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กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย

“หลักการตีความกฎหมายตามครรลอง
ของหลักนิติรัฐและนิติธรรม”
ในทางสังคมวิทยานั้นถือว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม”
และเมื่อมีสังคมเกิดขึ้น การติดต่อสื่อสาร การสมาคมเพื่อสนอง
ความต้องการซึง่ กันและกันก็เกิดขึน้ ตามมา ดังนัน้ ในแต่ละสังคม
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ ทั้งที่ไม่
ปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น วิถปี ระชาหรือวิถชี าวบ้าน
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือศีลธรรม และที่มีปรากฏ
ให้เห็นเป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น คัมภีรท์ างศาสนา กฎหมาย หรือ
ข้อบังคับ เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทำนองเดียวกัน มีระเบียบแบบแผน
อย่างเดียวกัน และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของสังคมส่วนรวม โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าว เรียกว่า
“ปทัสถานทางสังคม” (Social Norms) หรือ “บรรทัดฐานของสังคม”๑
ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นจากการที่คนในสังคมปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติตามคตินิยม
ของสังคมนั้น ๆ จนกลายเป็นระเบียบแบบแผนหรือประเพณีนิยม ดังมีภาษิตละติน
บทหนึง่ กล่าวไว้วา่ “ทีไ่ หนมีสงั คม ทีน่ นั่ มีกฎหมาย” (Ubi societas, ibi jus)๒ กล่าวคือ
เมือ่ มนุษย์มาอยูร่ วมกันเป็นสังคมหรือเป็นหมูค่ ณะในลักษณะทีถ่ าวรจะต้องมีกฎเกณฑ์
ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมนั้น ๆ เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข
เมือ่ สังคมมีการขยายใหญ่มากขึน้ มีความสลับซับซ้อนทางโครงสร้างมากยิง่ ขึน้
การกำหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมของสังคมสมัยใหม่ ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรมากยิ่งขึ้น ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่ประกอบขึ้น
มาจากถ้อยคำที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนในสังคม โดยถ้อยคำที่ประกอบเป็น
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org) สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History)”, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ (กรุงเทพฯ :วิญญูชน,
๒๕๕๑),หน้า ๒๓.
๑
๒
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“หลักการตีความกฎหมายตาม
ครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม”
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมักจะมีข้อจำกัดในตัวเอง ในบางกรณีถ้อยคำบางคำ
อาจมีความหมายได้หลายนัย หรือถ้อยคำบางคำอาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบท และถ้อยคำบางคำอาจมีทง้ั ความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะอีกด้วย
ดังนัน้ การตีความกฎหมาย จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญในการใช้และการประกอบวิชาชีพ
กฎหมายไม่ว่าสาขาใด เพราะกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ไม่ต้องอาศัยการตีความนั้น
เป็ น สิ่ ง ที่ เ ป็ น ไปไม่ ไ ด้ ๓ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า ไม่ มี บ ทกฎหมายใดที่ ไ ม่ ต้ อ งตี ค วาม
เพราะการที่เราสรุปได้ว่าข้อความในบทกฎหมายใดชัดเจนหรือไม่ ก็ย่อมหมายความ
อยูใ่ นตัวว่าเราได้ตคี วามข้อความนัน้ แล้ว๔ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นของนักนิตศิ าสตร์
บางส่วนที่มีความเห็นว่า การตีความกฎหมายนั้นจะพึงกระทำต่อเมื่อมีข้อสงสัยใน
ความหมายของกฎหมายเท่านั้น๕ ถ้ากฎหมายชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีความ
สำหรับการใช้และการตีความกฎหมายนี้ Sir William
Blackstone (ค.ศ. ๑๗๒๓ - ๑๗๘๐) อาจารย์กฎหมาย
แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย อ๊ อ กซ์ ฟ อร์ ด ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การใช้
และการตีความกฎหมายคือหัวใจของการศึกษากฎหมาย
เมื่ อ ใดที่ ก ารศึ ก ษากฎหมายเป็ น ไปโดยปราศจากการ
ทำความเข้าใจหลักพื้นฐานของกฎหมายให้ถูกต้องแล้ว
ย่อมจะส่งผลทำให้นักกฎหมายไร้ความสามารถที่จะคิดถึง
กฎหมายนอกกรอบถ้อยคำตามตัวอักษร และไม่สามารถ
เข้าถึงความมุ่งหมายของบทกฎหมายหรือหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ดำรงอยู่ในเหตุผลของเรื่องตามธรรมชาติได้ ซึ่ง
Von Kirchmann นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน เคยกล่าวไว้ว่าการศึกษากฎหมายนั้น
ไม่อาจจำกัดอยูเ่ พียงเฉพาะการศึกษาว่ามีบทบัญญัตหิ รือข้อกำหนดกฎเกณฑ์ประการใด
ได้อีกต่อไป เพราะหากสิ่งที่นักกฎหมายได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตจำกัดอยู่เพียงความรู้
เกี่ ย วกั บ ตั ว บทกฎหมายตามที่ ไ ด้ ต ราไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ความรู้ เ หล่ า นั้ น
ย่ อ มสู ญ สลายไปพร้ อ มกั บ กฎหมายตามตั ว อั ก ษรเมื่ อ กฎหมายนั้ น ถู ก ยกเลิ ก ไป
นอกจากนี้ Roscoe Pound อาจารย์ทางนิตปิ รัชญาและกฎหมายเปรียบเทียบผูโ้ ด่งดัง
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.
