  ๑) ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภานั้น มีผลเฉพาะในคดีอาญา เท่านั้น 
ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงคดีแพ่งด้วย ดังนั้น หากเป็นกรณีการจับตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจะอ้างความคุ้มกัน
ไม่ได้ 

     ๒) ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องสมาชิกสภาเป็นคดีอาญาด้วยตนเอง 
ศาลยงัมีอำนาจไตส่วนมลูฟอ้งได ้เพราะกระบวนการชัน้ไตส่วนมลูฟอ้งเปน็เรือ่งระหวา่ง 
โจทก์กับศาล และในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๗๒ มิได้บังคับให้กระทำต่อหน้าจำเลย 

     ๓) ในกรณทีีศ่าลชัน้ตน้พจิารณาคดเีสรจ็กอ่นเปดิสมยัประชมุ ศาลชัน้ตน้ 
ย่อมนัดฟังคำพิพากษาในระหว่างสมัยประชุมได้ เพราะบทนิยามคำว่า “การพิจารณา”  
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา ๔ หมายความวา่ “กระบวนพจิารณา 
ทั้งหมดในศาลใดศาลหนึ่งก่อนศาลนั้นชี้ขาดตัดสินหรือจำหน่ายคดีโดยคำพิพากษา 
หรือคำสั่ง” ความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาจึงไม่รวมถึงการอ่านคำพิพากษา ซึ่งเป็น 
กระบวนการในขั้นตอนของการชี้ขาดตัดสินคดี แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเลย 
ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาไม่ไปศาลในวันนัดฟังคำพิพากษา แม้มีเหตุสงสัยว่าหลบหนี
หรือจงใจไม่ไปศาล ศาลจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

๔ อธิคม อินทุภูติ, คำบรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๒ – ๑๓ สมัย ๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒, สำนัก 
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๒. 
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มาตรา ๑๘๒ วรรคสาม คอืออกหมายจบัมาฟงัคำพพิากษาไมไ่ด ้เพราะสมาชกิรฐัสภา 
ได้รับความคุ้มกันตามมาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่ง คือ ห้ามจับในระหว่างสมัยประชุม

  ๔) บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภา ใช้เฉพาะกับคดีอาญาทั่วไป แต่ไม่นำมาใช้บังคับกับการพิจารณา 
คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๓๑ เลยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗ วรรคสาม

๕. ความแตกต่างระหว่างเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน๕ 
 เมื่อเปรียบเทียบเอกสิทธิ์กับความคุ้มกันแล้วจะพบว่ามีความแตกต่างใน 
สาระสำคัญ ดังนี้

๕ มานิตย์ จุมปา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ หน้า ๒๑๖.

 ข้อแตกต่าง เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน

 ๑. วัตถุประสงค์ คุ้มครองการกล่าวถ้อยคำ การแสดงความคิดเห็น 
หรือการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภา 
ของสมาชิกรัฐสภา ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้อง 
ว่ากล่าวในทางใด ๆ มิได้

คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมสภา 
ของสมาชิกรัฐสภา การจับกุม คุมขัง หมายเรียกตัว 
หรือการพิจารณาคดีอาญาต่อสมาชิกรัฐสภา 
ในระหว่างสมัยประชุมจะทำมิได้

๒. ขอบเขต คุ้มครองเฉพาะกิจกรรมท่ีเป็นหน้าท่ีของสมาชิก 
รัฐสภา คือ การกล่าวถ้อยคำเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีใน 
ท่ีประชุมเท่าน้ัน หากสมาชิกกระทำความผิด 
ในกรณีอ่ืนแล้วไม่อาจยกหลักเอกสิทธ์ิข้ึนคุ้มครองได้

คุม้ครองสมาชกิรฐัสภาจากการจบักมุ คมุขงั พจิารณา 
คดอีาญาในทกุกรณรีะหวา่งสมยัประชมุ โดยไมค่ำนงึ 
วา่คดอีาญานัน้จะเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ทีข่อง
สมาชิกรัฐสภาหรือไม่

๓. บุคคลที่คุ้มครอง คุ้มครองสมาชิกรัฐสภา ตลอดจนบุคคลอื่นที่ 
เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา 
รายงานการประชุมตามข้อบั งคับของสภา  
ผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ 
กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ซึ่งประธานสภา 
อนุญาต และกรรมาธิการของสภา 

คุ้มครองเฉพาะบุคคลที่มีสถานภาพเป็น “สมาชิก 
รัฐสภา” เท่านั้น

๔. ผลตามกฎหมาย คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาจากการดำเนินคดีทุกกรณี 
ไม่ว่าคดีอาญา และคดีแพ่ง

คุม้ครองเฉพาะในคดอีาญาทัว่ไป ไมใ่หค้วามคุม้ครอง 
ถึงคดีแพ่งและคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ด้วย

๕. ระยะเวลา คุ้มครองตลอดไป ตั้งแต่มีการกล่าวถ้อยคำ 
เป็นต้นไปไม่มีกำหนดระยะเวลา

คุ้มครองเฉพาะในระหว่างสมัยประชุมสภาเท่านั้น  
เมื่อสมัยประชุมสภาพ้นไปความคุ้มครองก็สิ้นไป 
ด้วย
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การใช้ “เอกสิทธิ”์ และ 
“ความคุ้มกัน” ของสมาชิกรัฐสภา

นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
ตามที่มักปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรณีการได้รับ 

เอกสิทธิ์ของบุคคลผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ได้ตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำ 
ความผดิทางอาญา แตก่ลบัไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายหา้มไมใ่หจ้บั คมุขงั หรอื 
หมายเรียกเพื่อไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ในระหว่างสมัยประชุม นั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคำว่า 
“เอกสทิธิ”์ และ “ความคุม้กนั” ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๐๑ และมาตรา ๑๓๑๒ บัญญัติไว้ เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง 

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๐ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าว 

ถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุ 
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้

เอกสิทธ์ิตามวรรคหน่ึงไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมท่ีมีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์  
หากถอ้ยคำทีก่ลา่วในทีป่ระชมุไปปรากฏนอกบรเิวณรฐัสภา และการกลา่วถอ้ยคำนัน้มลีกัษณะเปน็ความผดิทางอาญาหรอืละเมดิสทิธ ิ
ในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น

ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำใดที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ 
ความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคำชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ในข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้  ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง  
หรอืแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ ตลอดจนผูด้ำเนนิการถา่ยทอดการประชมุสภาทางวทิยกุระจายเสยีงหรอืวทิยโุทรทศันท์ีไ่ดร้บัอนญุาต 
จากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม”.

๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๑ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  

ไปทำการสอบสวนในฐานะทีส่มาชกิผูน้ัน้เปน็ผูต้อ้งหาในคดอีาญา เวน้แตใ่นกรณทีีไ่ดร้บัอนญุาตจากสภาทีผู่น้ัน้เปน็สมาชกิ หรอืในกรณี 
ที่จับในขณะกระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภา 
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้

ในกรณทีีม่กีารฟอ้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาในคดอีาญา ไมว่า่จะไดฟ้อ้งนอกหรอืในสมยัประชมุ ศาลจะ 
พิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทำก่อนมีคำอ้างว่าจำเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม 

เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ
คำสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม”.
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๖. บทสรุป
หลักการเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นั้น มีลักษณะเป็นการมอบ 

สทิธพิเิศษบางประการใหแ้กผู่ด้ำรงตำแหนง่สมาชกิรฐัสภา นอกเหนอืจากบคุคลทัว่ไป 
ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของหลักความเสมอภาคของบุคคล ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดขอบเขตการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน จะต้องมี 
ความชัดเจนและแน่นอน ทั้งในส่วนของตัวบุคคลที่ได้รับสิทธิ การกำหนดระยะเวลา 
สถานที่ รวมทั้งผลของสิทธิพิเศษดังกล่าว เพื่อให้การใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ
สมาชิกรัฐสภาเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง 

ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในกรณีที่สมาชิกรัฐสภาถูกกล่าวหาหรือตกเป็น 
ผู้ต้องหาในคดีอาญาจะไม่ได้รับเอกสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว หากแต่จะได้รับความคุ้มกัน 
จากการถกูดำเนนิคดใีนชว่งทีร่ฐัสภาเปดิสมยัประชมุ แตเ่มือ่ใดทีร่ฐัสภาปดิสมยัประชมุ 
ก็จะไม่ได้รับความคุ้มกันน้ันอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีตำรวจพนักงานอัยการ 
หรือศาล ก็ย่อมสามารถท่ีจะดำเนินคดีอาญากับสมาชิกรัฐสภาท่านน้ัน ๆ  ตามอำนาจหน้าท่ี 
ของตนได้ตามปกติ ส่วนการได้รับความคุ้มกันนั้นจะเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนั้น 
เป็นคนละกรณีกัน ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมรัฐสภาก็สามารถท่ีจะพิจารณา 
และมีมติอนุญาตให้มีการดำเนินคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยเฉพาะหากว่า 
การทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับความคุ้มกันนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง 
หรอืมผีลกระทบตอ่การประชมุ และเหลอืระยะเวลาในระหวา่งสมยัประชมุอกียาวนาน  
ทั้งนี้ ก็เพื่อมิให้เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลและหลักความยุติธรรม  
ตลอดจนไม่ทำให้กระบวนสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาของศาลต้องล่าช้า 
จนเกินเหตุ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑ หน้า ๒๑๒ – ๒๑๗. 
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ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๒. 

• ภิรมย์ เจริญรุ่ง,ขอบเขตการใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
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• สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ระบบงานรัฐสภา ๒๕๕๒, กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒ หน้า ๑๓๖ – ๑๓๗.

• คณะกรรมาธกิารวสิามญับนัทกึเจตนารมณ ์จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชมุ สภารา่งรฐัธรรมนญู, เจตนารมณ ์
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ปัทมา  จตุรพัฒน์ 

ภาษิตกฎหมาย ภาษาที่ชาวบ้านควรรู้  หน้า ๒๕

  “...The reason of the law ceasing, 

the law itself ceases. 

	 	 เมือ่เหตผุลตามขอ้กฎหมายยตุลิง	ตวับทกฎหมาย 

ย่อมยุติลงเช่นเดียวกัน...”
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
		 		 โดยที	่“การสง่ผูร้า้ยขา้มแดน” (Extradition)	นัน้	ถอืเปน็ความรว่มมอื 

ระหวา่งประเทศประเภทหนึง่	ซึง่ประเทศตา่ง	ๆ 	ไดร้ว่มมอืกนันำหลกัการดงักลา่ว 
มาใชส้ำหรบัเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการตดิตามจบักมุผูก้ระทำความผดิหรอืผูต้อ้งหา 
ที่ก่ออาชญากรรมขึ้นในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเพื่อให้

พ้นอำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น	ๆ	และเพื่อเป็นการปราบปรามอาชญากรรม 
ที่มีลักษณะเป็นองค์กรข้ามชาติอันถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมนุษยชาติ	 
ด้วยการส่งมอบตัวผู้ต้องหาหรือผู้ต้องคำพิพากษาที่หลบหนีการดำเนินคดี 
ตามกฎหมายกลับไปลงโทษในดินแดนที่ความผิดได้เกิดขึ้น

		 		 ดังนั้น	 เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนซึ่งเป็นเครื่องมือในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 
พ.ศ.	๒๕๕๑	คอลัมน์การปฏิรูปกฎหมาย	 :	LAW	REFORM	จึงใคร่ขอนำเสนอ 
บทความเรือ่ง	“พระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน พ.ศ. ๒๕๕๑”	อนัประกอบดว้ย 
ความเป็นมาของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย	 หลักเกณฑ์ของการส่ง 
ผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และข้อควร 
พิจารณาที่สำคัญอันเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามลำดับ	ดังนี้

๒. ความเป็นมาของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศไทย
		 		 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นเชื่อกันว่าเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่	๑๓	 

ก่อนคริสตกาล	โดยสนธิสัญญาระหว่างอียิปต์กับฮิทไทท์	(Egyptian	Hittite	Peace	 
Convention)	 ที่ทำขึ้นในปี	 ๑๒๘๐	 ก่อนคริสตกาล	 เป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนฉบับแรกของโลก	โดยได้กล่าวถึงการส่งตัวศัตรูทางการเมืองที่หลบหนี 
ไปอยู่ในประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่ง	 และในสมัยต่อมาซึ่งการปกครอง 
เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น	กษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินต่างใช้วิธีส่งตัว 

พระราชบัญญัติ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑
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ผูก้ระทำความผดิทางการเมอืงระหวา่งกนัเพือ่ชว่ยกนัขจดัผูท้ีจ่ะโคน่ลม้ราชบลัลงัก ์
ของเหล่ากษัตริย์ด้วยกัน๑    

		 		 สำหรบัความเปน็มาของการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนในประเทศไทยนัน้	พบวา่ 
พระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พทุธศกัราช	๒๔๗๒	เปน็กฎหมายเกีย่วกบัการสง่ 
ผู้ร้ายข้ามแดนฉบับแรกที่ได้รับการตราขึ้นใช้บังคับ	พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูก 
ยกเลกิโดยพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนัถอืเปน็กฎหมายหลกั 
เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในปัจจุบัน

		 		 นอกจากพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึง่เปน็กฎหมาย 
ภายในแล้ว	 ประเทศไทยยังมีสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระดับ 
ทวิภาคี	(Extradition	Treaty)	กับประเทศต่าง	ๆ 	โดยมีทั้งกรณีที่เป็นสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศนั้น	ๆ	มีความตกลงกับประเทศไทย	และสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ประเทศนั้น	ๆ	มีการสืบสิทธิจากประเทศสหราชอาณาจักร	 
รวม	๑๔	ประเทศ	ได้แก่	ประเทศสหราชอาณาจักร๒	ประเทศเบลเยียม	ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	ประเทศแคนาดา	ประเทศออสเตรเลยี	ประเทศมาเลเซยี	ประเทศฟจิ	ิ
ประเทศอนิโดนเีซยี	ประเทศฟลิปิปนิส	์ประเทศจนี	ประเทศเกาหลใีต	้ประเทศลาว	
ประเทศบังกลาเทศ	และประเทศกัมพูชา	นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสนธิสัญญา 
ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา	 (Treaty	 on	Mutual	
Assistance	in	Criminal	Matters)	กับประเทศต่าง	ๆ	รวม	๖	ประเทศ	ได้แก่	
ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ประเทศแคนาดา	ประเทศสหราชอาณาจกัร	ประเทศฝรัง่เศส	
ประเทศนอรเ์วย	์และประเทศอนิเดยี	อกีทัง้ไดเ้สรจ็สิน้การเจรจาเพือ่ทำความตกลง 
ในเรื่องนี้กับประเทศจีน	ประเทศเกาหลีใต้	ประเทศโปแลนด์	ประเทศศรีลังกา	
ประเทศออสเตรเลีย	และประเทศเบลเยี่ยม๓	เป็นต้น

๓. หลักเกณฑ์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑

		 		 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำหนดหลักการ 
ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้โดยให้ถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเสมือน 
กฎหมายกลาง	และใชบ้งัคบัเทา่ทีไ่มข่ดัตอ่บรรดาสนธสิญัญาเกีย่วกบัการสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน	ๆ 	หรือกับองค์กรระหว่างประเทศต่าง	ๆ   
โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	 	 ๑พรชัย		ด่านวิวัฒน์,	กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ,	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำนักพิมพ์วิญญูชน	จำกัด,	๒๕๔๔)	หน้า	๖๕.
	 	 ๒สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ	 รัตนโกสินทรศก	 ๑๒๙	 เป็นสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับแรก 
ที่ประเทศไทยได้ทำขึ้นกับต่างประเทศ.
   ๓อภิญญา	 เลื่อนฉวี,	การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน,	 เอกสารประกอบการประชุม 
วิชาการและการนำเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์	 ครั้งที่	 ๒,	 วันพุธที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 ณ	 ห้องประชุมทวี	 บุณยเกตุ	 ชั้น	 ๖	
อาคารสำนักอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,	หน้า	๒๕	–	๒๖.
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 ๑) บทนิยามที่สำคัญ 
    “ประเทศผู้ร้องขอ”	หมายความว่า	ประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การ 

ระหว่างประเทศที่ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    “ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ”	หมายความวา่	ประเทศ	ดนิแดน	หรอืองคก์าร 

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	(มาตรา	๕)

 ๒) หลักทั่วไปในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๒.๑) ต้องเป็นความผิดอาญาของทั้งสองประเทศ	ความผิดที่จะส่ง 

ผูร้า้ยขา้มแดนไดน้ัน้ตอ้งเปน็ความผดิอาญาตามกฎหมายทัง้ของประเทศผูร้อ้งขอ 
และกฎหมายไทย	 (Double	 –	 criminality	 หรือ	 Double	 –	 jeopardy)	 
ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือมีโทษจำคุกหรือโทษจำกัดเสรีภาพในรูปแบบอื่นตั้งแต่	
๑	ปีขึ้นไป	(มาตรา	๗)	

    ๒.๒) ไมเ่ขา้ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย	การสง่ผูร้า้ยขา้มแดนนัน้ 
กรณีจะต้องเป็นความผิดที่อาจส่งข้ามแดนได้	 กล่าวคือ	 เป็นความผิดที่ 
ระบุไว้สนธิสัญญา	และมิใช่ความผิดที่มีลักษณะทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร	 ทั้งนี้	 ความผิดทางการเมืองในกรณีนี้ไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับ 
การปลงพระชนม์	 ประทุษร้ายต่อพระองค์	 หรือเสรีภาพของพระมหากษัตริย์						
พระราชินีหรือรัชทายาท	และการฆ่า	ประทุษร้ายต่อร่างกายหรือเสรีภาพของ 
ประมุขแห่งรัฐ	ผู้นำรัฐบาล	หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของบุคคลนั้น

		 		 			 		 และในกรณีที่มิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน 
ประเทศผู้ร้องขอต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศไทย 
ในทำนองเดียวกันเมื่อประเทศไทยร้องขอซึ่งเป็นไปตามหลักต่างตอบแทน 
(Reciprocity)	(มาตรา	๙)

    ๒.๓) ต้องไม่เป็นการพิจารณาคดีซ้ำ	กล่าวคือ	บุคคลซึ่งถูกร้องขอ 
ให้ส่งข้ามแดนนั้นจะต้องไม่เคยได้รับการพิจารณาคดีจากศาลไทยหรือศาล 
ของประเทศผูร้อ้งขอในการกระทำอยา่งเดยีวกนักบัทีม่กีารรอ้งขอ	ใหส้ง่ขา้มแดน 
และศาลไทยหรือศาลของประเทศผู้ร้องขอได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ปล่อยตัว 
หรือพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว	 หรือได้รับการอภัยโทษหรือ			 
นิรโทษกรรมหรือคดีขาดอายุความหรือมีเหตุอื่นใดซึ่งไม่สามารถดำเนินคดี 
แก่บุคคลนั้น	(มาตรา	๑๐)

 ๓) กระบวนการดำเนินการตามคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๓.๑) การสง่บคุคลสญัชาตไิทยขา้มแดน	การดำเนนิการตามคำรอ้งขอ 

ให้ส่งบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอาจกระทำได้ในกรณีที่มีสนธิสัญญา 
ส่งผู้ ร้ ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศผู้ ร้องขอกำหนดไว้ 	 
บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน	 หรือเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไข 
ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยทำกับประเทศผู้ร้องขอ	(มาตรา๑๒)
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    ๓.๒) วิธีดำเนินการ	ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย 
ขา้มแดนกบัประเทศไทยใหจ้ดัสง่คำรอ้งขอไปยงัผูป้ระสานงานกลาง	(อยัการสงูสดุ)	
ในกรณีที่ประเทศผู้ร้องขอมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทย 
ใหจ้ดัสง่คำรอ้งขอผา่นวถิทีางการทตู	และจะตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบคำรอ้ง	 
เช่น	สำเนาคำพิพากษาของศาลที่ได้พิจารณาคดีนั้น	 (มาตรา	๘)	ประเทศไทย 
จะพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวว่ากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไม่ดำเนินการให้หรือไม่	หากไม่มีผลกระทบกระเทือน 
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดน	 คำร้องขอจะถูกส่งให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการ	 (มาตรา	 ๑๓)	 
ในกรณนีีผู้ป้ระสานงานกลางจะแจง้ใหพ้นกังานอยัการยืน่คำรอ้งขอตอ่ศาลขอให ้
ออกหมายจับ	แล้วจัดส่งหมายจับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพ่ือดำเนินการ 
ต่อไป	(มาตรา	๑๔)	ทั้งนี้	 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	ประเทศผู้ร้องขออาจม ี
คำร้องขอให้จับกุมและคุมขังบุคคลท่ีต้องการตัวไว้ช่ัวคราวก่อนก็ได้	(มาตรา	๑๕)

    ๓.๓) ระยะเวลาในการควบคุมตัว	 เมื่อจับกุมตัวบุคคลซึ่งถูกร้องขอ 
ให้ส่งข้ามแดนได้ให้นำส่งพนักงานอัยการโดยไม่ชักช้า	 เพื่อยื่นคำร้องให้ศาล 
มคีำสัง่ขงับคุคลซึง่ถกูรอ้งขอไวใ้นระหวา่งรอคำรอ้งขอสง่ผูร้า้ยขา้มแดนอยา่งเปน็ 
ทางการและเอกสารหลักฐานจากประเทศผู้ร้องขอ	 ในกรณีนี้หากศาลไม่ได้รับ 
คำฟ้องเพื่อดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับ	
หรือภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน	๙๐	วันนับแต่วันที่บุคคลนั้นถูกจับ	
ให้ปล่อยตัวบุคคลนั้นไป	 และประเทศผู้ร้องขอจะร้องขอให้จับบุคคลดังกล่าว 
ด้วยเหตุเดียวกันอีกไม่ได้	อย่างไรก็ตาม	ไม่เป็นการห้ามประเทศผู้ร้องขอในการ 
ร้องขอให้ส่งบุคคลนั้นข้ามแดนตามปกติ	(มาตรา	๑๖)	 

๔) กระบวนการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน
    ๔.๑) กระบวนการพจิารณาคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดน	ใหศ้าลดำเนนิการ 

พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง	 เว้นแต่จะเห็นสมควรให้เลื่อนคดี	และให้นำประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม	(มาตรา	๑๘)

    ๔.๒) ในการพจิารณาคดสีง่ผูร้า้ยขา้มแดน	เมือ่ศาลพเิคราะหพ์ยาน
หลักฐานแล้วมีเหตุดังต่อไปนี้	ให้สั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดน

		 		 			 		 ก.	 บุคคลที่ถูกจับเป็นบุคคลที่ถูกร้องขอให้ส่งข้ามแดนและ 
ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย	หรือเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้ส่งข้ามแดน 
ได้ตามข้อ	๓.๑)

		 		 			 		 ข.	 คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา	หากความผิดนั้นได้กระทำ 
ลงในราชอาณาจักรหรือมีกฎหมายบัญญัติว่าได้กระทำในราชอาณาจักร	และ
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		 		 			 		 ค.	 ความผิดที่ร้องขอเป็นความผิดที่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 
ตามพระราชบญัญตันิี	้และไมใ่ชค่วามผดิทางการเมอืงหรอืเปน็ความผดิทางทหาร	 
(มาตรา	๑๙)

         ทัง้นี	้หา้มมใิหส้ง่บคุคลทีศ่าลมคีำสัง่ขงัขา้มแดนกอ่นครบกำหนด 
ระยะเวลา	๓๐	วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งขังเพื่อส่งข้ามแดน	(มาตรา	๒๐) 

๕) การอุทธรณ์
		 		 ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยหรือขังบุคคลเพื่อส่งข้ามแดน	 

พนักงานอัยการหรือบุคคลนั้นอาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ได ้
ภายใน	๓๐	วนันบัแตว่นัทีศ่าลไดอ้า่นคำสัง่	และคำพพิากษาศาลอทุธรณน์ีใ้หเ้ปน็ 
ที่สุด	(มาตรา	๒๑)

๖) กรณีประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
		 		 กรณีที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้อง 

พิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้	 	
		 		 ๖.๑)	 ความผิดที่ร้องขอต้องเป็นความผิดอาญาทั้งตามกฎหมายไทย 

และตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่	 ๑	 ปีขึ้นไป	 
อันเป็นหลักทั่วไปในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน	และ

		 		 ๖.๒)	 ในกรณีที่ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องระวางโทษ 
ถึงประหารชีวิตตามกฎหมายไทย	 แต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของ 
ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ	และรฐับาลตอ้งใหค้ำรบัรองวา่จะไมม่กีารประหารชวีติกใ็ห้ 
มีการเจรจาตกลงเพ่ือให้มีการรับรองดังกล่าว	 หากต่อมาศาลพิพากษาลงโทษ 
ประหารชีวิตให้รัฐบาลดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับ 
ตามคำพิพากษาโดยวิธีจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต	 โดยห้ามลดหย่อน 
ผ่อนโทษไม่ว่าด้วยเหตุใด	ๆ	เว้นแต่เป็นการพระราชทานอภัยโทษ	(มาตรา	๒๙)

		 		 ๖.๓)	 การร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศผู้รับคำร้องขอ 
กรณีไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยน้ันให้ผู้ประสานงานกลาง 
ดำเนินการโดยผ่านวิธีทางการทูต	 แต่กรณีมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 
ประเทศไทยให้ผู้ประสานงานกลางดำเนินการตามสนธิสัญญา

๔. ข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน๔

		 		 พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ฉบับนี้ได้ตราขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พุทธศักราช	
๒๔๗๒	ซึ่งใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
และเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๔ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสาขานิติศาสตร์	 ครั้งที่	 ๒,	 วันพุธที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๓	 
ณ	ห้องประชุมทวี		บุณยเกตุ	ชั้น	๖	อาคารสำนักอธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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และสอดคล้องต้องกันกับสนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
ของสหประชาชาติ	 (The	United	Nation	Model	Treaty	on	Extradition)	
อนัเปน็หลกัสากล	ซึง่อยา่งไรกต็าม	ยงัมปีระเดน็ขอ้ควรพจิารณาทีส่ำคญัเกีย่วกบั 
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายฉบับนี้บางประการ	ดังนี้

    ๑) บทนิยามคำว่า “ประเทศผู้ร้องขอ” และ“ประเทศผู้รับคำร้องขอ”  
ตามมาตรา	๕	“ประเทศผู้ร้องขอ”	หมายความว่าประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การ 
ระหว่างประเทศที่ร้องขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 และ	 “ประเทศ 
ผู้รับคำร้องขอ”	หมายความว่า	ประเทศ	ดินแดน	หรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ซึ่งคำว่า	“ดินแดน”	ในที่นี้ถูกบัญญัติ 
ข้ึนเพ่ือรองรับกรณีท่ีผู้ร้องขอหรือผู้รับคำร้องขอดังกล่าวมีสถานะเป็นเพียง 
ดินแดนส่วนหน่ึงภายใต้การปกครองของประเทศต่าง	ๆ	เช่น	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	เป็นต้น		สำหรบัคำวา่	“องคก์ารระหวา่งประเทศ”	ตวัอยา่ง 
ที่พบเห็นได้ในปัจจุบันคือศาลอาญาระหว่างประเทศ	(International	Criminal	
Court)	หรอืทีเ่รยีกโดยยอ่วา่	ICC๕	ซึง่ตัง้ขึน้โดยธรรมนญูกรงุโรมวา่ดว้ยศาลอาญา 
ระหวา่งประเทศ	(Rome	Statute	of	the	International	Criminal	Court)	และ 
ประเทศไทยไดล้งนามรบัรองธรรมนญูฯ	ดงักลา่วแลว้	ถงึแมว้า่ในปจัจบุนัจะยงัไมไ่ด้
ใหส้ตัยาบนัเขา้เปน็ภาคแีละยงัไมม่พีนัธะกรณใีด	ๆ 	ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บทตา่ง	ๆ 	 
ที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญฯ	 อย่างไรก็ตาม	 ประเทศไทยยังมีพันธกรณีทางด้าน 
ศีลธรรมที่จะไม่กระทำการใด	 ๆ	 อันเป็นการขัดขวางต่อการดำเนินงานของ 
ศาลอาญาระหวา่งประเทศ๖	กรณจีงึอาจมกีารรอ้งขอใหส้ง่หรอืรบัคำรอ้งขอใหส้ง่ 
ผูร้า้ยขา้มแดนจากศาลอาญาระหวา่งประเทศไดเ้พราะเปน็หลกัของความรว่มมอื
ทางกระบวนการยุติธรรม

    ๒) ความผิดที่มีลักษณะทางการเมือง๗	 ตามมาตรา	 ๙	 ความผิด 
ทางการเมือง	 เป็นความผิดท่ีไม่อาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันได้	 เพราะไม่ใช่ 
อาชญากรรมท่ีแท้จริงเป็นเพียงการกระทำความผิดเพราะมีแนวความคิดท่ีไม่ตรงกับ 
ผู้มีอำนาจบริหารประเทศในเวลาน้ัน	อย่างไรก็ตาม	 ยังไม่มีการให้คำจำกัดความ 
เก่ียวกับคำวา่ความผดิทางการเมอืงทีช่ดัเจนไว	้การตคีวามวา่การกระทำประเภทใด 
จะเป็นความผิดทางการเมืองหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประเทศผู้รับคำร้องขอ  
ตัวอย่างของความผิดทางการเมืองอย่างแจ้งชัด	ได้แก่	การประท้วงทางการเมือง	
การก่อกบฏ	การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหรือต่อสู้เรียกร้องเอกราช	
การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง	เป็นต้น	

  ๕ศาลอาญาระหว่างประเทศต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	๑	กรกฎาคม	๒๕๔๕	โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ	และมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญาระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง	เช่น	การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ	 อาชญากรรมต่อ 
มวลมนุษยชาติ	อาชญากรรมสงคราม	หรือการรุกราน	มาลงโทษ.
  ๖เกรียงศักด์ิ	 	 แจ้งสว่าง,	ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court) กับปัญหาในการเข้าเป็นภาคี 
ของไทย, วารสารจุลนิติ	ปีท่ี	๑	ฉบับท่ี	๓	ประจำเดือนกรกฎาคม	–	สิงหาคม	๒๕๔๗,	หน้า	๓๘	–	๔๒.
  ๗อภิญญา		เล่ือนฉวี,	เพ่ิงอ้าง,	หน้า	๓๐	–	๓๓.
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		 		 			 ทัง้นี	้เพือ่ปอ้งกนัปญัหาในการตคีวามดงักลา่วประเทศตา่ง	ๆ 	จงึได ้
ลงนามในสนธสิญัญาระหวา่งประเทศเพือ่กำหนดใหช้ดัเจนวา่ความผดิประเภทใด 
ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองและสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 หรือใน 
กรณีที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ลงนามในสนธิสัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วย
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	ค.ศ.	๑๙๙๕	กำหนดห้ามมิให้รัฐภาคีอ้างข้อยกเว้นเรื่อง 
ความผดิทางการเมอืงเปน็เหตเุพือ่ไมส่ง่ผูร้า้ยขา้มแดนในระหวา่งประเทศสมาชกิ
สหภาพยุโรปด้วยกัน