๓
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แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา ยังได้แสดงความเห็นไว้ว่า “การศึกษา
กฎหมายนั้น นอกจากจะต้องเรียนรู้เนื้อหาของกฎหมายแล้ว ยังต้องศึกษาให้เข้าถึง
โครงสร้าง หมวดหมู่ การแยกประเภท ข้อความคิดต่าง ๆ ของระบบกฎหมาย กล่าวคือ
ศึกษาให้เข้าถึงวิธีการทางกฎหมายด้วย”๖
ดังนัน้ การศึกษากฎหมายทีแ่ ท้จริง จึงต้องศึกษาให้เข้าถึงทัศนคติ แนวความคิด
และวิธีการทางกฎหมายของกฎหมายในระบบกฎหมายของตัวเอง หรือที่เรียกว่า
“หลักการใช้และการตีความกฎหมาย” หลักวิชากฎหมายจึงต้องประกอบด้วยความรู้
กฎหมายกับความรูว้ ธิ ใี ช้และตีความกฎหมาย เรียกว่า “รูก้ ฎหมายได้ ใช้กฎหมายเป็น”
เพราะหากนักกฎหมายที่รู้เพียงแต่ตัวบทกฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไม่เป็นแล้ว ย่อมใช้
ความรูข้ องตนไปแบบลองผิดลองถูกหรือมิฉะนัน้ ก็อาจจะใช้กฎหมายไปตามแรงชักนำ
แห่งผลประโยชน์ของตน อันอาจก่อผลร้ายขึ้นในสังคมโดยรวมอีกด้วย
ด้วยความสำคัญของ “หลักการใช้และการตีความกฎหมาย” ดังกล่าว
กองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจิ งึ ได้ขอสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ เรือ่ ง “หลักการ
ตีความกฎหมายตามครรลองของหลั ก นิ ติ รั ฐ และนิ ติ ธ รรม” จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์และการตีความกฎหมายของประเทศ
อันประกอบด้วย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร  จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด
และศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร. บวรศักดิ  ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ทัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์สำคัญเพือ่ ให้ทราบถึงความสำคัญของหลักการตีความกฎหมาย
ที่มีต่อการบังคับใช้กฎหมาย ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างหลักการตีความ
กฎหมายในกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law และระบบ Civil Law
ลักษณะเฉพาะในการตีความกฎหมายของประเทศไทยที่มีความแตกต่างจากการ
ตีความกฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้น ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
ระหว่างหลักการตีความกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน รวมทั้งสาเหตุสำคัญ
ที่ทำให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายในสังคมประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว รวมทัง้ เพือ่ ประโยชน์สำหรับการศึกษาและพัฒนาหลักการใช้และการตีความ
กฎหมายของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

๖
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หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
๑

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร
องคมนตรี
เมือ่ วันพุธที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี
จุลนิติ : “การตีความกฎหมาย” คืออะไร และมีความสำคัญ
อย่างไรกับการบังคับใช้กฎหมาย?
ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : “การตีความกฎหมาย” คือ
การค้นหาหรืออธิบายความหมายของถ้อยคำทีป่ รากฏในตัวบทกฎหมาย
โดยอาศัยการใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสำนึก ให้มี
ความหมายทีช่ ดั เจนขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะนำกฎหมายนัน้ ไปใช้บงั คับแก่กรณีที่
มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม แต่ทั้งนี้ การตีความกฎหมาย
ไม่ใช่การสร้างหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ แต่เป็นเพียงการให้
ความหมายที่ชัดแจ้งแก่บทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น
“การตีความกฎหมาย” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ไม่วา่ สาขาใด เพราะการจะบัญญัติ
กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ แจ้ ง ชั ด รั ด กุ ม ครอบคลุ ม ทุ ก กรณี
โดยไม่ต้องอาศัยการตีความนั้นเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยจะทำได้ แม้จะใช้
ความพยายามอย่างใด ๆ ก็มิอาจทำได้ พระเจ้าเฟรเดอริคมหาราช
แห่งปรัสเซียทรงพยายามตราประมวลกฎหมายทีด่ นิ แห่งปรัสเซีย ซึง่ มี
บทบัญญัติมากถึง ๑๗,๐๐๐ บท เพื่อที่จะใช้บังคับโดยไม่ต้องอาศัย
นักกฎหมาย แต่แม้จะมีการออกกฎหมายมากถึงเพียงนั้น ก็ยัง
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยไม่ตอ้ งตีความ ทัง้ นี้ เพราะถ้อยคำ
ที่ประกอบเป็นตัวบทกฎหมายก็มีข้อจำกัดในตัวเอง บางคำอาจมี
ความหมายได้หลายนัย บางคำอาจมีความหมายเปลีย่ นแปลงไปตาม
บริบท หรือบางคำอาจมีทงั้ ความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะ
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ ก็ มั ก จะบั ญ ญั ติ
ธรรมศาสตรบัณฑิต., LL.B. (London), Barrister at law (Grey’s Inn) เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐)
และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน
๑
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ด้วยถ้อยคำทีม่ คี วามหมายกว้างขวาง เพือ่ ให้มผี ลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไปและไม่จำเป็น
ต้ อ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บ่ อ ยครั้ ง ในบางกรณี ผู้ บั ญ ญั ติ ก ฎหมายก็ ใช้ ถ้ อ ยคำที่ ไ ม่ อ าจ
สื่อความหมายตามที่ต้องการได้อย่างชัดแจ้ง ทำให้ตัวบทกฎหมายคลุมเครือและมี
ข้อสงสัยว่าจะใช้บทกฎหมายดังกล่าวบังคับแก่กรณีใดบ้าง และบางกรณีถอ้ ยคำทีป่ รากฏ
ในตั ว บทกฎหมายก็ อ าจเกิ ด ความผิ ด พลาดและแตกต่ า งจากความประสงค์ ข อง
ผู้บัญญัติกฎหมาย ด้วยเหตุนี้การตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจนอาจ
เรียกได้วา่ เป็น “กุญแจ” ของการใช้กฎหมายเลยก็วา่ ได้ ทีจ่ ะช่วยให้เราค้นหาความหมาย
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมของกฎหมายแต่ละฉบับ เพื่อนำมาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป

บุคคลทัว่ ไปมักจะคิดกันว่า กฎหมายเป็นเรือ่ งของรัฐสภา การตีความกฎหมาย
ก็เป็นงานของศาลยุตธิ รรมโดยเฉพาะ แต่หากพิจารณาให้ถอ่ งแท้แล้วจะเห็นว่าความจริง
มิได้เป็นเช่นนั้น กฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการเท่านั้น
กฎหมายเป็นเรื่องของผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยทั้งสามฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีส่วนสร้าง ใช้ และบังคับการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และในทางอรรถคดี
นอกจากนี้ บุคคลทัว่ ไปก็จำเป็นต้องรูค้ วามหมายอันแท้จริงของบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
นั้น ๆ ด้วย เพราะไม่มีใครจะกล่าวอ้างได้ว่าตนไม่รู้กฎหมายเพื่อให้รอดพ้นจาก
ความรับผิดตามกฎหมาย
จุลนิติ : ทุกครัง้ ทีม่ กี ารบังคับใช้กฎหมาย เราต้องตีความกฎหมายเสมอไป
หรือไม่ หากต้องมีการตีความ เราจะมีหลักในการตีความกฎหมายอย่างไร?
ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : ตามปรกติเมื่อตัวบทกฎหมายมีข้อความชัดเจน
อยูแ่ ล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตีความ และต้องถือว่าข้อความเหล่านัน้ มีความหมายตามธรรมดา
ของถ้อยคำที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่ถ้าบทบัญญัติของกฎหมายเคลือบคลุมหรือมี
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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ข้อความกำกวมก็ตอ้ งค้นหาเจตนารมณ์อนั แท้จริงของกฎหมายหรือของผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย
เหล่านั้นให้ได้ การค้นหาเจตนารมณ์ดังกล่าวก็คือ การตีความกฎหมายนั่นเอง
ซึง่ หลักในการตีความกฎหมายไทยนัน้ ปรากฏอยูใ่ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ที่ว่า:
“กฎหมายนัน้ ต้องใช้ในบรรดากรณีซงึ่ ต้องด้วยบทบัญญัตใิ ด ๆ แห่งกฎหมาย
ตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ”
ปั ญ หาที่ พึ ง พิ จ ารณาคื อ บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วหมายความว่ า อย่ า งไร?
จะหมายความว่า การใช้กฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตีความ
กฎหมายด้วยนัน้ ต้องพิจารณาตามตัวอักษร (THE LETTER OF THE LAW) เป็นสำคัญ
หรือจะต้องพิจารณาตามความมุง่ หมายของบทบัญญัตนิ นั้ ๆ (THE PURPOSE OF THE
LAW) หรือทีน่ กั กฎหมายส่วนใหญ่เรียกกันว่า “เจตนารมณ์ของกฎหมาย” (THE SPIRIT
OF THE LAW) เป็นสำคัญยิ่งไปกว่าความหมายตามตัวอักษร หรือจะถือว่าผู้ตีความ
สามารถเลือกตีความไปในทางหนึ่งทางใดก็ได้เพราะตัวบทใช้คำว่า “หรือ”?

เมือ่ พิจารณาถึงการร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็จะพบว่า
ในการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น เรายกร่างเป็นภาษาอังกฤษก่อน
แล้ ว จึ ง แปลกลั บมาเป็ น ภาษาไทย บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตราต่ า ง ๆ ก็ มี ทั้ ง ที่ ม าจาก
กฎหมายไทยเดิม จารีตประเพณี และหลักกฎหมายจากต่างประเทศ สำหรับมาตรา 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”
คำทีเ่ ป็นปัญหา คือ คำว่า “OR” ทีเ่ ข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่ามีความหมายไปในทางให้เลือกเอา
อย่างใดอย่างหนึง่ นัน้ ตามคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งสวิสของ ดร.ไอวี่ วิลเลีย่ มส์
ได้กล่าวว่า “ศาลจักต้องพิจารณาตัวบทกฎหมายทัง้ ตามตัวอักษรและตามความมุง่ หมาย
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พร้อมกันไป ไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งก็หมายความว่า หลักการตีความ
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ ง ของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ อั น เป็ น ที่ ม าโดยตรง
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔ ของไทยนั้น สวิตเซอร์แลนด์ตีความ
คำว่า “OR” หรือคำว่า “หรือ” อย่างมีความหมายเป็น “AND” หรือคำว่า “และ” ทีเ่ ป็น
ความหมายอย่างกว้าง ซึง่ เป็นไปได้ในเชิงภาษาอังกฤษทีค่ ำว่า “หรือ” อาจจะหมายถึง
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหมายถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็ได้ การตีความกฎหมายต้องอยู่
ภายใต้กรอบแห่งความหมายตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ แต่จะตีความกฎหมาย
ตามตัวอักษรเพียงอย่างเดียวให้เกินเลยหรือขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้
และในทางกลับกันก็จะตีความกฎหมายโดยอาศัยแต่เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเกินเลย
ถ้อยคำในตัวบทไม่ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาไทยในอดีตวินิจฉัยให้คำตอบในเรื่อง
หลักการตีความกฎหมายไว้ว่า :
“คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๖๒/๒๕๐๘ คดีนี้ ศาลฎีกาเห็นว่ามีบทกฎหมาย
ที่จะยกมาปรับคดีได้และระบุไว้ชัดเจนแล้ว ไม่จำต้องวินิจฉัยตามคลองจารีตประเพณี
หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติของกฎหมาย”
จะเห็นได้ว่า ศาลไทยยึดมั่นถ้อยคำที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ
อันเป็นหลักการตีความกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ไทยได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่
ครัง้ การปฏิรปู ระบบกฎหมายไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และแม้ว่าเราจะได้ตัดสินใจปฏิรูประบบกฎหมายไทยโดยถือตามระบบของประเทศ
ที่ใช้ประมวลกฎหมายแล้วก็ตาม อิทธิพลของกฎหมายอังกฤษก็หาได้สูญสิ้น ไป
จากระบบกฎหมายไทยไม่ หากแต่หยั่งรากลึกและยังมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย
ตลอดมาจวบจนปัจจุบัน
เหตุทหี่ ลักการตีความกฎหมายของประเทศอังกฤษยึดถือตัวอักษรเป็นสำคัญ
ยิ่งไปกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ก็เนื่องจากที่มาของกฎหมายที่สำคัญที่สุด
ของระบบกฎหมายอังกฤษ คือ กฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลซึ่งถือเป็น
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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หลักกฎหมายทัว่ ไปในระบบกฎหมายอังกฤษ ส่วนกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรทีอ่ อกโดย
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั้ ถือเป็นเพียงข้อยกเว้นกฎหมายทีเ่ กิดจากคำพิพากษาของศาล ฉะนัน้
ศาลอังกฤษจึงมักจะตีความกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรโดยเคร่งครัดและยึดถือตัวอักษร
เป็นสำคัญ เพื่อให้กฎหมายลายลักษณ์อักษรมีผลใช้บังคับน้อยกว่ากฎหมายที่เกิดจาก
คำพิพากษาของศาล
อย่างไรก็ตาม หลังจากคดี Pepper v. Hart [1993] 1 All. E.R. 42, HL.