    ๓)  การสง่คนชาตขิา้มแดน ตามมาตรา ๑๒	กลุม่ประเทศทีใ่ชร้ะบบ 
กฎหมาย	Civil	Law	เช่น	ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีนั้น	ถือหลักว่า 
ความผิดที่คนชาติได้กระทำลงไม่ว่า	ณ	ที่ใด	ย่อมจะเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ของประเทศที่บุคคลผู้กระทำความผิดนั้นมีสัญชาติด้วย	และไม่มีความจำเป็นที่ 
จะต้องส่งคนชาติไปข้ึนศาลยังประเทศอ่ืนซ่ึงคนชาติอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ 
เสียเปรียบในเร่ืองภาษาได้	แต่สำหรับกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย	Common	Law	 
เช่น	 ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 ถือหลักว่า 
เมื่อได้รับคำร้องขอให้ส่งคนชาติข้ามแดนก็อาจที่จะส่งคนชาติข้ามแดนได้	เพราะ 
ผู้กระทำความผิดควรได้รับการพิจารณาคดีในสถานที่ที่ความผิดได้เกิดขึ้นซึ่งมี 
พยานหลักฐานครบถ้วน	

		 		 			 สำหรบัประเทศไทยแลว้หลกัการเกีย่วกบัการสง่บคุคลสญัชาตไิทย 
ข้ามแดนตามคำร้องขอของต่างประเทศนั้น	ตามมาตรา	๑๒	ของพระราชบัญญัติ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	บัญญัติให้กระทำได้ภายใต้เง่ือนไขดังน้ี	คือ	มีสนธิสัญญา 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน	 บุคคลนั้นยินยอมให้ส่งข้ามแดน	 หรือเป็นการ 
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้เงื่อนไขต่างตอบแทน	 โดยกรณีเกี่ยวกับการส่งบุคคล 
สัญชาติไทยข้ามแดนนี้	 ในอดีตที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ได้เคยมีคำพิพากษาในคดี 
หมายเลขแดงที	่๒๙๖๕/	๒๕๓๘๘	พพิากษายนืตามคำสัง่ของศาลชัน้ตน้ทีส่ัง่ใหข้งั 
จำเลยซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไว้เพื่อส่งข้ามแดนตามคำร้องขอของประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	อนัเปน็การวนิจิฉยัตามพระราชบญัญตัสิง่ผูร้า้ยขา้มแดน	พทุธศกัราช	
๒๔๗๒	และสนธสิญัญาสง่ผูร้า้ยขา้มแดนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอเมรกิา	
ค.ศ.	๑๙๒๒

    ๔) ความผดิโทษประหารชวีติ	เปน็ขอ้ยกเวน้ของการสง่ผูร้า้ยขา้มแดน 
โดยมทีีม่าจากสนธสิญัญาตน้แบบวา่ดว้ยการสง่ผูร้า้ยขา้มแดนของสหประชาชาต	ิ 
ทีก่ำหนดใหค้วามผดิทีม่โีทษประหารชวีติเปน็สาเหตหุนึง่ทีป่ระเทศผูร้บัคำรอ้งขอ 
อาจปฏิเสธไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้	 เว้นแต่ประเทศผู้ร้องขอจะให้หลักประกันที่ 
ประเทศผูร้บัคำรอ้งขอพจิารณาแลว้เหน็วา่เพยีงพอทีจ่ะเชือ่วา่จะไมม่คีำพพิากษา 
ลงโทษประหารชีวิต	หรือแม้จะมีคำพิพากษาเช่นว่านั้นก็จะไม่มีการปฏิบัติตาม 

  ๘คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีหมายเลขแดงท่ี	๒๙๖๕/๒๕๓๘	ระหว่างพนักงานอัยการ	โจทก์	และนายทนง	ศิริปรีชาพงษ์	จำเลย.
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คำพิพากษาดังกล่าว	จึงเป็นท่ีมาของบทบัญญัติในมาตรา	๒๙	ซ่ึงกำหนดให้รัฐบาลไทย 
ต้องให้คำรับรองว่าจะไม่มีการประหารชีวิต	 และหากศาลพิพากษาลงโทษ 
ประหารชีวิตรัฐบาลไทยต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้มีการ 
บังคับตามคำพิพากษาโดยวิธีจำคุกตลอดชีวิตแทนการประหารชีวิต	สำหรับกรณี 
ความผิดที่ประเทศไทยร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีระวางโทษถึงประหารชีวิต 
ตามกฎหมายไทยแต่ไม่ถึงโทษประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศผู้รับคำร้องขอ	

    ๕) การรับฟังพยานหลักฐานและคำพิพากษา   ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนน้ัน 
มาตรา	๑๙	กำหนดว่าในกรณีที่พยานหลักฐานรับฟังได้ว่า	บุคคลที่ถูกจับเป็น 
บุคคลเดียวกันกับที่ได้รับคำร้องขอและหากเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยต้องอยู่ใน 
หลักเกณฑ์ที่ส่งข้ามแดนได้	 คดีมีมูลที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา	และเป็นความผิด 
ซึ่งอาจส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้และมิใช่เป็นความผิดทางการเมืองหรือเป็นความผิด 
ทางทหาร	ให้ศาลมีคำสั่งขังบุคคลนั้นไว้เพื่อส่งข้ามแดน	 โดยการพิจารณาของ 
ศาลดังกล่าวนี้ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม ่
เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลในประเทศผู้ร้องขอ	 และไม่ต้องมี 
คำพิพากษาหรือคำส่ังว่าให้ส่งตัวข้ามแดนหรือเม่ือคดีถึงท่ีสุดแล้วก็ไม่ต้องออกหมาย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดการส่งตัวแต่อย่างใดเพราะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของ 
ฝ่ายบริหารที่จะพิจารณาและดำเนินการ

    ๖) ความผิดต่อกฎหมายพิเศษและคดีเล็กน้อย๙ ความผิดต่อ 
กฎหมายพิเศษ	เช่น	กฎหมายการล่าสัตว์	กฎหมายป่าไม้	กฎหมายการพิมพ์และ 
ความผิดฐานหลบหนีราชการทหาร	 เป็นความผิดที่มักจะไม่มีการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนให้แก่กันเพราะโดยหลักการแล้วถือว่าไม่ใช่ความผิดทางอาญาโดยตรง	
สำหรับความผิดในคดีเล็กน้อย	 เนื่องจากการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือ 
ระหวา่งประเทศทีม่พีธิกีารและขัน้ตอน	รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการ	ดงันัน้	
ความผิดเพียงเล็กน้อยจึงเป็นความผิดที่มักจะไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน

๕. บทสรุป
		 		 การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวน 

ไม่มากนัก	 เนื่องด้วยเป็นความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศซึ่งต้องอาศัย 
ความสมัพนัธท์างการทตูอนัดรีะหวา่งประเทศผูร้อ้งขอและประเทศผูร้บัคำรอ้งขอ	 
มีขั้นตอนหรือพิธีการในการดำเนินการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง	 ประกอบกับไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย 
และสังคมมากมายนัก	ทั้ง	ๆ	ที่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามจับกุมและปราบปรามผู้กระทำความผิด	
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	เป็นการรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาคมโลก	

	 	 ๙อภิญญา		เลื่อนฉวี,	เพิ่งอ้าง,	หน้า	๓๐	–	๓๓.
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ดังนั้น	จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับ 
บคุคลทัว่ไป	ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเรือ่งการสง่ผูร้า้ย 
ข้ามแดนไม่มากก็น้อยและทันกับเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบันที่กำลังมีการพูดคุย
ถึงเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันมากขึ้น

	 เอกสารอ้างอิง
• เกรียงศักดิ์  แจ้งสว่าง, ศาลอาญาระหว่างประเทศ	(International	Criminal	Court)	กับปัญหาในการเข้าเป็น

ภาคีของไทย, วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๔๗, หน้า ๓๘ – ๔๒
• พรชัย  ด่านวิวัฒน์, กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ, (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, ๒๕๔๔)
• ศาลอุทธรณ์, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	:	ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพฯ : ศาลอุทธรณ์, ๒๕๔๘)
• อภิญญา  เลื่อนฉวี, การใช้เขตอำนาจของรัฐต่อผู้กระทำความผิดโดยวิธีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน, เอกสารประกอบ 

การประชมุวชิาการและการนำเสนอผลงานสาขานติศิาสตร ์ครัง้ที ่๒, วนัพธุที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ หอ้งประชมุทว ี บณุยเกต ุ
ชั้น ๖ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, หน้า ๒๓ – ๔๔



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓๑๖๒

ปัทมา  จตุรพัฒน์

ภาษิตกฎหมาย ภาษาที่ชาวบ้านควรรู้  หน้า ๒๕

  “...Words are to be interpreted in such  

a way as to give them some effect.

	 	 ควรตีความหมายของถ้อยคำให้บัง เกิดผล 

ในทางพิจารณาคดีเป็นข้อสำคัญ...”
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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำนักกฎหมาย

สารพันปัญหากฎหมาย

หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย 
แพ่งและอาญา

โดยทั่วไปมักจะคิดกันว่าการตรากฎหมายนั้นเป็นเรื่องของรัฐสภา 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการตีความกฎหมายเป็นเรื่องของศาลอันประกอบ 
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร หรือที่เรียกว่า 
“ฝ่ายตุลาการ” โดยเฉพาะ แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าความจริง 
มิได้เป็นเช่นนั้นกล่าวคือ กฎหมายมิได้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย 
ตุลาการเท่านั้น แต่กฎหมายเป็นเรื่องของผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยทั้งสามฝ่าย 
คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีส่วนในการ 
สร้าง การใช้ และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน และในทางอรรถคดี นอกจากนี้แล้วสำหรับบุคคลทั่วไปก็จำเป็น
ที่จะต้องรู้ความหมายอันแท้จริงของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ ด้วย เพราะ 
การกล่าวอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายนั้น ตามหลักกฎหมายแล้วไม่อาจเป็นข้อแก้ตัว 
เพือ่ใหร้อดพน้จากความรบัผดิทัง้ทางแพง่และทางอาญาไปได ้ดงันัน้ เพือ่เปน็การ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมายใหม้ี 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้ จึงใคร่ขอนำเสนอ  
เรื่อง “หลักทั่วไปในการตีความกฎหมายแพ่งและอาญา” ตามลำดับ ดังนี้

๑. ความหมายของการตีความกฎหมาย  
   การตีความกฎหมาย๑ หมายถึง การค้นหาหรืออธิบายความหมาย 

ของถอ้ยคำทีป่รากฏในตวับทกฎหมาย โดยอาศยัการใชเ้หตผุลตามหลกัตรรกวทิยา 
และสามัญสำนึกให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะนำกฎหมายนั้นไปใช้บังคับ 
แก่กรณีที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

   ๑ธานนิทร ์กรยัวเิชยีร, “ความสำคญัของการตคีวามในวชิาชพีกฎหมาย” การใชก้ารตคีวามกฎหมาย, กองทนุศาสตราจารยจ์ติต ิ

ติงศภัทิย์. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๒. หน้า ๑.  
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  ดั งนั้ นการตีความกฎหมายจะพึ งกระทำต่อ เมื่ อมี ข้ อสงสัย 
ในความหมายของกฎหมายเกิดขึ้น ถ้ากฎหมายชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีความ  
แม้ว่าผู้ใช้กฎหมายจะรู้สึกว่าการนำกฎหมายไปใช้บังคับกับคดีเรื่องนั้น ๆ 
จะไม่ยุติธรรมก็ตาม แต่กฎหมายต้องมีความแน่นอนเมื่อบัญญัติไปแล้วก็ต้องยุติ  
การตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายเพราะ 
หากมีการตีความท่ีไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว 
ก็อาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเกิดผลในทางที่ตรงกันข้ามได้   
เช่น ในกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีความกันคดีที่ควรจะชนะ 
กลับต้องแพ้ หรือคดีที่ควรจะแพ้กลับกลายเป็นชนะ  
หรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เข้าใจว่า 
ตนมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และใช้อำนาจนั้น 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในบางครั้งก็อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น 
กฎหมายก็จะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และ 
ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเสียเอง 

๒. สาเหตุที่ต้องตีความกฎหมาย๒

   สาเหตุท่ีต้องมีการตีความกฎหมายก็เน่ืองมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
นั้นประกอบขึ้นมาจากถ้อยคำที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของบุคคลโดยถ้อยคำ 
ทีป่ระกอบกนัเปน็บทบญัญตัขิองกฎหมายนัน้ มกัจะมขีอ้จำกดัในตวัเอง ในบางกรณ ี
ถ้อยคำบางคำอาจมีความหมายได้หลายนัย หรือบางถ้อยคำอาจมีความหมายเปล่ียน
ไปตามบรบิท และบางถอ้ยคำอาจมทีัง้ความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะ  
ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายที่บัญญัติขึ้นส่วนใหญ่มักจะบัญญัติด้วยถ้อยคำที่มี 
ความหมายอย่างกว้าง เพื่อให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่จำเป็นต้องแก้ไข 
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง หรือในบางกรณีผู้บัญญัติกฎหมายก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่อาจสื่อ 
ความหมายตามที่ต้องการได้อย่างชัดแจ้ง ทำให้ตัวบทกฎหมายคลุมเครือและ 
มีข้อสงสัยว่าจะใช้กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่กรณีใดบ้าง และบางกรณีถ้อยคำที่ 
ปรากฏในตวับทกฎหมายกอ็าจเกดิความผดิพลาดและแตกตา่งจากความประสงค์ 
ของผู้บัญญัติกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตีความกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ชว่ยคน้หาความหมายทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม และเปน็ธรรม ของกฎหมายแตล่ะฉบบั 
เพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงทั้งตัวบทกฎหมาย 
และเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกัน

   ๒ธานินทร์  กรัยวิเชียร. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒.
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๓. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความกฎหมายแพ่ง๓    
     หลักการตีความกฎหมายแพ่ง โดยทั่วไปแล้วจะตีความตามตัวอักษร 
ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายนั้นชัดเจนแล้ว แต่ถ้ากฎหมายนั้นเคลือบคลุม 
ไม่ชัดเจนก็ต้องตีความตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
โดยอาศัยหลักความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนทั่วไป และถ้าเป็น 
บทบัญญัติอันเด็ดขาดหรือที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือการจำกัดตัดสิทธิของบุคคลย่อมต้องตีความโดยเคร่งครัด

    ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายชัดเจนแน่นอนอยู่แล้ว 
ก็ไม่ต้องตีความกฎหมายนั้น การตีความกฎหมายจะเกิดมีขึ้นก็เฉพาะในกรณีที่ 
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีความเคลือบคลุมสงสัยโดยไม่จำกัดเฉพาะในกรณี 
ถอ้ยคำในกฎหมายทีไ่มช่ดัเจนเทา่นัน้ แมใ้นกรณทีีถ่อ้ยคำในกฎหมายชดัเจนดอียู่
แลว้กอ็าจจะตอ้งมกีารตคีวามได ้เพราะในความเปน็จรงิแลว้ถอ้ยคำแตล่ะถอ้ยคำ
ทีป่ระกอบเปน็ขอ้ความนัน้ไมม่คีวามหมายทีช่ดัแจง้ในตวัเอง หากแตค่วามหมาย 
จะชดัเจนขึน้กต็อ่เมือ่ไดอ้า่นรวมกบัถอ้ยคำอืน่ทีเ่ปน็บรบิทหรอืขอ้ความแวดลอ้ม 
ประกอบเขา้เปน็ขอ้ความของเรือ่งนัน้ ๆ  กลา่วคอื  ตอ้งพจิารณาถงึถอ้ยคำตวัอกัษร 
ทีช่ดัเจนนัน้ประกอบกบัเจตนารมณข์องกฎหมายพรอ้มกนัไป เพือ่ใหไ้ดค้วามหมาย 
ที่ชัดเจนหรือเหตุผลที่แท้จริงของกฎหมาย

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔ บัญญัติว่า 
“กฎหมายนัน้ ตอ้งใชใ้นบรรดากรณซีึง่ตอ้งดว้ยบทบญัญตัใิด ๆ  แหง่กฎหมาย 
ตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 

   เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้น 
ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี 
อาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ และถา้บทกฎหมายเชน่นัน้กไ็มม่ดีว้ย  
ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถแยก 
พิจารณาการตีความกฎหมายแพ่งได้เป็นสองกรณีคือการตีความตามตัวอักษร 
และการตีความตามเจตนารมณ์ 

   ๓.๑ การตีความตามตัวอักษร
      การตีความตามตัวอักษรเป็นการตีความเกี่ยวกับภาษา ถ้อยคำ 

ตัวอักษรและไวยากรณ์จะต้องเริ่มต้นที่การค้นหาคำนิยามหรือความหมาย 
ของถ้อยคำ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก่อน และคำนิยามนั้นจะต้องมาจาก 
คำนิยามในกฎหมายฉบับนั้น หรือมาจากกฎหมายอื่นที่กฎหมายนั้นอ้างถึง 
ความหมายของถอ้ยคำตามตวัอกัษร จงึมคีวามสำคญัทีส่ดุ เพราะถา้ไมรู่ค้วามหมาย 

  ๓ประสิทธิ์  โฆวิไลกุล, “การตีความกฎหมาย สัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย”, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. ๒๕๓๘. 
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ที่ถูกต้องแท้จริงของถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นแล้วก็ไม่อาจทราบ 
ความหมายของข้อความนั้น ๆ ได้ และไม่อาจทราบถึงความมุ่งหมายของ 
บทบัญญัติน้ัน ๆ  และไม่สามารถตีความกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพราะการแสดงออก 
ถึงความมุ่งหมายนั้นย่อมต้องแสดงออกมาในรูปของตัวอักษรหรือตัวหนังสือ 
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วยและเป็น 
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

      ดังนั้น การตีความตามตัวอักษรนั้นจึงเป็นการพิจารณา 
ความหมายของกฎหมายจากตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น ๓ กรณีคือ

      (๑) ในกรณีที่กฎหมายนั้นใช้ความหมาย 
ธรรมดา ก็ต้องเข้าใจว่ามีความหมายที่เข้าใจอยู่ตามธรรมดา 
ของถ้อยคำนั้น ๆ เป็นกรณีที่ถ้อยคำมีความหมายเป็นไปตาม
ทีส่ามญัชนทัว่ไปเขา้ใจกนั ซึง่สามารถหาความหมายโดยยดึถอื 
ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมเป็นหลัก

      (๒) กรณีที่บทกฎหมายใช้ภาษาเทคนิคหรือ 
ภาษาทางวิชาการก็ต้องเข้าใจความหมายตามที่เข้าใจกันในทางเทคนิค หรือ 
ทางวิชาการนั้น ๆ 

     (๓) กรณีที่บทกฎหมายประสงค์ให้ถ้อยคำบางคำมีความหมาย 
เป็นพิเศษไปกว่าที่ เข้าใจกันอยู่ในภาษาธรรมดา หรือภาษาเทคนิค หรือ 
ภาษาทางวิชาการ ที่เรียกกันว่า “ศัพท์กฎหมาย” ซึ่งศัพท์กฎหมายนั้นจะต้อง
มีการกำหนดบทวิเคราะห์ศัพท์หรือนิยามไว้ให้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป๔ เช่น คำว่า 
“กระทำ” ตามที่เข้าใจกันในภาษาธรรมดาเข้าใจว่าต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  
แต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่ประสงค์จะให้ความหมายอย่างภาษาธรรมดา  
จึงได้บัญญัติบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคท้าย ว่า  
“การกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที ่
จกัตอ้งกระทำเพือ่ปอ้งกนัผลนัน้ดว้ย” ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่สำหรบัประมวลกฎหมาย 
อาญาแล้ว คำว่า “กระทำ” มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันตามภาษาธรรมดา
คอืนอกจากจะเขา้ใจตามทีค่นธรรมดาสามญัเขา้ใจแลว้วา่หมายถงึการเคลือ่นไหว 
ร่างกายแล้ว ยังรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง 
กระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 

   ๓.๒ การตีความตามเจตนารมณ์ 
      การตคีวามตามเจตนารมณ ์เปน็การคน้หาความหมายของถอ้ยคำ 

   ๔หยุด แสงอุทัย. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.๒๕๔๘,  

หน้า ๑๓๓ – ๑๓๔.
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ในบทกฎหมายจากเจตนารมณห์รอืความมุง่หมายของกฎหมายนัน้ ๆ  ซึง่เจตนารมณ ์
ของกฎหมายแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน เช่น เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญามุ่งที่ 
จะควบคุมการกระทำผิดและลงโทษผู้กระทำผิด ในขณะที่กฎหมายแพ่งมุ่งที่จะ 
ใหม้กีารเยยีวยาหรอืชดใชค้วามเสยีหายแกผู่เ้สยีหาย การตคีวามตามเจตนารมณ์ 
จึงมีความสำคัญมากเพราะกฎหมายต่าง ๆ มีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ 
ไม่เหมือนกัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายจะกำหนดความผิด 
และโทษจึงถือว่าความชั่วของบุคคลเป็นข้อสำคัญ แต่ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มุ่งหมายที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือ 
แม้แต่เร่ืองการกระทำโดยประมาท กฎหมายอาญาจะพิจารณาจากการกระทำว่าการ 
กระทำใดจะเป็นการประมาทหรือไม่จึงพิจารณาจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล 
ในลักษณะและฐานะอย่างเดียวกับผู้กระทำว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ 
แต่การประมาทเลินเล่อตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ นั้น พิจารณาจากความ 
ระมัดระวังของวิญญูชน คือคนที่มีความรอบคอบปานกลางเป็นประมาณ

     การตีความตามเจตนารมณ์จึงเป็นการค้นหาวัตถุประสงค์ของ 
กฎหมาย เจตนารมณห์รอืความมุง่หมายของกฎหมายนัน้ ซึง่การคน้หาเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะกฎหมายแต่ละฉบับย่อมมีเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายฉบบันัน้โดยเฉพาะ เชน่ หลกัการตคีวามสญัญา ซึง่กฎหมายกำหนด 
ให้ตีความตามตัวอักษรหรือตามเจตนารมณ์ของสัญญาฉบับนั้นตามวัตถุประสงค์ 
แห่งสัญญาระหว่างคู่สัญญา หรือการตีความการแสดงเจตนาของคู่สัญญา 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า “ในการตีความ 
การแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือ 
ตัวอักษร” หรือกรณีมาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความไปใน
ทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้นั้น”   

     ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐๘/๒๕๒๘ ในสัญญากู้ระบุเรื่อง 
ดอกเบีย้ไวว้า่“ยอมใหด้อกเบีย้ตามกฎหมายอยา่งสงู” เปน็ขอ้ความทีไ่มไ่ดก้ำหนด 
อตัราดอกเบีย้โดยชดัแจง้แนน่อนวา่เปน็อตัราอยา่งสงูเทา่ไรจงึตอ้งตคีวามในทาง 
ทีเ่ปน็คณุแกผู่กู้ ้หรอืลกูหนี ้ซึง่ผูใ้หกู้ม้สีทิธทิีจ่ะเรยีกดอกเบีย้ไดใ้นอตัรารอ้ยละ ๗  
ครึง่ตอ่ป ีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา  ๗  ไมใ่ชร่อ้ยละ  ๑๕  เพราะ 
ตามกฎหมายไม่ทราบว่าอัตราอย่างสูงนั้นคืออัตราใด การตีความแบบนี้จึงต้อง 
ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้กู้หรือลูกหนี้ ตามมาตรา ๑๑ 

๔. หลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายอาญา๕ 
   เนื่องจากกฎหมายอาญานั้นเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ใน 

    ๕หยุด  แสงอุทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓๘.
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การคุ้มครองบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมุ่งหมาย 
เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ชีวิต 
รา่งกาย และทรพัยส์นิ ของบคุคล ดงันัน้ การตคีวามกฎหมายอาญาตอ้งตคีวาม 
โดยเครง่ครดัตามตวัอกัษรโดยยดึหลกัวา่ “ไมม่กีฎหมาย ไมม่คีวามผดิ ไมม่โีทษ” 
จะตีความโดยขยายความเพื่อลงโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดไม่ได้  
ในกรณีที่มีความสงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ 
ผู้กระทำผิด (จำเลย หรือผู้ต้องหา) ดังจะเห็นได้ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒ วรรคแรกทีบ่ญัญตัวิา่ “บคุคลจะตอ้งรบัโทษในทาง 
อาญาต่อเม่ือได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระทำน้ัน 
บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษท่ีจะลงแก่ 
ผูก้ระทำความผดินัน้ ตอ้งเปน็โทษทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย” 
ดังน้ัน การตีความกฎหมายอาญาน้ันจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด  
จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือกฎหมายที่ใกล้เคียง 
อย่างยิ่งหรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อมี 
ข้อเคลือบคลุมหรือสงสัยจะนำมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้ไม่ได้ 

  ดังนั้น หลักเกณฑ์การตีความกฎหมายอาญาจึงสรุปได้ดังนี้
 ๑. เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดความผิด 

และโทษ ฉะนั้นจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ 
ว่าการกระทำหรืองดเว้นกระทำการใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการ 
กระทำหรอืการงดเวน้กระทำทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ ทีก่ฎหมายมุง่หมายจะใหเ้ปน็ความผดิ  
การกระทำหรืองดเว้นกระทำอื่นนอกจากนั้นหาเป็นความผิดไม่ 

 ๒. จะตีความกฎหมายอาญาในทางขยายความให้เป็นการลงโทษหรือ 
เพิ่มโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นไม่ได้ 

 ๓. ในกรณีเป็นที่สงสัยศาลต้องตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาว่าไม่ได้ 
กระทำความผิด แต่ท้ังน้ีต้องระลึกเสมอว่าศาลไม่มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้กระทำความผิด  
และศาลไม่มีหน้าที่พยายามหาทางตีความในทางที่ว่าการกระทำของผู้ต้องหา 
ไม่เป็นการกระทำความผิด ศาลจะตีความไปในทางท่ีเป็นผลดีแก่ผู้กระทำผิดก็ต่อเม่ือ 
ถ้อยคำของตัวบทเป็นที่สงสัยซึ่งอาจตีความว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดก็ได้ 
ไมเ่ปน็ความผดิกไ็ด ้หรอืจะใหเ้ปน็ผลรา้ยหรอืไมก่ไ็ด ้เฉพาะในกรณเีชน่วา่นีเ้ทา่นัน้ 
ศาลจึงจะตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา 
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๕. บุคคลผู้ที่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย๖  
   บคุคลผูท้ีม่หีนา้ทีต่คีวามกฎหมายโดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ดจะตอ้งใชก้ฎหมาย 

ผู้นั้นก็ต้องตีความกฎหมาย นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย ได้แก่ 
   ๑) ศาลยุติธรรม ในกรณีที่ศาลยุติธรรมตีความถ้าคำพิพากษานั้น 

ถงึทีส่ดุ การตคีวามของศาลกเ็ดด็ขาดเฉพาะคดนีัน้แตถ่า้ศาลทีต่คีวามเปน็ศาลสงู  
เช่น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ศาลล่างมักจะเดินตามการตีความนั้น เพราะ 
เกรงจะถูกกลับคำพิพากษาโดยศาลสูง ในเมื่อคดีนั้นมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป
ยังศาลสูง แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้ศาลล่างทำเช่นนั้น 

   ๒) เจ้าพนักงาน๗ กรณีของเจ้าพนักงานสามารถแยกการตีความได้ 
สองประเภทคือ

     ๒.๑ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า การวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน 
ชัน้ใดใหเ้ปน็ทีส่ดุ เมือ่เจา้พนกังานชัน้นัน้ตคีวามและไมม่ทีางทีจ่ะอทุธรณต์อ่ไปได ้ 
การตีความของเจ้าพนักงานชั้นนั้นย่อมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ากฎหมายยอมให้มี 
การอุทธรณ์ ก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อให้วินิจฉัยตีความให้ 
เดด็ขาดแลว้จงึจะใชส้ทิธทิางศาลได ้ถา้การตคีวามของเจา้พนกังานเปน็การตดัสทิธิ 
เสรีภาพของเขาอันเป็นการละเมิดหรือลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งฯ เขาก็ฟ้องศาลได้

     ๒.๒ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ไว้  
การตคีวามของเจา้พนกังานกเ็หมอืนกบัการตคีวามของผูใ้ชก้ฎหมายอืน่ ๆ  กลา่วคอื  
ไม่มีผลเด็ดขาด ถ้าผลของการปฏิบัติการไปตามที่ตีความนั้น เอกชนรู้สึกว่า 
เขาถูกตัดสิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขาก็นำความไปฟ้องร้อง 
เป็นคดียังศาลยุติธรรม หรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ให้คณะกรรมการวินิจฉัย 
เรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาได้ตามกฎหมาย

   ๓) นักนิติศาสตร์ นักนิติศาสตร์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริง 
เหมอืนผูใ้ชก้ฎหมายอืน่ นกันติศิาสตรต์คีวามในกฎหมายเพือ่หยัง่ทราบความหมาย 
ของกฎหมายใหแ้นน่อนเพือ่ตนจะไดน้ำมาเขยีนบทความหรอืตำรากฎหมายตอ่ไป  
ในต่างประเทศการตีความของนักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้มีอิทธิพลเหนือ 
คำพพิากษาของศาลเปน็อนัมาก เพราะผูพ้พิากษาไดย้อมรบันบัถอืการตคีวามนัน้  
และนำหลักเกณฑ์จากตำรานั้นไปใช้ในการเขียนคำพิพากษา

   ๖หยุด  แสงอุทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓๙ - ๑๔๐.
   ๗เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจใช้และตีความกฎหมายตามที่กฎหมายนั้น ๆ  ให้อำนาจไว้ เช่น เจ้าพนักงาน 

ฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน มีอำนาจตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น  
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   ๔) ราษฎร ที่ต้องใช้กฎหมาย ก็ย่อมจะต้องตีความในกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือจะได้กระทำนิติกรรมหรือสัญญาระหว่างกันโดยถูกต้อง  
หรือเพื่อรู้ว่าตนมีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันเพียงใด ในการนี้ราษฎรอาจปรึกษา 
ทนายความก็ได้

   นอกจากนี้แล้วยังมีหลักเกณฑ์พิเศษซึ่งเกี่ยวกับบุคคลผู้ตีความที่มีอยู่ 
ในเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

   ๑) การตคีวามรฐัธรรมนญูฯ เพือ่วนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใด 
มีข้อความ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ ย่อมเป็นอำนาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตีความ   