เป็นต้นมา ศาลสภาขุนนางของอังกฤษได้นำหลักการตีความตามเจตนารมณ์มาปรับใช้
โดยขยายออกไปให้ครอบคลุมถึงการตีความกฎหมายทุกฉบับภายในประเทศอังกฤษ
ควบคู่ไปกับหลักการตีความดั้งเดิมของอังกฤษ กล่าวคือ ศาลต้องพิจารณากฎหมาย
ทั้งตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกัน แต่ถ้าตัวบทกฎหมาย
ชัดเจนอยู่แล้วและไม่ปรากฏว่าผลแห่งการตีความตามตัวอักษรจะถึงขนาดเกิดผล
ประหลาดหรือขัดต่อสามัญสำนึกหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ศาลก็ไม่อาจตีความ
กฎหมายให้ผดิ ไปจากข้อความทีช่ ดั แจ้งนัน้ ได้ ศาลต้องถือเอาความหมายตามตัวอักษร
เป็นสำคัญ และถือว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายประสงค์จะใช้ถอ้ ยคำดังกล่าวตามความหมาย
ธรรมดา ตรงกันข้ามแม้ขอ้ ความนัน้ จะชัดแจ้ง แต่ถา้ ทำให้เกิดผลประหลาดหรือขัดแย้ง
ต่อสามัญสำนึกหรือเกิดความอยุติธรรมขึ้น ศาลก็ต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเป็นสำคัญ

สำหรับประเทศไทย ผมเห็นว่าหลักการตีความของกฎหมายสวิสน่าจะนำมา
ปรับใช้ในการตีความกฎหมายไทยได้อย่างเหมาะสมมากกว่าหลักการตีความกฎหมาย
ของอังกฤษที่เราเคยยึดถือ เพราะหลักการตีความกฎหมายของอังกฤษแต่เดิมนั้น
ขาดการพิจารณาเรือ่ งเจตนารมณ์ของกฎหมายไปตัง้ แต่แรก ทัง้ ทีก่ ฎหมายลายลักษณ์
อักษรเกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ในการตีความกฎหมาย
จึงมิอาจแยกเจตนารมณ์ออกจากตัวอักษรได้โดยเด็ดขาด การตีความกฎหมายจึงควร
ต้องพิจารณาทัง้ ตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกัน ซึง่ จะสามารถ
ครอบคลุมความหมายของกฎหมายในทุกด้านมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น หลักการตีความ
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กฎหมายของอังกฤษก็มีแนวโน้มที่จะยึดถือหลักการตีความกฎหมายตามประเทศ
ที่ใช้ประมวลกฎหมายมากขึ้น ทั้งหลักการตีความกฎหมายอังกฤษซึ่งอยู่ในระหว่าง
การเปลีย่ นแปลงนีบ้ างประเด็นก็ยงั ไม่มหี ลักเกณฑ์ทแี่ น่นอน หากเรายึดถือตามจึงอาจ
ก่อให้เกิดความสับสนได้ ในขณะทีห่ ลักการตีความของประเทศทีใ่ ช้ประมวลกฎหมายนัน้
มีหลักเกณฑ์กำหนดแน่นอน ไม่สับสนและเข้าใจง่ายกว่า ประกอบกับระบบกฎหมาย
ของไทยเป็นระบบประมวลกฎหมายอยูแ่ ล้ว การใช้หลักการตีความกฎหมายของประเทศ
ที่ใช้ประมวลกฎหมายจึงน่าจะเหมาะสมกับไทยมากกว่า
จุลนิติ : จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าในการตีความกฎหมายนั้น การค้นหา
“เจตนารมณ์ของกฎหมาย” เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญมากเรือ่ งหนึง่ แล้วเราจะทราบ
ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับได้อย่างไร?
ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : เมื่อพูดถึงคำว่า “เจตนารมณ์ของกฎหมาย”
หลายท่านอาจนึกถึงหนังสือ “เจตนารมณ์ของกฎหมาย” ของมองเตสกิเออนักปราชญ์
ชาวฝรั่งเศส หนังสือเล่มนี้มีความยาวเกือบสิบเล่มจบและได้รับความนิยมมีชื่อเสียง
เลื่องลือไปทั่วยุโรปจนถึงอเมริกา แต่ก็มีนักปราชญ์ยุคไล่เลี่ยกันชื่อวอลแตร์วิจารณ์ว่า
วอลแตร์ได้อ่านหนังสือเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีเจตนารมณ์
ของกฎหมายอยู่เลย มีแต่เจตนารมณ์ของมองเตสกิเอออยู่เต็มไปหมด ผมเห็นว่า
อุทาหรณ์ดงั กล่าวน่าจะเป็นข้อเตือนใจทีด่ สี ำหรับผูท้ อี่ า้ งอิงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นัน้ ว่า ตนเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างถ่องแท้แล้วหรือไม่ ซึง่ การทีเ่ ราจะทราบถึง
เจตนารมณ์ทแ่ี ท้จริงของกฎหมายได้นน้ั มีปญ
ั หาสำคัญในทางกฎหมายทีเ่ ราต้องพิจารณา
คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ หมายความถึงเจตนารมณ์ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นขณะที่
ตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ หรือจะหมายความว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์
ของตนเองเป็นเอกเทศแยกต่างหากจากเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ?