  ๒) การตีความในกรณีอื่น ๆ ผู้ใดใช้รัฐธรรมนูญฯ 
ผู้นั้นก็ย่อมจะตีความได้ เช่น คณะรัฐมนตรีอาจตีความว่า 
ในการเปดิประชมุรฐัสภาสมยัวสิามญั พระมหากษตัรยิจ์ะตอ้ง 
ทรงเสดจ็มาทำพธิเีปดิการประชมุหรอืไม ่แลว้ถวายคำแนะนำ 
ต่อพระมหากษัตริย์ไปตามนั้น 

๖. สรุป 
   กฎหมายน้ันมีลักษณะท่ีสำคัญประการหน่ึงก็คือต้องมีความชัดเจนแน่นอน  

ซึ่งความชัดเจนแน่นอนนี้จะนำไปสู่ความเชื่อถือของประชาชนในประเทศที่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายคือประเทศที่ปกครองโดย “หลักนิติรัฐ” และหากประชาชน 
ให้ความเชื่อถือก็ย่อมส่งผลสะท้อนถึงหลักกฎหมายในฐานะที่เป็นบรรทัดฐาน 
ทางสังคมให้มีความมั่นคงและหนักแน่นยิ่งขึ้น ฉะนั้นการตีความกฎหมายจึงม ี
ส่วนที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ 
ตัวศาลผู้รับผิดชอบในการตีความกฎหมายจำเป็นท่ีจะต้องตีความกฎหมายให้เข้าใจ 
โดยถ่องแท้และพิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างรอบครอบและเป็นกลาง มิฉะนั้นแล้ว
ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมีกฎหมาย ดังคำกล่าวของ ลอน ฟูลเลอร์ (Lon Fuller) 
นกัปราชญก์ฎหมายชาวอเมรกินั แหง่สำนกัฮารว์ารด์ ซึง่ไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสอืเรือ่ง 
“The morality of Law” โดยกล่าวว่า ระบบกฎหมายย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ 
หากปรากฏความเสื่อม ๘ ประการ๘ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ขาดหลักการปกครองทางกฎหมาย มีแต่การตัดสินคดีเฉพาะหน้า 
ชั่วครั้งชั่วคราว จนขาดหลักการสำคัญ รวนเรไม่แน่นอน

   ๒. ความบกพร่องในการเผยแพร่กฎหมายและหลักการปกครองโดย 
กฎหมายเป็นใหญ่ไปสู่ประชาชนไม่เข้มแข็งเพียงพอ

   ๘กติตศิกัดิ ์ปรกต,ิ หลกัทัว่ไปในการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย. การใชก้ารตคีวามกฎหมาย, กองทนุศาสตราจารยจ์ติต ิตงิศภทัยิ.์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๒. หน้า ๖๒.
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เอกสารอ้างอิง
  • ธานนิทร ์กรยัวเิชยีร, “ความสำคญัของการตคีวามในวชิาชพีกฎหมาย” การใชก้ารตคีวามกฎหมาย, 

กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
๒๕๕๒.

  • ธานินทร์ กรัยวิเชียร, วิชา มหาคุณ. “การตีความกฎหมาย” จัดพิมพ์โดยคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. ๒๕๒๓.

  • ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล, “การตีความกฎหมาย สัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย”,กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์เดือนตุลา. ๒๕๓๘. 

   • หยุด แสงอุทัย. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประกายพรึก. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๖. ๒๕๔๘

   ๓. การบัญญัติกฎหมายขาดความชัดเจน จนคนไม่อาจเข้าใจกันได้
   ๔. การตรากฎหมายนั้นมักตราย้อนหลัง
   ๕. การที่ปล่อยให้กฎหมายทั้งหลายขัดกันเองไปมาคำพิพากษา 

ทั้งหลายขัดกันเองไปมา
   ๖. กฎเกณฑ์ที่บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายนั้นบังคับไม่ได้เพราะบัญญัติ 

ไว้ในลักษณะที่เกินกำลังที่จะบังคับได้ หรือเกินกว่าที่ผู้บังคับจะปฏิบัติตามได้
   ๗. ความไม่ม่ันคงในกฎหมายซ่ึงประชาชนรู้สึกได้ว่ากฎหมายเปล่ียนไป 

เปลี่ยนมาวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น โดยประชาชนไม่ได้ยินยอม 
หรือเห็นพ้องด้วย

   ๘. ขาดการแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนเกิดความสับสนหรือแทรก 
ซ้อนกัน ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓๑๗๒

ปัทมา  จตุรพัฒน์

ภาษิตกฎหมาย  ภาษาที่ชาวบ้านควรรู้  หน้า ๓๐

  “ . . .Words  a re  to  be  in te rp re ted 

in accordance with the subject matter.

	 	 ถ้อยคำจะต้องตีความให้สอดคล้องเป็นไปตาม 

เนื้อเรื่องความเป็นจริง...”
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  
ของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

นายบรรหาร  กำลา
นิติกร สำนักกฎหมาย

โดยทีร่ฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ หรอืเปน็กฎหมายแมบ่ทของ
กฎหมายทัง้ปวงและยงัเปน็กฎหมายทีก่ำหนดโครงสรา้ง อำนาจหนา้ทีข่ององคก์รของรฐั 
ตลอดจนกำหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งอำนาจหนา้ทีข่ององคก์รตา่ง ๆ  ของรฐั๑ ซึง่จาก 
หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้นำมาสู่แนวความคิดในการ 
สร้างระบบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักประกัน 
ความเป็นกฎหมายสูงสุดและให้ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีสถานะ 
เหนือกฎหมายใด ๆ  นั้น ไดเ้กดิผลเป็นรูปธรรมอยา่งแทจ้รงิ จึงไดก้ำหนดให้มอีงค์กรที่
มหีนา้ทีใ่นการทีจ่ะควบคมุมใิหบ้ทบญัญตัขิองกฎหมายใดขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูขึน้  
ซึ่งในแต่ละประเทศจะมอบหมายอำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติไว้ในองค์กรที่แตกต่างกันไป๒ 

สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ซึง่เปน็รฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนัไดบ้ญัญตัใิหศ้าลรฐัธรรมนญูมบีทบาทและอำนาจหนา้ที่ 
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถกระทำได้  
๒ ช่วงระยะเวลาด้วยกัน กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาก่อนที่กฎหมายจะตราขึ้นใช้บังคับ  
และชว่งระยะเวลาภายหลงัจากทีก่ฎหมายนัน้ตราขึน้ใชบ้งัคบัแลว้๓ ทัง้นี ้ตาม “หลกัการ 
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย” จะปรากฏในมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ โดยเป็นการตรวจสอบ 

 ๑ สำนกังานศาลรฐัธรรมนญู, “ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัศาลรฐัธรรมนญู”, พมิพค์รัง้ที ่๔ (กรงุเทพฯ : บรษิทั พ.ีเพรส จำกดั, 
๒๕๔๙), หน้า ๔.

  ๒ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,“คำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษา 
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา), หน้า ๑๒๔.

  ๓ สมคดิ  เลศิไพฑรูย,์ “กฎหมายรฐัธรรมนญู หลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐”, 
(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๔๖.
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
แล้วว่า ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมีข้อความขัด 
หรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่สว่น “หลกัการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย” น้ัน จะปรากฏในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕  
และมาตรา ๒๕๗ ที่บัญญัติให้ศาลที่พิจารณาคดี บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
ผูต้รวจการแผน่ดนิ และคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิสามารถทีจ่ะเสนอเรือ่ง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว 
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

คอลมันเ์กรด็กฎหมายนา่รูฉ้บบันี ้ขอเสนอเรือ่ง “หลกัการตรวจสอบความชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา  
แนวคำวนิจิฉยั และขอ้สงัเกต” อนัมเีนือ้หาเกีย่วกบัทีม่าและพฒันาการ แนวคำวนิจิฉยั 
ของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อสังเกตจากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็น 
กฎหมาย ดังนี้ 

๑. ที่มาและพัฒนาการของหลักการตรวจสอบความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
ในประเทศไทย

หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ  
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายหรือหลักการควบคุมร่างพระราชบัญญัติมิให้ขัด 
รัฐธรรมนูญนี้ มีการนำมาใช้ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส เหตุที่ประเทศฝรั่งเศส 
นำระบบการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญมาใช้ เพราะในประเทศฝรั่งเศส 
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วถือว่าเป็นเจตจำนงร่วมกันของปวงชนตามทฤษฎี 
สัญญาประชาคมของรุสโซ ดังนั้น ศาลใดหรือองค์กรใดจะไปพิพากษาว่ากฎหมายที่ 
ประกาศใชบ้งัคบัแลว้ขดัตอ่รฐัธรรมนญูไมไ่ด้๔ ซึง่แนวความคดิดงักลา่วมคีวามแตกตา่ง 

 “หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย” นั้น จะปรากฏ 
ในมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕  
และมาตรา ๒๕๗ 

  ๔ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๐๙.



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓ 175

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

กบัหลกัการควบคมุกฎหมายมใิหข้ดัรฐัธรรมนญูในประเทศสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั  
เนื่องจากกฎหมายที่อาจยื่นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันวินิจฉัยได้นั้น 
ตอ้งเปน็กฎหมายทีป่ระกาศใชแ้ลว้ และเปน็กฎหมายทีย่งัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่การควบคมุ 
ความชอบด้วยกฎหมายในลักษณะป้องกัน จึงไม่อาจจะกระทำได้๕

สำหรับประเทศไทยแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๑๗ นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติให้มีการควบคุมร่างพระราชบัญญัติ 
มิให้ขัดรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยบัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๒๒๔๖ ซึง่เปน็การรบัเอาอทิธพิลหรอืแนวความคดิมาจากรฐัธรรมนญูฝรัง่เศส๗  
ภายหลังจากน้ันหลักการดังกล่าวน้ีได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ฉบับถาวร ต่อมาทุกฉบับ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๒๑ ในมาตรา ๑๙๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 
ในมาตรา ๒๐๕๘

แม้ภายหลังต่อมาจะมีการปฏิรูปการเมืองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเปลี่ยนองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมมิให้ 
บทบัญญัติของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” 
มาเป็น “ศาลรัฐธรรมนูญ” ก็ตาม แต่หลักการดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๒  
ทัง้นี ้โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหลกัการจากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช  
๒๕๓๔ ในบางประการ กล่าวคือ มีการจำแนกออกเป็นกรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ๙  

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีการบัญญัติ
หลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา ๑๔๑ (กรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ) 

  ๕ สมคิด  เลิศไพฑูรย์, “การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  
หรือการกระทำของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเสนอโดยศาล หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”, (รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๑), หน้า ๗๔.

  ๖ รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ มาตรา ๒๒๔ บญัญตัใิหส้มาชกิวฒุสิภาและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกของแต่ละสภา มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภาเห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร แล้วแต่กรณี เพื่อส่งความเห็นนั้นไปยังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หรือหากนายกรัฐมนตรีเห็นว่า 
รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู ใหส้ง่ความเหน็เชน่วา่นัน้ไปยงัคณะตลุาการรฐัธรรมนญูเพือ่พจิารณา 
วินิจฉัย.

  ๗ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และนันทชัย  เพียรสนอง,อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๐๙.

  ๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ มาตรา ๒๐๕ มีการเพิ่มเติมหลักการโดยให้อำนาจคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบกระบวนการในการตรากฎหมายได้ด้วย.

๙ หากเปน็กรณรีา่งพระราชบญัญตัทิัว่ไปตอ้งมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนั 
มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เสนอความเห็น แต่ถ้าหากเป็นกรณีร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ คน เสนอความเห็น.
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

และมาตรา ๑๕๔ (กรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป) ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่แตกต่างจาก 
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ในบางประการ กลา่วคอื หากเปน็ 
กรณีรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ วรรคหนึง่ บญัญตัใิหเ้มือ่ 
รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้น 
ทลูเกลา้ฯ ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย ใหส้ง่ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ย 
รฐัธรรมนญู๑๐ แตถ่า้เปน็กรณรีา่งพระราชบญัญตัทิัว่ไปยงัคงกำหนดหลกัการเกีย่วกบั
การเสนอเรื่องไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๒. แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้ 
เป็นกฎหมาย

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้นำระบบการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
ของกฎหมายโดยศาลรัฐธรรมนูญมาใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการ 
ส่งเรื่องหรือความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย รวมทั้งสิ้น จำนวน  
๒๒ เรือ่ง๑๑ โดยสามารถจำแนกออกเปน็กรณตีา่ง ๆ  ตามผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู 
ได้รวม ๔ กรณี ดังนี้ 

 ๒.๑ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นอันตกไป จำนวน ๙ เร่ือง ได้แก่ 
ร่างพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. .... และรา่งพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ ์ 
พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๓ - ๑๔/๒๕๔๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงาน 

มาตรา ๑๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เมื่อ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ 
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

๑๐ เปน็หลกัการใหมใ่นรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั โดยมลีกัษณะพเิศษและแตกตา่งจากการตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ของร่างพระราชบัญญัติทั่วไป กล่าวคือ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
เป็นบทบังคับว่า ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ 
ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว (ยกเว้นกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓))  
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ.

 ๑๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓. 
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ขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓ - ๔/๒๕๔๕) ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๑)  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัต ิ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๑) ร่างพระราชบัญญัต ิ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๑)  
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๑) และร่างพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒)

 ๒.๒ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นตราขึ้น 
โดยถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู จำนวน ๓ เรือ่ง ไดแ้ก ่รา่งพระราชบญัญตั ิ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๒) ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๘/๒๕๕๒) และ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 
(คำวินิจฉัยที่ ๑๗/๒๕๕๒)

 ๒.๓ กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่มี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ 
๓๗/๒๕๔๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๒) 
รา่งพระราชบญัญตัทินุรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. .... (คำวนิจิฉยัที ่๕๐/๒๕๔๒) รา่งพระราชบญัญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยท่ี ๒๑/๒๕๔๓) ร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๒๒/๒๕๔๓)  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (คำวนิจิฉยัที ่๕๔ – ๕๕/๒๕๔๓) รา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยท่ี ๕๖/๒๕๔๓) และร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(คำวินิจฉัยท่ี ๕๙/๒๕๔๕)

 ๒.๔ กรณทีีศ่าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัวา่รา่งพระราชบญัญตันิัน้มขีอ้ความ 
ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู และขอ้ความทีข่ดัหรอืแยง้นัน้เปน็อนัตกไป จำนวน ๒ เรือ่ง  
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๘) 
และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๙)
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

๓. ข้อสังเกตจากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ตามหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ 
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
รา่งพระราชบญัญตัทิัง้ในประเดน็วา่ ตราขึน้โดยถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่รฐัธรรมนญู 
หรอืไม ่ประการหนึง่ และมขีอ้ความขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่อกีประการหนึง่  
โดยกรณีหากเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ น้ัน มาตรา ๑๔๑ เป็นบทบังคับ 
ที่กำหนดให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ (ยกเว้นกรณี 
ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓)) ให้ 
ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูโดยไมม่กีารตัง้ประเดน็ปญัหาและ 
ความเห็นประกอบ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องตรวจสอบทั้งในเรื่องกระบวนการตรา  

และข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่๑๒ และด้วยหลักการใหม่ของ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ นี้ ส่งผลทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องกระทำโดยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น  
ไม่อาจท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกำหนดได้ เพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัและหลกัการของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ 
เช่นเดียวกัน 

หากกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ นั้น มาตรา ๑๕๔ มิใช่บทบังคับที่กำหนด 
ใหร้ฐัสภาตอ้งสง่รา่งพระราชบญัญตัทิกุฉบบัใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาความชอบดว้ย 
รัฐธรรมนูญดังเช่นกรณีของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แต่เป็นเรื่องที่ 
หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มจีำนวนตามทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดไว ้หรอืนายกรฐัมนตร ีเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัใิด 