เรือ่ งนีข้ อให้พจิ ารณาคดีทเี่ กิดขึน้ ในประเทศอังกฤษคดีหนึง่ คือ คดี Marquis
of Linlithgow v. North British Railway (1912) S.C. 1327 ซึง่ มีประเด็นทีศ่ าลจะต้อง
วินิจฉัยว่า “น้ำมันในหิน” (DEPOSITS OF OIL SHALE) อยู่ในความหมายของคำว่า
“แร่ธาตุ” (MINERALS) ตามพระราชบัญญัตฉิ บับหนึง่ ทีร่ ฐั สภาตราขึน้ ใน ค.ศ. ๑๘๑๗
หรือไม่ หากถือว่าน้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุ ก็ย่อมตกเป็นของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินให้ตกเป็นสิทธิของ
เจ้าของที่ดิน แต่ถ้าน้ำมันในหินไม่อยู่ในความหมายของคำว่าแร่ธาตุก็จะตกเป็นของ
จำเลยผูอ้ า้ งว่าน้ำมันในหินเป็นของตน เนือ่ งจากในปีทพี่ ระราชบัญญัตดิ งั กล่าวประกาศ
ใช้บงั คับ ยังไม่มกี ารขุดน้ำมันในหินขึน้ มาใช้ น้ำมันในหินดังกล่าวจึงไม่อยูใ่ นความหมาย
ของคำว่า “แร่ธาตุ” อันจะตกได้แก่เจ้าของที่ดิน ศาลสภาขุนนางซึ่งเป็นศาลสูงสุด
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
ของอังกฤษในขณะนัน้ ได้วนิ จิ ฉัยว่า สิง่ ใดจะถือเป็นแร่ธาตุตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
หรือไม่นน้ั ต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายนั้น
ขึ้นใช้บังคับเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายในขณะนัน้ ไม่เคยเห็นหรือไม่เคย
รูจ้ กั น้ำมันในหินมาก่อน จะถือว่าน้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุไม่ได้ จึงพิพากษาให้นำ้ มันในหิน
ตกเป็นของจำเลย
หากเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย เช่น
ประเทศเยอรมัน ผลแห่งคดีอาจตรงกันข้ามกับทีเ่ กิดในประเทศอังกฤษ เนือ่ งจากศาล
เยอรมันสามารถพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายต่างไปจากเจตนารมณ์ของฝ่าย
นิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายได้ โดยถือว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ของตนเอง
เป็นเอกเทศและเป็นอิสระจากผูบ้ ญั ญัตกิ ฎหมาย ศาลสามารถตีความกฎหมายโดยคำนึงถึง
พฤติการณ์ทเี่ ป็นอยูใ่ นขณะทีเ่ กิดข้อพิพาทได้ ดังนัน้ ศาลเยอรมันจึงสามารถตีความว่า
น้ำมันในหินเป็นแร่ธาตุตามความหมายของกฎหมายดังกล่าวและให้ตกเป็นของโจทก์
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินได้

ศาลไทยน่าจะถือว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีเจตนารมณ์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้อง
ยึดติดกับเจตนารมณ์ของฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมาย เพื่อให้กฎหมายสามารถ
ใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเวลาและสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป
สำหรับปัญหาเกีย่ วกับการพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ศาลไทย
ยังไม่เคยมีคำวินจิ ฉัยเอาไว้โดยตรง แต่ผมเห็นว่าศาลไทยน่าจะถือว่ากฎหมายแต่ละฉบับ
มีเจตนารมณ์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเจตนารมณ์ของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในขณะทีต่ รากฎหมาย เพือ่ ให้กฎหมายสามารถใช้บงั คับได้อย่างเหมาะสมแก่กาลเวลา
และสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป มิฉะนั้นกฎหมายแต่ละฉบับจะใช้ได้ในขอบเขตที่
จำกัดอย่างยิง่ และอาจทำให้กฎหมายล่วงสมัยไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การค้นหา
เจตนารมณ์ของกฎหมายก็อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบตั บิ างประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง เช่น ประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นการยากลำบาก
ที่จะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายในขณะที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ละครั้ง
จุลนิติ : ปัญหาสำคัญในการตีความกฎหมายของไทยคืออะไร
ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : สำหรับผมเห็นว่าปัญหาทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการตีความ
กฎหมายไทยซึง่ ทำให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมาก็คอื การตีความกฎหมายยังไม่ได้รบั การ
ให้ความสำคัญเพียงพอ
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การตีความกฎหมายเป็นเรื่องของทั้งศาสตร์และศิลปะ และยังมีหลักการ
ตีความกฎหมายหลายระบบด้วยกัน ประเทศไทยเองก็ใช้ระบบกฎหมายถึง ๓ ระบบ
ผสมผสานกัน ได้แก่ ระบบกฎหมายไทยเดิม ระบบคอมมอนลอว์ และระบบประมวล
กฎหมาย ซึง่ ทัง้ ระบบคอมมอนลอว์และระบบประมวลกฎหมายต่างก็มหี ลักการตีความ
กฎหมายที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาหลักการตีความ
กฎหมายไทย เราจึงต้องศึกษา เปรียบเทียบหลักการตีความกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
โดยเฉพาะประเทศที่มีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายไทย เพื่อให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของ
การตีความในแต่ละระบบกฎหมาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้และตีความกฎหมาย
บางครั้งหลักการตีความกฎหมายบางหลักก็มีความขัดแย้งกันเอง อาทิ
หลักกฎหมายที่ว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม ให้ถือว่าทำได้” กับหลักกฎหมายที่ว่า
“ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ ย่อมทำไม่ได้” กรณีใดจะใช้หลักการตีความใด
จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา มิใช่จะตีความกฎหมายให้เป็นประโยชน์หรือเข้าข้างตนเอง
เช่น หลักกฎหมายทีว่ า่ “เมือ่ ไม่มกี ฎหมายห้าม ให้ถอื ว่าทำได้” นีจ้ ะใช้ในการตีความ
กฎหมายเอกชน ดังนั้น หากเราตีความกฎหมายมหาชนโดยใช้หลักกฎหมายดังกล่าว
รัฐย่อมจะมีอำนาจตามอำเภอใจซึง่ จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างมาก
เป็นที่น่าเสียดายว่าในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยแทบจะมิได้มีการสอนวิชาการตีความกฎหมายเลย ไม่ว่าในระดับชั้น
ปริญญาตรีหรือในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป รวมทั้งในระดับเนติบัณฑิตด้วย ทำให้
ปัจจุบันมีปัญหาในการตีความกฎหมายทั้งในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ในแง่ของคำพิพากษาของศาลที่มีผลประหลาด หรือขัดกับสามัญสำนึก หรือขัดกับ
ความเป็นธรรม ถึงเวลาแล้วหรือยังทีเ่ ราจะต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาอบรมเรือ่ ง
“การตีความกฎหมาย” อย่างจริงจัง
หากมีการสอนวิชาการตีความกฎหมายแล้ว การบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน และจะทำให้การตีความกฎหมายไทยมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
สอดคล้องกับสามัญสำนึก ทั้งจะมีการพัฒนาในการตีความ รวมถึงมีการพัฒนาหลัก
กฎหมายได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางด้วย ยิ่งกว่านั้น การศึกษาหลักการตีความ
กฎหมายนี้ จะทำให้การศึกษาวิชากฎหมายไม่ว่าสาขาใดง่ายขึน้ กว่าเดิมเป็นอันมาก
เพราะเหตุว่าหลักการตีความกฎหมายนั้น เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เข้าใจกฎหมาย
และใช้กฎหมายในแต่ละเรือ่ งได้ดแี ละถูกต้อง ซ้ำบางสาขาวิชาของกฎหมายก็ไม่จำต้อง
ศึกษาในรายละเอียดให้ซำ้ ซ้อนกันอีก เพราะผูเ้ รียนสามารถใช้หลักการตีความกฎหมาย
เป็นเครือ่ งมือศึกษากฎหมายนัน้ ๆ ได้เอง โดยไม่จำต้องเรียนกฎหมายนัน้ ๆ เป็นการเฉพาะ
เช่น เอกเทศสัญญาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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วงการศึ ก ษากฎหมายทุ ก ระดั บ รวมถึ ง องค์ ก รวิ ช าชี พ กฎหมายจะต้ อ ง