และด้วยหลักการใหม่ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๔๑ นี้ ส่งผลทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับต้องกระทำโดยร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเทา่นัน้ไมอ่าจทีจ่ะ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดได้

  ๑๒ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๑.
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มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว หรือนายกรัฐมนตรีส่ง 
ความเหน็นัน้ไปยงัศาลรฐัธรรมนญูเพือ่วนิจิฉยั ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูอาจตรวจสอบในเรือ่ง 
กระบวนการตรา หรือตรวจสอบในเรื่องข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่  
ทัง้นี ้แลว้แตผู่ร้อ้งจะขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งใด๑๓ แตอ่ยา่งไรกต็าม  
แมว้า่ผูร้อ้งจะขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูตรวจสอบเฉพาะในเรือ่ง “ขอ้ความวา่ขดัหรอืแยง้ 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” โดยมิได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในเร่ือง “กระบวนการตรา” 
ว่า ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ 
ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตราร่าง 
พระราชบัญญัติได้๑๔

จากแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว อาจมีข้อพิจารณาหรือ 
ข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับการส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ ว่า หากเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียงอย่างเดียว ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า 
กระบวนการตราถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจวินิจฉัย
ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ เพียงใด

ในกรณีปัญหาดังกล่าวน้ี ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
และการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จะไม่มีข้อกำหนดที่ห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญ 
วนิจิฉยัหรอืสัง่เกนิคำขอไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัเชน่กรณกีารพจิารณาและพพิากษาของศาล
ยตุธิรรม๑๕ กต็าม แตด่ว้ยความทีศ่าลรฐัธรรมนญูเปน็องคก์รศาล กระบวนพจิารณาและ 
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะอยู่ภายใต้ “หลักความประสงค์ของคู่ความ” ซึ่งมี 
องคป์ระกอบยอ่ยหลายประการดว้ยกนั และหนึง่ในองคป์ระกอบนัน้ ไดแ้ก ่“หลกัการ 
ห้ามพิพากษาเกินคำขอ” ซ่ึงมีหลักว่าคู่ความมีอำนาจเต็มในการต่อสู้คดีในทางกฎหมาย 
สารบัญญัติและสิทธิในกระบวนพิจารณา และมีสิทธิที่จะเลือกได้โดยอิสระว่าจะใช้
หรือไม่ใช้สิทธิเหล่านั้น คู่ความเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าควรจะนำคดีมาสู่ศาลหรือไม่ 
เป็นผู้กำหนดขอบเขต เนื้อหาของข้อพิพาทและการดำเนินกระบวนพิจารณา ศาลจะ 

  ๑๓ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๘/๒๕๕๑.

  ๑๔ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๒.

  ๑๕ โปรดดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒  
และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒. 
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าคำขอของคู่ความไม่ได้ เว้นแต่ เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอืเพือ่ปกปอ้งสทิธหิรอืประโยชนข์องรฐัทีก่ฎหมาย 
คุ้มครอง๑๖ 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ในคำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๒ ว่า 
ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจวนิจิฉยัในประเดน็ความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของกระบวนการ 
ตรารา่งพระราชบญัญตัไิดโ้ดยไมต่อ้งมคีำขอนัน้ เปน็การชอบดว้ยเหตผุลแลว้ เนือ่งจาก 
การทีศ่าลรฐัธรรมนญูจะพจิารณาวนิจิฉยัในเนือ้หาวา่รา่งพระราชบญัญตัใิดมขีอ้ความ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพียงใด นั้น สมควรที่จะมีการพิจารณาตรวจสอบ 
ในรูปแบบหรือกระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัตินั้นเสียก่อนว่าชอบด้วย 
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญไม่เข้าไปตรวจสอบในรูปแบบ
หรือกระบวนการในการตราร่างพระราชบัญญัตินั้นเสียก่อน และหากต่อมาภายหลัง

ร่างพระราชบัญญัตินั้นประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ถึงแม้จะมีการตรวจสอบ 
พบวา่กระบวนการตราพระราชบญัญตันิัน้ไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนญูกต็าม กรณดีงักลา่ว 
ไม่สามารถที่จะหยิบยกประเด็นความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการ 
ตรากฎหมายฉบับน้ันให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก๑๗ อันอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวมที่ต้องถูกบังคับใช้จากกฎหมายที่ตราขึ้น 
โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ 

กรณีดังกล่าวมีความแตกต่างกับกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยัง 
ศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แหง่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่เพยีงอยา่งเดยีว และศาลรฐัธรรมนญูเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตั ิ
นั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีอำนาจพิจารณา
วนิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่วนีไ้ดเ้พราะจะเปน็การพจิารณาวนิจิฉยัหรอืสัง่เกนิคำขอ 

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางหลักไว้ใน 
คำวนิจิฉยัที ่๑๕/๒๕๕๒ วา่ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจ 
วินิจฉัยในประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ 
กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้องมี 
คำขอนั้น เป็นการชอบด้วยเหตุผลแล้ว

  ๑๖ โปรดด ูวรรณชยั  บญุบำรงุ และคณะ “หลกัและทฤษฎกีฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ”, (กรงุเทพฯ : วญิญชูน, ๒๕๔๘), 
เล่มที่ ๑, หน้า ๗๒ – ๗๖.

  ๑๗ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒/๒๕๕๑, ๓/๒๕๕๑, ๔/๒๕๕๑, ๘/๒๕๕๑, ๑๖/๒๕๕๑, ๑๗/๒๕๕๑.
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

นอกจากนี ้ถงึแมศ้าลรฐัธรรมนญูจะไมไ่ดว้นิจิฉยัในประเดน็ดงักลา่วและตอ่มาภายหลงั 
รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไดป้ระกาศใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายกต็าม สำหรบัประเดน็เกีย่วกบั 
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ยัง 
สามารถที่จะหยิบยกขึ้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้อีก ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ซึง่บญัญตัใิหศ้าลทีพ่จิารณาคด ี
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ ดังนั้น  
ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ควรที่จะเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยโดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็น 
ไม่ได้มีคำขอ ประกอบกับกรณีดังกล่าวนี้หากศาลรัฐธรรมนูญก้าวล่วงไปวินิจฉัย 
ในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติโดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นมิได้มีคำขอ  
โดยวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันส่งผล 
ทำให้ข้อความนั้นตกไป หรือหากข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญจะส่งผลทำให้ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปทั้งฉบับแล้ว กรณีเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น 
องค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการได้ก้าวล่วงเข้ามาใช้อำนาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำนาจของ 
รัฐสภาเสียเอง

หากพิจารณาเทียบเคียงกับ คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๘ กรณีที่ประธานวุฒิสภา 
ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๒๖๒ วรรคหน่ึง (๑) กรณีร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. .... มาตรา ๓๘ 
วรรคหน่ึง มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๘ 
อันเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะในประเด็นว่า  
“รา่งพระราชบญัญตักิารผลติผลติภณัฑซ์ดี ีพ.ศ. .... มาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ มขีอ้ความ 
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่” เท่านั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 
จะได้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง เป็นอันตกไปแล้ว  
ศาลรฐัธรรมนญูยงัไดว้นิจิฉยัวา่ขอ้ความตามรา่งพระราชบญัญตัฯิ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
ตกไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไม่ได้มีคำขอแต่อย่างใด แล้ว 
มีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวน่าจะไม่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือส่ังเกินคำขอ  
ทั้งนี้ เพราะด้วยเหตุที่ข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
และวรรคสอง นั้น เป็นข้อความที่มีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งถ้า 
ศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
เป็นอันตกไปแล้ว กรณีจะกลายเป็นว่าข้อความในร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง 
ไม่มีที่ใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้บังคับได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องวินิจฉัยว่าข้อความตามร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๘ วรรคสอง เป็นอันตกไปด้วย 
นอกจากนี้ หากมีกรณีในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ แต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งและ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นอันตกไปนั้นมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับ 
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

บทบญัญตัใินมาตราอืน่เปน็จำนวนมากแลว้ มคีวามเหน็วา่ศาลรฐัธรรมนญูนา่จะวนิจิฉยั 
ว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นสาระสำคัญอันส่งผลทำให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
เป็นอันตกไปทั้งฉบับ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาหลักการเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
สหพันธ์ของเยอรมัน ซ่ึงมีการนำ “หลักกำหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ”  
(Dispositionsgrundsatz) ที่มีหลักว่าคู่ความในคดีมีอำนาจที่จะกำหนดเนื้อหา 
ของข้อพิพาทและการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดมาใช้ในการพิจารณา  

แต่ในการนำหลักดังกล่าวมาใช้สำหรับข้อพิพาทในศาลรัฐธรรมนูญนั้น ยังมีความเห็น
ขัดแย้งกันอยู่ว่าจะนำมาใช้แค่ไหน เพียงใด ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ
สหพันธ์ (Gesetz ueber Bundesverfassungsgericht - BVerfGG) การจะนำหลัก 
Dispositionsgrundsatz มาใช้ในคดีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในการกำหนดเนื้อหาของ 
คดนีัน้ ตามหลกัแลว้ผูย้ืน่คำรอ้งจะเปน็ผูก้ำหนดเนือ้หาของคด ีเวน้แตใ่นบางกรณไีดม้ี
การกำหนดขอ้ยกเวน้ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธ ์(BVerfGG) ทีย่อม 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะวินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้  
ในกรณทีีศ่าลเหน็วา่เรือ่งนัน้เกีย่วพนักบัผลประโยชนท์ัว่ไป ซึง่ในกรณนีีศ้าลรฐัธรรมนญู 
จะไม่นำหลักที่ว่าไม่ให้ศาลวินิจฉัยเกินคำขอหรือคำร้องมาใช้ เช่น กรณีการวินิจฉัย
ข้อพิพาทเก่ียวกับสิทธิหรือหน้าท่ีขององค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๖๗ 
BVerfGG หรือกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าบทกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งขัดกับ 
รฐัธรรมนญู และหากศาลรฐัธรรมนญูเหน็วา่มบีทกฎหมายอืน่ทีม่เีนือ้ความอยา่งเดยีวกนั 
ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นกัน ศาลรัฐธรรมนูญอาจพิพากษาว่ากฎหมายนั้น ๆ ขัดกับ 
รัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา ๗๘ ถึงแม้ผู้ร้องจะมิได้เสนอประเด็นน้ันมายังศาลรัฐธรรมนูญ๑๘ 
ก็ตาม เป็นต้น

  ๑๘ นันทวัฒน์  บรมานันท์, “ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” (รายงานวิจัย เสนอต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๘),  
หน้า ๑๒๐ - ๑๒๒.

ตามกฎหมายว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์  
(BVerfGG) ที่ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะ
วินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้  
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าเรื่องนั้นเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ 
ทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่นำหลักที่ว่า 
ไม่ให้ศาลวินิจฉัยเกินคำขอหรือคำร้องมาใช้
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

ดังนั้น หากพิจารณาหลักการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ 
สหพันธ์ของเยอรมัน ซึ่งมีการนำ “หลักกำหนดกระบวนพิจารณาโดยคู่ความ”  
(Dispositionsgrundsatz) มาใช้ในการพิจารณา โดยมีข้อยกเว้นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
สามารถที่จะวินิจฉัยคดีนอกเหนือไปจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้เสนอไว้ในกรณีที่ศาลเห็นว่า 
เรือ่งนัน้เกีย่วพนักบัผลประโยชนท์ัว่ไป และไมน่ำหลกัทีห่า้มไมใ่หศ้าลวนิจิฉยัเกนิคำขอ 
หรือคำร้องมาใช้แล้วน้ัน กรณีมีความน่าสนใจอย่างย่ิงว่า ข้อยกเว้นดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศไทยสามารถที่จะนำมาเทียบเคียงหรือปรับใช้ในกรณีตามรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ร้องหรือผู้เสนอความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเฉพาะ 
ในประเด็นว่า “กระบวนการตรา” ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เพียงอย่างเดียว ถ้าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการตราถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญ ได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งกรณีดังกล่าวคงต้องติดตามแนวคำวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตว่าหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญของ 
ประเทศไทยจะพิจารณาและวินิจฉัยไปในทิศทางใด

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาอีกประการหน่ึงว่า กรณีร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้มีการตรวจสอบท้ังในเร่ืองกระบวนการตรา  
และข้อความว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ แล้ว  
และภายหลังจากที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย มีการตรวจพบหรือมีความเห็นว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจ 
เกิดข้ึนได้ด้วยมีสาเหตุมาจากความเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการทางสังคมและพัฒนาการ 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพจนส่งผลทำให้บทบัญญัติที่อาจจะไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญในตอนแรกหรือในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๑ กลายมาเป็นบทบัญญัติที่อาจจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในภายหลัง
ได้ นั้น สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
วนิจิฉยัโดยอาศยัชอ่งทางตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ 
และมาตรา ๒๕๗ ไดอ้กีหรอืไม ่กรณจีะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญู 
ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้วและศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับเร่ืองหรือประเด็นดังกล่าว 
ไว้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ หรือไม่ 

ประเด็นดังกล่าวนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า แม้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะได้เคยตรวจสอบทั้งในเรื่องกระบวนการตรา และ 
ขอ้ความวา่ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูหรอืไม ่ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑ แลว้กต็าม 
หากภายหลังจากที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย มีการตรวจพบหรือมีความเห็นว่า 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
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หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ 
ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย : ที่มา แนวคำวินิจฉัย และข้อสังเกต

อันมีสาเหตุมาจากกรณีดังกล่าวเบื้องต้นนั้น สามารถที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้น 
เพือ่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัไดอ้กี กรณไีมน่า่จะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็
ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดเ้คยพจิารณาวนิจิฉยัแลว้ เพราะนา่จะถอืวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็
ทีเ่กดิขึน้ใหมภ่ายหลงัจากทีศ่าลไดพ้จิารณาวนิจิฉยัแลว้ ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูไมอ่าจทีจ่ะ 
วินิจฉัยหรือหยั่งทราบเพื่อวินิจฉัยให้ได้ในขณะนั้น กรณีดังกล่าวคงต้องติดตาม 
แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในอนาคตว่าหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น 
ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและวินิจฉัยไปในทิศทางใด เช่นเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย 
โดยวางหลกัการวา่เปน็เรือ่งหรอืประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูไดเ้คยพจิารณาวนิจิฉยัแลว้ 
และศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับเร่ืองหรือประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณา ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๕ ก็ตาม หากเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัด 
หรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญู อนัสง่ผลกระทบกระเทอืนตอ่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน 
โดยรวมทีต่อ้งถกูบงัคบัใชจ้ากบทบญัญตัขิองกฎหมายทีข่ดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแลว้  
ฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญได้ 
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นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมระหว่างประเทศนั้นมีพัฒนาการของ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงซับซ้อนมากขึ้นโดยลำดับ 
ดังนั้น “สนธิสัญญา” จึงถูกใช้เป็นกลไกประการหนึ่งในอันที่จะกำหนดสิทธิหน้าที ่
และพันธกรณีระหว่างบุคคลเช่นว่านั้นเข้าด้วยกัน ให้มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้หลัก“สัญญาต้องเป็นสัญญา” หรือ “Pacta Sunt Servanda”๑ มาเป็น 
เวลานานกวา่ศตวรรษแลว้อยา่งไรกด็ ีในการบงัคบัใชส้นธสิญัญานัน้ยอ่มอาจเกดิปญัหา 
ในการหยั่งทราบถึงความหมายอันแท้จริงของข้อบท หรือเกิดความขัดแย้งระหว่าง 
ภาคีแห่งสนธิสัญญาในการตีความสนธิสัญญาได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดทำ 

สนธสิญัญาพหภุาคซีึง่มรีฐัภาคหีลายฝา่ยนัน้ ขอ้บทของสนธสิญัญา 
อันเป็นความตกลงร่วมกัน ส่วนใหญ่ย่อมเป็นไปโดยอยู่ภายใต้ 
บริบทของการประสานประโยชน์ระหว่างรัฐภาคีทั้งหลาย หรือมี 
วัตถุประสงค์ให้ข้อบทแห่งสนธิสัญญามีผลใช้บังคับได้ตลอดไป 
โดยไมต่อ้งแกไ้ขบอ่ยครัง้ จงึมกีารบญัญตัถิอ้ยคำในลกัษณะทีก่วา้ง 
หรือไม่มีความชัดเจน ซึ่งการยกร่างข้อบทแห่งสนธิสัญญา 
ในลักษณะเช่นว่านี้ ย่อมนำไปสู่ปัญหาในการตีความสนธิสัญญา
ในที่สุด

ความนำ

ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

๑ “สญัญาตอ้งเปน็สญัญา” (pacta sunt servanda) เปน็หลกักฎหมายทัว่ไป (general principles of law) อนัถอืเปน็ 
หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่แท้จริงอันก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐโดยนำมาใช้บังคับแก่สนธิสัญญาในลักษณะที่ว่า พันธกรณี 
ตามสนธสิญัญาตอ้งไดร้บัการเคารพและปฏบิตัติาม โดยทีพ่นัธกรณตีามสนธสิญัญานัน้ไมถ่อืเปน็กฎหมาย จงึอาจถอืไดว้า่สนธสิญัญา 
เป็นเพียงหลักฐาน (evidence) ที่แสดงหรือสะท้อนให้เห็นถึงกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่เท่านั้น. ดูเพิ่มเติม 
Fitzmaurice, “Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law”, Symbolae Verzijl (1958), 
pp. 153, 157 – 159. อ้างถึงใน จุมพต สายสุนทร, “กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม ๑”, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพ: วิญญูชน, ๒๕๕๒), 
หน้า ๗๑.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

การตีความสนธิสัญญาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ทั้งยังเกิดปัญหา 
ความขัดแย้งสับสนของหลักการอันจะเลือกนำมาปรับใช้ให้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  
กฎเกณฑท์างกฎหมายระหวา่งประเทศเกีย่วกบัการตคีวามสนธสิญัญาไดม้พีฒันาการ 
มาจากแนวคิดอันหลากหลาย ซึ่งได้มีการนำมาปรับใช้แก่กรณีโดยผู้มีอำนาจ 
ในการตีความสนธิสัญญาหลายหลักการด้วยกัน ในโอกาสนี้คอลัมน์หน้าต่างโลก :  
The Knowledge Windows จึงขอเสนอบทความเรื่อง “The Treaty 
Interpretation: การตคีวามสนธสิญัญา” ตอน ขอ้ความคดิทัว่ไปเกีย่วกบักฎเกณฑ ์
การตคีวามสนธสิญัญา ซึง่จะไดน้ำเสนอองคค์วามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสนธสิญัญา แนวคดิ
เกีย่วกบักฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญา ตลอดจนการตคีวามสนธสิญัญาตามกฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศและหลักกฎหมายทั่วไป

ความหมายของสนธิสัญญา๒

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 
สนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ ได้ ให้คำนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ว่าหมายถึง “ข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศที่ได้ทำขึ้นระหว่างรัฐต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์ 
อักษรภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะ 
ได้ทำข้ึนเป็นฉบับเดียวหรือสองฉบับ หรือหลายฉบับ 
ผนวกเข้าด้วยกันและโดยไม่ว่าจะเรียกช่ือเช่นใด” ๓ 

จากคำนิยามดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า 
“สนธสิญัญา” คอื “ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ” ชนดิหนึง่ มอีงคป์ระกอบ ๔ ประการ 
ดังต่อไปนี้

๑. การกระทำทางกฎหมายทีไ่ดก้ระทำขึน้ตัง้แต ่๒ ฝา่ยขึน้ไป เพือ่กอ่ใหเ้กดิ 
ความผูกพันตามที่ได้ตกลงกันไว้

๒. กระทำขึน้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ (โดยปกตขิอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
เป็นข้อตกลงซึ่งปราศจากแบบ (absence de form) จึงอาจเป็นข้อตกลงที่เป็น 

๒ Anthony Aust, “Modern Treaty Law and Practice”, Second Edition, (United Kingdom: Cambridge 
University Press, 2007), pp.17-24. , ประสทิธิ ์เอกบตุร, “กฎหมายระหวา่งประเทศ เลม่ ๑ สนธสิญัญา”, พมิพค์รัง้ที ่๔, (กรงุเทพ: 
วิญญูชน, ๒๕๕๑), หน้า ๖๗ – ๖๘.

๓ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 Article 2; 1(a).
 “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by 

international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever 
its particular designation.
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ลายลักษณ์อักษร (written agreement) หรืออาจกระทำด้วยวาจา (verbal agreement)  
เป็นข้อตกลงแบบย่อ หรือผ่านแบบพิธีก็ได้) 

๓. กระทำขึ้นระหว่างรัฐต่าง ๆ อย่างไรก็ดี โดยที่สังคมระหว่างประเทศ 
มีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น องค์การระหว่างประเทศจึงมีความสามารถในการเป็นภาคี 
ของสนธิสัญญาได้ สนธิสัญญาจึงมิได้จำกัดว่าต้องเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐอีกต่อไป  
แต่ยังรวมถึงกรณีที่องค์การระหว่างประเทศสามารถเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย โดยอาจ 
เป็นการทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ 
ระหว่างประเทศด้วยกันเอง 

ผู้มีอำนาจในการตีความสนธิสัญญา 

ในทางปฏิบัติของการบังคับใช้สนธิสัญญา  
เมื่อเกิดปัญหาบางประการเกี่ยวกับการบังคับใช้ 
ข้อบทแห่งสนธิสัญญาขึ้น จำต้องมีการตีความ 
เพ่ือหย่ังทราบถึงเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของสนธิสัญญา  
ซ่ึงผู้มีอำนาจในการตีความในเบ้ืองต้นย่อมเป็นท่ีเข้าใจ 
ได้ว่าคือภาคีแห่งสนธิสัญญาน้ันเอง เพราะเป็นคู่สัญญา 
ซึ่งผูกพันตนตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญาโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม การตีความสนธิสัญญาอาจกระทำได้

โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ภาคีแห่งสนธิสัญญา โดยอาจแบ่งประเภทของผู้มีอำนาจในการ
ตีความสนธิสัญญาได้ ดังต่อไปนี้ ๔ 

๑. การตีความโดยภาคีสนธิสัญญา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ กล่าวคือ
• การตีความในระดับระหว่าง 

ประเทศ ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักความ 
เสมอภาคของอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ 
ดังนั้น รัฐภาคีจึงต่างมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ในการตีความสนธิสัญญา ผลในทาง 
กฎหมายจึ งทำให้ การตีความนั้ นมี  
ค่าบังคับทัดเทียมกันกับการตีความ 
ของภาคีฝ่ายอื่น

• การตีความในระดับภายในประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการนำสนธิสัญญา 
มาบังคับใช้ภายในประเทศ ผู้มีอำนาจในการตีความและดำเนินการจึงได้แก่ 

๔ ประสิทธิ์ เอกบุตร, อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒, หน้า ๒๑๘ – ๒๒๑.
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“The Treaty Interpretation” การตีความสนธิสัญญา
ตอน ข้อคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

รัฐบาลของรัฐภาคีนั้นเอง นอกจากนี้ หากมีคดีขึ้นสู่ศาลภายในประเทศของรัฐภาคี 
อันเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา ศาลภายในจะถามความเห็นเก่ียวกับการ 
ตีความสนธิสัญญาเช่นว่านั้นมายังกระทรวงการต่างประเทศ และแม้ศาลมิจำต้อง 
ผูกพันตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศกต็าม ศาลกม็กัจะถอืตามความเหน็ของ 
กระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ใหก้ารดำเนนิกจิการในทางตา่งประเทศของฝา่ยบรหิาร 
เป็นไปโดยราบรื่น

๒. การตีความโดยผู้มิใช่ภาคีสนธิสัญญา อันได้แก่ 
• การตีความโดยองค์กรตุลาการระหว่างประเทศ เช่น  

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of  
Justice - ICJ) ซึ่งมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาข้อพิพาท 
ทางกฎหมายและมีอำนาจในการตีความสนธิสัญญา๕ หรือองค์กร 
ระงับข้อพิพาทอ่ืนซ่ึงได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือระงับข้อพิพาทอันเก่ียวเน่ือง 
กบัสนธสิญัญานัน้ ๆ  เชน่ ศาลระหวา่งประเทศวา่ดว้ยกฎหมาย 
ทะเล (International Tribunal for the Law of the Sea)๖

• การตีความสนธิสัญญาโดยองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งโดยทั่วไป 
เป็นการตีความสนธิสัญญาก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศนั้นเอง โดยอำนาจในการ 
ตีความเช่นว่านี้เป็นอำนาจเฉพาะขององค์การระหว่างประเทศเสมอเพื่อประโยชน์ 
ในการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ แม้ในสนธิสัญญาก่อตั้งจะมิได้บัญญัติ 
ให้องค์การระหว่างประเทศมีอำนาจในการตีความสนธิสัญญาก่อตั้งไว้อย่างชัดแจ้ง 

ก็ตาม อย่างไรก็ดี หากองค์กรต่าง ๆ ขององค์การ 
ระหว่างประเทศตีความสนธิสัญญาขัดแย้งกันเอง  
ในกรณีเ ช่นว่า น้ีหากไม่ปรากฏว่าองค์กรใด 
มีฐานะสูงกว่ากัน องค์กรท่ีต้องการข้อยุติในการ 
ตีความอาจเสนอปัญหาไปยังองค์กรทางการศาล  
เชน่ ศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศเพือ่ขอความเหน็ 
แนะนำ (Advisory Opinions) ได้

๕ STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: Article 36;
 “1. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially 

provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force. 
  2. The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as 

compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation,  
the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:  a. the interpretation of a treaty...” 

๖ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามภาคผนวก ๖ (ANNEX VI) ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒.
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แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญา

การตีความสนธิสัญญาเกิดขึ้นเมื่อผู้มีอำนาจในการตีความ เช่น รัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญามีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของข้อบท 
สนธิสัญญาในการค้นหา “ความหมายที่แท้จริง” ของข้อบทแห่งสนธิสัญญานั้น๗  
ซึ่งการค้นหาความหมายที่แท้จริงดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดแนวคิด 
อันหลากหลายเพื่อที่จะบ่งชี้ว่า สิ่งใดคือความหมายที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้ 
เป็นกฎเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของข้อบทสนธิสัญญาเช่นว่าน้ัน

ทั้งนี้  กฎเกณฑ์ในการตีความสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศเป็นกฎเกณฑ์สากลที่ผู้มีอำนาจในการตีความ 
จำต้องนำมาปรับใช้ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกับการตีความสนธิสัญญา  
ซึ่งอาจมีผู้เข้าใจว่ากฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญา 
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมีเพียงเท่าที่บัญญัติไว้ใน 
อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
มาตรา ๓๑ ถงึ มาตรา ๓๓ เทา่นัน้ ซึง่ความจรงิมไิดเ้ปน็เชน่นัน้ 
หากยังรวมถึงหลักการตีความสนธิสัญญาอื่นอันถือเป็นหลัก 
กฎหมายระหว่างประเทศ๘ ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา 
กรุงเวียนนาฯ ด้วย๙ ดังที่อารัมภบทของอนุสัญญาดังกล่าว 

ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่า “กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายจารีตประเพณีระหว่าง
ประเทศจะคงใช้บังคับอยู่ต่อไป แม้จะมิได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม”๑๐

ดงันัน้ จงึอาจแบง่กฎเกณฑก์ารตคีวามสนธสิญัญาออกเปน็ ๒ สว่นดว้ยกนั คอื  
กฎเกณฑใ์นการตคีวามสนธสิญัญาทีม่าจากกฎหมายจารตีประเพณรีะหวา่งประเทศ  
หรือหลักกฎหมายทั่วไป และกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญาที่ได้มีการบัญญัติไว ้
อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย 

๗ จุมพต สายสุนทร, “การตีความสนธิสัญญา” ใน “การใช้การตีความกฎหมาย” งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 
คร้ังท่ี ๑๓, (กรุงเทพฯ; กองทุนศาสตราจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๗๓.

๘ กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศประการหนึ่ง ตามมาตรา ๓๘  
ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่มาจากแนวปฏิบัติทั้งหลายของรัฐ (State Practice) ในการยอมรับว่าจารีตประเพณี
นั้นเป็นกฎหมาย (opinio juris) ทำให้มีผลผูกพันทุกรัฐในโลก เว้นแต่จะมีการคัดค้านอย่างต่อเนื่องตลอดมา.

๙ ดูเพิ่มเติม ศารทูร สันติวาสะ, “การประมวลกฎหมายจารีตประเพณีในกฎหมายระหว่างประเทศ” วารสารกฎหมาย 
คณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั, ปทีี ่๙ ฉบบัที ่๑, ๒๕๔๒, หนา้ ๕๖. อา้งถงึใน ธรีะวฒุ ิเตม็สริวิฒันกลุ, “แนวทางการตคีวาม 
อนสุญัญาเพือ่การเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นในบรบิทของกฎหมายระหวา่งประเทศ : กรณศีกึษาของประเทศไทย”, (วทิยานพินธป์รญิญา 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๗.