ให้ความสนใจและจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสม
ต้องมีการค้นคว้าวิจัย และเรียบเรียงตำรามาตรฐานว่าด้วย “การตีความกฎหมาย”
ขึ้นให้ละเอียดลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนตำราสำหรับนักศึกษา (STUDENT’S
TEXTBOOKS) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในการ
ตีความกฎหมาย และตำราสำหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพ (PROFESSIONAL TEXTBOOKS)
เพื่อให้นักกฎหมายทั้งหลายได้ใช้เป็นหลักและอ้างอิงในงานวิชาชีพกฎหมายต่อไป
อนึง่ แม้วา่ จะไม่มกี ารสอนวิชาการตีความกฎหมายในหลักสูตรชัน้ ปริญญาตรี
และในหลั ก สู ต รของสำนั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภาก็ ต าม
แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว นักกฎหมายก็ควรให้ความเอาใจใส่และศึกษาการตีความกฎหมาย
ด้วยตนเองหรือหาทางค้นคว้าต่อไปเป็นพิเศษด้วยตนเอง อันจะทำให้การให้เหตุผล
ในกฎหมายมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะสามารถอ้างหลักกฎหมายที่มีมากมายได้อย่าง
เหมาะสม และการวินิจฉัยปัญหากฎหมายก็จะถูกต้อง รัดกุม และง่ายขึ้นเป็นอันมาก
ทัง้ ยังมีโอกาสได้ศกึ ษาชัน้ เชิงในการตีความกฎหมายในแง่ตา่ ง ๆ เพือ่ เป็นบทเรียนอีกด้วย
ผมอยากกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า นักกฎหมายจะขาดความรูพ้ นื้ ฐานด้านการตีความกฎหมาย
ไม่ได้เลย อนึ่ง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมตระหนักในความสำคัญของการตีความ
กฎหมาย จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาวิชาการตีความกฎหมายสำหรับผู้ช่วย
ผู้พิพากษาทุกรุ่นตลอดมา
จุลนิติ : สุดท้ายนี้ขอให้ท่านฝากข้อคิดหรือคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับนักกฎหมายรุ่นใหม่ได้ถือปฏิบัติต่อไป
ศาสตราจารย์ธานินทร์ฯ : ในปัจจุบนั มักมีผกู้ ล่าวกันอยูเ่ สมอว่า การตีความ
กฎหมายนัน้ จะตีความให้เป็นถูกหรือผิดอย่างไรก็ได้ ดังทีใ่ นอังกฤษมีคำกล่าวว่า หากถาม
คนทัว่ ไปว่าสองบวกสองจะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าใด คำตอบทีไ่ ด้รบั ก็คอื สี่ แต่หากถามคำถาม
ดังกล่าวกับนักกฎหมาย นักกฎหมายบางคนก็จะตอบว่า “แล้วผู้ถามอยากให้ผลลัพธ์
เป็นเท่าใดเล่า?” นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีคำกล่าวที่ว่า “ช่างทาสีและ
ทนายความเท่านั้นที่เปลี่ยนสีดำให้เป็นสีขาวได้” คำกล่าวเหล่านีแ้ ม้จะเป็นการกล่าว
ในเชิงหยิกแกมหยอก แต่บางครั้งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ อย่างไรก็ดี นักกฎหมายที่ดี
พึงระลึกอยู่เสมอว่า ในการตีความกฎหมายนั้นพึงตีความไปในทางที่จะทำให้เป็นผล
บังคับได้มากกว่าทีจ่ ะถือเอาตามนัยทีไ่ ร้ผล และพึงตระหนักถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ที่มุ่งประสงค์จะอำนวยความถูกต้องชอบธรรมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
อันกฎหมายนัน้ ย่อมสันนิษฐานได้วา่ ตราขึน้ เพือ่ สร้างความเป็นธรรมในสังคม
แต่กฎหมายทุกฉบับหาได้สร้างความเป็นธรรมในสังคมเสมอไปไม่ จึงขึน้ อยูก่ บั นักกฎหมาย

12

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ผู้ใช้กฎหมายว่าจะสามารถตีความและบังคับใช้กฎหมายเพื่อความยุติธรรมอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ต่อสังคมส่วนรวมได้หรือไม่ หากเรามีนกั กฎหมายทีด่ แี ละยึดมัน่
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นสำคัญแล้ว ย่อมจะทำให้กฎหมายไทยธำรงไว้ซึ่งความ
ศักดิ์สิทธิ์และความยุติธรรม ดังพระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของ
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ทีว่ า่ :

“...กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความยุติธรรม และถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะ
ธำรงความศักดิ์สิทธิ์ และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับ
การใช้ คือถ้าใช้ถูกวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแล้ว ก็จะ
ทรงความศักดิส์ ทิ ธิ์ และประสิทธิภาพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถา้ หากนำไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ โดยการพลิกแพลงบิดพลิว้ ให้ผนั ผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ
หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่าง ๆ กฎหมายก็เสือ่ มความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละประสิทธิภาพ
ลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง
ผูท้ ตี่ อ้ งการจะใช้กฎหมายสร้างสรรค์ความผาสุกสงบ และความเป็นปึกแผ่น
ก้าวหน้าของประชาชนและบ้านเมือง จึงจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรักษาวัตถุประสงค์
อันจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไป อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด
พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้
โดยรอบคอบเคร่งครัดเสมอด้วยรักษาชีวติ ของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่า
อันสมบูรณ์บริบูรณ์”

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. อักขราทร จุฬารัตน๑
ประธานศาลปกครองสูงสุด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ สำนักงานศาลปกครอง
จุ ล นิ ติ : “หลั ก การตี ค วามกฎหมาย” มี ค วามสำคั ญ
ต่อการใช้บังคับกฎหมายอย่างไร
ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : เมือ่ พูดถึงการตีความกฎหมาย
แล้วย่อมหมายรวมถึงการใช้กฎหมาย (Application of Law) บังคับ
กับกรณีทมี่ ปี ญ
ั หา จากนัน้ จึงมาถึงการตีความซึง่ ย่อมหมายถึงการแปล
หรือให้ความหมายแก่ตัวบทกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่เรื่องนั้น ๆ
ปัจจุบนั นีต้ อ้ งยอมรับว่าปัญหาการตีความกฎหมายเป็นปัญหา
สำคัญ ในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย สาเหตุกค็ งจะมาจาก
การศึกษากฎหมายสมัยก่อนค่อนข้างจะหนักไปในทางแปลตัวหนังสือ
ที่ขีดเขียนเป็นกฎหมายโดยขาดความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของ
กฎหมายและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตีความกฎหมายถือเป็น
ภาคปฏิบตั ขิ องนักกฎหมาย คนทีจ่ ะนำเอากฎหมายมาประยุกต์ใช้นนั้
คือนักกฎหมาย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องตีความกฎหมายเพื่อยุติ
ปัญหา สมัยก่อน ๆ นี้ ส่วนใหญ่ถ้ากฎหมายชัดเจนแล้ว หรือถ้าคน
ส่วนใหญ่เห็นว่าชัดเจนก็จะคิดว่าไม่นา่ จะมีปญ
ั หา แต่สง่ิ ทีบ่ อกว่าชัดเจน
ในตัวหนังสือนัน้ ในบางกรณีคนหนึง่ ก็อาจจะมีความเห็นเป็นอย่างหนึง่
อีกคนหนึ่งก็อาจจะมีความเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ยิ่งปัจจุบันนี้
ถ้าสังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในแวดวงของกฎหมาย ก็จะมีขอ้ โต้แย้งในมุมมอง
ของการแปลความหมายของถ้อยคำในตัวหนังสือที่เป็นกฎหมาย
ที่แตกต่างกัน จนบางทีผลของความแตกต่างในการตีความกฎหมาย
ของนักกฎหมายที่แตกต่างกันแทบไม่น่าเชื่อว่าจะแตกต่างกันชนิด
ขาวเป็นดำหรือดำเป็นขาว
สำเร็จการศึกษานิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบณ
ั ฑิตไทย, ปริญญาเอกกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยโรม
ประเทศอิตาลี,อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ปัจจุบนั ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด.
๑
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ยกตัวอย่างในกรณีทมี่ ขี อ้ บัญญัตขิ องท้องถิน่ ทีก่ ำหนดห้ามมิให้นำยานพาหนะ
(vehicle) เข้าไปในสวนสาธารณะ ปัญหาก็คือในกรณีนี้จะแปลความหมายของคำว่า
ยานพาหนะอย่างไร มีความหมายเพียงใด จะใช้กบั รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า
ที่ใช้เครื่องยนต์ หรือจะรวมไปถึงรถเข็นคนป่วยที่ใช้พลังงาน (motor) ด้วยหรือไม่
เพราะฉะนั้น ถ้าไปถามผู้คนหรือแม้แต่นักกฎหมายก็เกิดความเห็นที่ไม่เหมือนกัน
ปัญหาว่าจะดูความหมายของคำว่า “ยานพาหนะ” จากไหน บางคนก็อาจจะเริ่มด้วย
พจนานุกรมก่อนว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งส่วนมากก็จะไม่สามารถให้ความหมายที่
ชัดเจนได้ ดังนั้นส่วนมากก็อาจจะต้องไปดูวัตถุประสงค์ของการมีบทบัญญัติดังกล่าว
เช่น กรณีที่เป็นปัญหาก็อาจต้องค้นหาว่าที่ห้ามอย่างนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
เพื่อต้องการให้คนที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะนั้นได้รับความสงบปราศจากเสียงอึกทึก
ครึกโครม หรือว่าจะต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับสถานทีส่ าธารณะ
ซึ่งในวัตถุประสงค์อย่างหลังนี้ อาจจะต้องมีเสียงเครื่องจักรทำงานในบางโอกาสด้วย
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถทำให้สวนสาธารณะมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูต่ ลอดเวลา

ในสมัยจักรพรรดิของปรัสเซีย ท่านเคยสร้างประมวลกฎหมายขึน้ ประกอบด้วย
มาตราต่าง ๆ ถึง ๑๗,๐๐๐ มาตรา ซึง่ ท่านคิดว่าการเขียนรายละเอียดให้ชดั เจนครอบคลุม
ทุ ก อย่ า งคงจะขจั ด การตี ค วามลงได้ สุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งตี ค วามกั น เหมื อ นกรณี ทั่ ว ไป
และประมวลกฎหมายดังกล่าวก็ไม่อาจใช้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ในอดีตสภาพปัญหา
ยังไม่มคี วามสลับซับซ้อนมากนัก ปัญหาการตีความกฎหมายจึงมีไม่มาก แต่ในปัจจุบนั
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 มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร
และการตีความกฎหมายของประเทศไทยมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากการตีความ
กฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร
ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : เนือ่ งจากระบบกฎหมายทีต่ า่ งกันก็จะส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างในเรือ่ งต่าง ๆ มากมาย ไม่เฉพาะในเรือ่ งของการใช้และการตีความกฎหมาย
เท่านัน้ ซึง่ ถ้าไม่ทราบถึงความแตกต่างในเรือ่ งอืน่ ด้วย ก็จะเข้าใจในเรือ่ งการใช้และการ
ตีความกฎหมายไม่ละเอียดพอ เช่น ระบบ Common Law หลักกฎหมายเกิดขึ้นจาก
คำพิพากษาของศาลสูง ที่เรียกว่าเป็น Case Law (หลักกฎหมายที่มาจากคำชี้ขาด
ของศาลสูงซึง่ เป็นการวางบรรทัดฐานเกิดเป็นหลักกฎหมาย อันทำให้เมือ่ เกิดข้อพิพาท
ทีม่ ขี อ้ เท็จจริงอย่างเดียวกันเกิดขึน้ ศาลก็จะใช้หลักกฎหมายทีไ่ ด้เคยตัดสินวางบรรทัดฐาน
ไว้ในคดีกอ่ น ๆ นัน้ มาใช้) ส่วนในประเทศทีใ่ ช้กฎหมายระบบ Civil Law ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
ดัง้ เดิมจากหลักกฎหมายของโรมันก็จะมีประมวลกฎหมายทีเ่ ป็นกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร

ความจริงในอดีตทุกประเทศ หลักกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีจุดเริ่มใน
ลักษณะเดียวกัน คือ หลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น จะเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายกันต่อ ๆ มา
จนมาในระยะหลั ง ของสมั ย โรมั น จึ ง ได้ คิ ด นำเอาสิ่ ง ที่ เ ป็ น หลั ก กฎหมายที่ ไ ด้ จ าก
คำพิพากษาขององค์กรชี้ขาดเหล่านั้นมาสกัด และบัญญัติขึ้นเป็นประมวลกฎหมาย
ทีม่ ชี อื่ เสียงและรูจ้ กั กันมาก คือ “Justinian Code” และในภายหลังประเทศต่าง ๆ ที่
ได้รบั อิทธิพลของกฎหมายโรมันก็จะพัฒนาประมวลกฎหมายประเทศของตนตามแนว
หลักกฎหมายดังกล่าว ยกเว้นประเทศอังกฤษ ซึง่ แม้วา่ โรมันจะเคยปกครองประเทศอังกฤษ
เป็นระยะเวลาประมาณร้อยกว่าปี แต่วา่ คนอังกฤษไม่ได้ยดึ แนวทางหรือรับอิทธิพลใด ๆ
จากแนวทางการมีหลักกฎหมายทีเ่ ป็นประมวลอย่างในเรือ่ งนี้ เพราะฉะนัน้ ระบบกฎหมาย
จึงมี ๒ ระบบ ในประเทศอังกฤษก็จะเป็นระบบกฎหมายที่ถือตาม “หลักคำพิพากษา
ของศาล” ที่ใช้เป็นหลักกฎหมาย แต่ในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากโรมัน ก็จะ
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นำเอาหลักกฎหมายเหล่านี้มาจัดทำเป็น “ประมวลกฎหมาย” ของตัวเองและใช้เป็น