๑๐  Vienna Convention on the Law of Treaties 1969: Preamble;
 “The States Parties to the present Convention, … Aff irming that the rules of customary international 

law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention.”
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สนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ มาตรา ๓๑ ถงึมาตรา ๓๓ ซึง่เปน็การนำกฎเกณฑป์ระเภทแรก 
บางส่วนมาบัญญัติไว้ให้เป็นรูปธรรมด้วย ทั้งนี้ ในการปรับใช้กฎเกณฑ์ทั้งหลาย 
โดยผู้มีอำนาจตีความสนธิสัญญาแต่ละประเภท ย่อมมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
ตามลักษณะของนิติสถานะในทางกฎหมายระหว่างประเทศซ่ึงผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป 

  
การตีความสนธิสัญญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ: 
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไป

 
 ดังที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการตีความสนธิสัญญามิได้มีเฉพาะที่บัญญัติไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาฯ เท่านั้น แต่ยังมีหลักการตีความ 
สนธสิญัญาทีม่ไิดบ้ญัญตัไิวใ้นอนสุญัญาดงักลา่วอกีสว่นหนึง่ ซึง่มสีถานะเปน็กฎหมาย 
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มีหลักสำคัญที่กล่าวถึงโดยทั่วไปโดยศาลระหว่างประเทศ 
ศาลภายใน และนักวิชาการ ดังนี้ ๑๑

หลักการตีความตามตัวอักษรในความหมายธรรมดา
เป็นหลักการพิจารณาตัวอักษรในสนธิสัญญาตามความหมายโดยท่ัวไป ซ่ึงมีท่ีมา 

จากสำนักความคิดการตีความตามตัวอักษร หรือการตีความตามความหมายธรรมดา 
(“Textual Approach” or “Ordinary Meaning of the 
Words” School) ซึ่งมีแนวความคิดว่า “ข้อความที่ปรากฏ 
อยู่ในสนธิสัญญาแสดงถึงเจตนารมณ์ของคู่กรณีได้ดีที่สุด”  
ซึง่ในอดตีนกักฎหมายระหวา่งประเทศยดึถอืหลกั “กฎเกณฑแ์หง่ 
ความหมายทีช่ดัแจง้” หรอื Interpretatio Cassat In Claris 
ของ Emmerich de Vattel ในสภุาษติกฎหมายทีว่า่ “กฎเกณฑ ์
ประการแรกของการตีความก็คือ ไม่อนุญาตให้ตีความเม่ือไม่มี 
ความจำเป็นต้องตีความ” หมายความว่า เมือ่สนธสิญัญาไดป้รากฏ 
ถอ้ยคำทีแ่จง้ชดัและแนช่ดั มคีวามหมายเปน็ทีแ่นน่อนและไมน่ำ 
ไปสู่ผลที่เป็นไปไม่ได้ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ยอมรับความหมาย 

ซึง่สนธสิญัญานัน้ไดแ้สดงไว ้และการตคีวามใด ๆ  ทีน่ำไปสูค่วามเคลอืบคลมุควรไดร้บั 
การปฏิเสธ

๑๑  ดู ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๑๖-๓๘.
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หลักการตีความตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา
เป็นไปตามแนวคิดที่ถือวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา 

เป็นใหญ่ (teleological approach) โดยการตีความสนธิสัญญาจะต้องคำนึงถึงความ 
มุ่งประสงค์ทั่วไปของสนธิสัญญาตามที่สนธิสัญญานั้นได้จัดทำขึ้น ซึ่งแนวความคิดนี้
ปรากฏอยู่ในร่างอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ซึ่งจัดทำขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๓๕ 
โดยเปน็สว่นหนึง่ของ Harvard Research in International Law ซึง่ถอืวา่ “สิง่ใดกต็าม 
ที่สามารถนำมาใช้ในการค้นหาวัตถุประสงค์หรือความมุ่งประสงค์ของสนธิสัญญา  
ย่อมนำมาใช้ในการตีความสนธิสัญญาได้” ไม่ว่าส่ิงน้ันจะมีอยู่ก่อน ในขณะหรือหลังจาก 
ทำสนธิสัญญาแล้วก็ตาม๑๒ กล่าวคือ พิจารณาถึงบริบทท้ังหมด (context as a whole) 
ของสนธิสัญญา อารัมภบท ภาคผนวก รวมถึงความตกลงข้างเคียง (Relevant 
Agreement) ทีใ่ชใ้นความสมัพนัธร์ะหวา่งภาค ีเนือ่งจากเอกสารเหลา่นีจ้ะชว่ยพสิจูน ์
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของสนธิสัญญาได้๑๓ โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ 
หรอืลำดบัศกัดิ ์(Hierarchy) ของสิง่ทีจ่ะชว่ยคน้หาวตัถปุระสงคห์รอืความมุง่ประสงค ์
ของสนธิสัญญา  

หลักการตีความตามเจตนารมณ์ของภาคี๑๔  
หลักการนี้มีที่มาจากสำนักความคิด 

การตีความตามเจตนารมณ์ของภาคี (Intention 
of the Parties School of Thought) หรือ 
แนวความคดิทางอตัวสิยั (Subjective Approach)  
ซึ่งหมายถึง เจตจำนงหรือเจตนาของรัฐภาคี 
แห่งสนธิสัญญา ตามแนวคิดนี้ “ความหมาย 
ที่แท้จริงของข้อบทหรือตัวบทของสนธิสัญญา 
จะต้องค้นหาจากเจตจำนงหรือเจตนาที่แท้จริง 
รว่มกนัของรฐัภาคเีปน็สำคญั” ซึง่สามารถคน้หา

ได้จากงานเตรียมร่าง (Travaux préparatoires) ในฐานะที่เป็นเครื่องช่วยในการ 
ค้นหาเจตจำนงหรือเจตนาที่แท้จริงของรัฐภาคี

๑๒  F.G Jacob, “Varieties of Approach to Treaty Interpretation: With Special Reference to the Draft 
Convention on the Law of Treaties Before the Vienna Diplomatic Conference”, 18 ICLQ (1969), pp. 318 - 346 อ้างใน 
จุมพต สายสุนทร,  อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๓๗๘.

๑๓  ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๑๓.
๑๔  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๑. และ จุมพต สายสุนทร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๗, หน้า ๓๗๕.
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หลักการตีความให้มีผลบังคับ๑๕

หลักการตีความให้มีผลบังคับ (Principle of Effectiveness) มาจากสุภาษิต 
กฎหมายทีว่า่ “Ut Res Magis Valeat Quam Pereat” ซึง่หมายความวา่ “สิง่หนึง่ 
ควรจะมผีลมากกวา่ถกูทำลาย” หรอื “กฎหมายควรตคีวามใหม้ผีลบงัคบัใชม้ากกวา่ 
ไร้ผล” นั่นเอง โดยนำแนวคิดนี้ปรับใช้กับกรณีการตีความสนธิสัญญา ย่อมเป็นไป 
ตามข้อสันนิษฐานว่า “รัฐคู่สัญญาได้ตกลงกันเพื่อให้ถ้อยคำทุกคำในสนธิสัญญา 
สามารถใช้บังคับได้” มิเช่นนั้นแล้วจะทำความตกลงไปเพื่อเหตุใด หากไม่มีเจตนา 
ให้ถ้อยคำที่ตกลงเกิดผลบังคับ นอกจากนี้ เมื่อจะใช้หลักการตีความให้มีผลบังคับ  
ตอ้งพเิคราะหท์ีต่วัอกัษรในสนธสิญัญากอ่นเสมอ และในระหวา่งการพเิคราะหต์วัอกัษร  
หากตีความตามความหมายธรรมดาแล้วจะไร้ผลบังคับ ก็ต้องตีความให้เป็นไปในทาง
ที่มีผลบังคับได้เป็นหลักรองจากหลักการตีความตามตัวอักษร

หลักการตีความโดยเคร่งครัด
หลักการตีความโดยเคร่งครัด (Restrictive Interpretation) เป็นหลักการ 

ตคีวามสนธสิญัญาประการหนึง่ทีจ่ะใชใ้นกรณทีีถ่อ้ยคำในสนธสิญัญาไมช่ดัแจง้ และเปน็ 
กฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้เมื่อได้ใช้กฎเกณฑ์อื่นแล้วยังค้นหาความหมายที่แท้จริงไม่ได้  
หรืออีกนัยหน่ึงหลักการน้ีจะใช้หลังจากพิจารณาข้อความในสนธิสัญญาแล้วกรณียังเป็นท่ี
สงสัย และได้ใช้วิธีการตีความอ่ืน ๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่แสดงให้เห็นความหมายท่ีแท้จริง 

หลักการตีความโดยเคร่งครัดน้ีมีแนวความคิดมาจากหลักกฎหมายท่ีว่า “ในกรณี 
ที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสีย 
ในมลูหนีน้ัน้” (In Case of Doubt The Contractual Obligation Must Be Interpreted  
In Favour of The Debtor) หรือตามสุภาษิตละตินท่ีว่า “In Dubio Mitius” โดย 
หลักการน้ีคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของรัฐเป็นหลัก หากรัฐคู่สัญญามีความไม่เท่าเทียม 
กันแล้ว กรณีท่ีสนธิสัญญาเป็นท่ีสงสัย ต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่รัฐท่ีจะต้องเสียเปรียบ 
นั่นเอง ซึ่งหลัก In Dubio Mitius นี้คล้ายคลึงกับหลัก “Contra Proferentem” 
หรือ หลักการตีความเมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ให้ตีความเป็นผลร้ายแก่ภาคีผู้จัดทำ 
ร่างสนธิสัญญา ซึ่งเป็นหลักการตีความสนธิสัญญาที่สำคัญประการหนึ่งเช่นกัน๑๖

๑๕  ธีระวุฒิ เต็มสิริวัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๙, หน้า ๓๓-๓๖.
๑๖  เพิ่งอ้าง, หน้า ๓๖-๓๘.
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ความส่งท้าย

แนวคิดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การตีความสนธิสัญญามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
หยัง่ทราบถงึเจตนารมณท์ีแ่ทจ้รงิรว่มกนัของภาคแีหง่สนธสิญัญาภายใต ้“หลกัสญัญา 

ต้องเป็นสัญญา” ซึ่งแนวคิดทั้งหลายที่กล่าวมา
แล้วนั้น บางหลักการแม้มิได้มีการบัญญัติไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ก็ได้มีการยอมรับนับถือจากรัฐต่าง ๆ  
ตลอดจนได้มีการปรับใช้แก่กรณีโดยผู้มีอำนาจ 
ตคีวามสนธสิญัญา เชน่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศอยู่บ่อยคร้ังจนมีสถานะ 
เป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือ 
หลักกฎหมายท่ัวไปอันถือเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย 
ระหว่างประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญา

นอกจากน้ี แม้หลักการตีความสนธิสัญญา 
จะมีอยู่มากมายจากแนวความคิดต่าง ๆ และบางหลักการยังไม่อาจสรุปแน่ชัดว่าม ี
ขอบเขตเพียงใดก็ตาม ในเวลาต่อมาก็ได้มีการนำหลักการสำคัญที่ได้รับอิทธิพลจาก 
แนวคิดเกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาที่กล่าวแล้วข้างต้นมาประมวลเรียบเรียง 
เป็นลายลักษณ์อักษรในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙ 
ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดน้ำเสนอขอ้มลูเกีย่วกบักฎเกณฑใ์นการตคีวามสนธสิญัญาตามอนสุญัญา 
ฉบับดังกล่าวต่อไปในตอนหน้า 



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓๑๙๔

ปัทมา  จตุรพัฒน์

ภาษิตกฎหมาย ภาษาที่ชาวบ้านควรรู้  หน้า ๓๙

 “...An exception is to be strictly construed. 

ข้อยกเว้นต้องได้รับการพิจารณาตีความโดยเคร่งครัด...”
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นางกฤตยา  ดวงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.  
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเกิดเหตุการณ์การจราจลขึ้นในเขตพื้นที ่

กรงุเทพมหานครและในอกีหลายจงัหวดั เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทีผ่า่นมา ซึง่จะจารกึเปน็ประวตัศิาสตร ์
ทางการเมอืงครัง้สำคญัอกีครัง้หนึง่ของประเทศไทย จากเหตกุารณค์วามไมส่งบในครัง้นี ้ไดม้หีลายหนว่ยงาน 
เขา้มามบีทบาทในการสือ่สารและนำเสนอขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิสูส่งัคม ชอ่งทางการใหค้วามชว่ยเหลอื การเยยีวยา 
ตลอดจนขา่วสารตา่ง ๆ  ผา่นทางเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานนัน้ ๆ  ดงันัน้ คอลมันแ์นะนำเวบ็ไซตจ์งึขอนำเสนอเวบ็ไซต ์
ที่ร่วมเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

www.pm.go.th
www.pm.go.th คือเว็บไซต์ “นายกรัฐมนตรีไทย”  

หรือ The Off icial Site of the Prime Minister of Thailand  
เปน็เวบ็ไซตป์ระจำตำแหนง่นายกรฐัมนตร ีจดัทำขึน้เพือ่เปน็ชอ่งทางให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้านโยบาย 
ต่าง ๆ ของภาครัฐ รายงานผลการดำเนินงานและผลงานต่าง ๆ  
ของรัฐบาล บริการภาครัฐ ตลอดจนเป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ 
ประชาชนสง่ขอ้ความรอ้งทกุข ์ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ความเพือ่
ใหก้ำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการทำงาน รวมท้ังเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของประเทศไทยตามโครงการ “เดินหน้าประเทศไทย”

http://thainews.prd.go.th
สำนกัขา่วแหง่ชาต ิ(Nation News Bureau of Thailand : 

NNT) เปน็หนว่ยงานในสงักดักรมประชาสมัพนัธ ์สำนกันายกรฐัมนตร ี
พัฒนามาจากศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  
โดยมีสถานะเป็นสำนักข่าวที่ผลิตข้อมูลข่าวสารให้กับสถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
เป็นหลัก

http://thainews.prd.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวแห่งชาติ นำเสนอข่าวสารแยกตาม 
หมวดหมู ่คอื ขา่วในพระราชสำนกั ขา่วการเมอืง ขา่วความมัน่คง ขา่วเศรษฐกจิ ขา่วสงัคม ขา่วตา่งประเทศ 
ขา่วกฬีา ขา่ววทิยาศาสตร ์ขา่วบรกิาร ขา่วรบัสมคัรงาน ขา่วภมูภิาค พยากรณอ์ากาศ บอกกลา่วขา่ว ครม.  
มติ ครม. สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ และปฏิทินข่าว นอกจากน้ี ผู้อ่านยังสามารถเข้าไปดูสรุปผลการประชุมวุฒิสภา  
เกาะติดสถานการณ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ชุมนุมเสื้อแดง และโครงการร่วมมือฟื้นฟู 
ประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้อีกด้วย
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www.cnn.com
CNN หรือ Cable News Networks เป็นเครือข่าย 

โทรทัศน์เคเบิลที่เสนอข่าวสารทั่วโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง ก่อตั้งโดย 
นายเท็ด เทอร์เนอร์ เริ่มต้นออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๒๓ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย  
ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวท่ีมีผู้ชมมากเป็นอันดับต้น ๆ   
ของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ปัจจุบันสามารถออกอากาศใน  
๒๑๒ ประเทศท่ัวโลก สำหรับในประเทศไทย ช่อง CNN International 
สามารถรับชมได้โดยผ่านทรูวิชั่น (UBC) ช่อง ๕๒ ในระบบดิจิตอล

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ ้นในประเทศไทย CNN เป็นช่องทางสำคัญของสื ่อมวลชน 
ต่างชาติที ่สะท้อนภาพเหตุการณ์และรายงานพัฒนาการของเหตุการณ์อย่างต่อเนื ่องสู่สายตา 
ประชาคมโลก

สำหรับเว็บไซต์ cnn.com นอกจากจะนำเสนอข่าวเด่นประเด็นร้อนจากทุกมุมโลกแล้ว ยังแบ่ง 
หมวดหมู่ข่าวสารออกตามภูมิภาค คือ อเมริกา แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง 
รวมทัง้แบง่ตามประเภทของขา่วสาร กลา่วคอื ธรุกจิ กฬีา บนัเทงิ การศกึษา ทอ่งเทีย่ว ตลอดจนผูท้ีต่ดิตาม 
ข่าวสารจากเว็บไซต์นี้สามารถเป็นผู้รายงานข่าวด้วยตนเองโดยผ่านหน้าเว็บ iReport ได้อีกด้วย

www.m-society.go.th
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

(Ministry of Social Development and Human Security) 
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  
มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความ 
เสมอภาคในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต 
สถาบันครอบครัว และชุมชน ปัจจุบันมีนายอิสสระ  สมชัย เป็นรัฐมนตรี 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบสืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

ต้ังแต่วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นับได้ว่าเป็น 
หน่วยงานสำคัญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้เปิด “ศูนย์เยียวยา 
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ” ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถ 
ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้

นอกจากน้ี เว็บไซต์ m-society.go.th ยังนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ พร้อมผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีเว็บลิงค์เครือข่าย 
พฒันาสังคม ตลอดจนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ เช่น กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายคนพิการ และกฎหมายสวัสดิการสังคม เป็นต้น