หลักกฎหมายภายในประเทศอาจจะปรับปรุงนิดหน่อย แต่หลักใหญ่ ๆ ก็จะเป็น
อย่างเดียวกัน
นัน่ เป็นความแตกต่างทีส่ ำคัญประการแรกทีม่ อี ทิ ธิพลแต่เดิมในการใช้และการ
ตีความกฎหมาย แต่ความแตกต่างของระบบกฎหมาย Common Law และระบบ
กฎหมาย Civil Law ยังมีอีกหลายประการที่สำคัญ แม้ว่าจะไม่อาจจัดได้ว่ามีผลต่อ
การตีความกฎหมายโดยตรง แต่สมควรทีจ่ ะได้รไู้ ว้ ซึง่ อาจประกอบแนวคิดในด้านอืน่ ๆ
ที่เป็นปัญหาได้
ประการแรก คือ การแยกหลักกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมาย
มหาชนกับกฎหมายเอกชน ในระบบ Civil law มีวิวัฒนาการความเป็นมาจากหลัก
กฎหมายโรมันเป็นเวลาร่วมพันปีแล้ว ซึง่ ประเทศในกลุม่ Civil Law ได้ถอื ตามแนวทาง
ของการแยกหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชนตามกฎหมายโรมัน แต่ประเทศ
อังกฤษซึ่งใช้หลักกฎหมาย Common Law มิได้มีการแยกกฎหมายเป็นสาขามหาชน
หรือสาขาเอกชน ส่วนใหญ่จะใช้หลักกฎหมายแพ่งเอกชนทั่วไปที่เกิดจากคำพิพากษา
ของศาลสูงที่วางบรรทัดฐานไว้บังคับกับคดีที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนกับเอกชน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน จึงเป็นความแตกต่างทีม่ กี าร
แยกหลักกฎหมายเป็นสาขากฎหมายมหาชนกับสาขากฎหมายเอกชนดังกล่าว
ประการทีส่ อง คือ การจัดองค์กรในทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน การจัดระบบ
ศาลซึง่ เป็นองค์กรวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาท ในระบบ Common Law ใช้ระบบศาลเดีย่ ว
คือ ศาลยุตธิ รรม (Court of Justice) ซึง่ จะทำหน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาทจาก
บทบัญญัตขิ องกฎหมายในทุกกรณี ทัง้ ในเรือ่ งความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ ระหว่างเอกชนกับ
เอกชนซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่ง หรือในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
แผ่นดินซึง่ เป็นเรือ่ งของกฎหมายอาญา หรือในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นเรื่องของข้อพิพาทหรือคดีปกครอง แต่ประเทศที่ใช้ ระบบ
Civil Law ส่วนใหญ่จะใช้ระบบศาลคู่ กล่าวคือจะมีศาลยุตธิ รรมซึง่ มีอำนาจหน้าทีเ่ ป็น
ศาลทั่วไปทำหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะในเรื่องคดีแพ่งและคดีอาญา
ซึ่ ง เป็ น อำนาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ทั่ ว ไปเท่ า นั้ น ส่ ว นคดี ที่ พิ พ าทระหว่ า งรั ฐ
หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับเอกชนเกีย่ วกับคำสัง่ หรือการกระทำทางปกครอง ก็จะกำหนด
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
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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มีแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผล อย่างไร ทั้งนี้ เพื่ออธิบายบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่
การยอมรับการเป็นนักกฎหมายในสองระบบนี้ก็ไม่เหมือนกัน อย่างในกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษที่ใช้ระบบ Common Law เนื่องจากเป็นผู้วางหลักกฎหมาย
เพราะฉะนัน้ คนทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือมาก ก็คอื ศาลหรือผูพ้ พิ ากษาเพราะเป็นผูส้ ร้าง
หลักกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่จะรู้จักผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีและ
วางหลักกฎหมายนัน้ ในขณะทีป่ ระเทศในระบบ Civil Law นัน้ ตัวผูพ้ พิ ากษาก็เป็นเพียง
คนที่แปลกฎหมาย ทำหน้าที่ตัดสินว่าในคดีนั้นๆ ใครถูก ใครผิด นักกฎหมายที่มี
ความสำคัญและได้รบั การยอมรับในกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้ระบบ Civil Law จะไปหนักอยูท่ ี่
ศาสตราจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นคนที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาตุลาการ เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผู้สอนระดับศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัยซึง่ เป็นผูศ้ กึ ษาค้นคว้าในเชิงวิชาการ จึงได้รบั การยอมรับนับถือเป็นอย่างสูง
กว่าผู้พิพากษาในศาลสูง

ในระบบ Common Law ผู้ที่มีอำนาจในการแปลกฎหมายหรือใช้กฎหมายก็คือ
ผู้พิพากษา เพราะฉะนั้น เมื่อระบบกฎหมายของอังกฤษเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาล
ซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องการตีความกฎหมายโดยทั่วไปของอังกฤษจึงเรียกว่า
ไม่มีปัญหามากนัก
ประการสุดท้าย คือ วิธใี ช้และการตีความกฎหมาย ในระบบ Common Law
ผูท้ มี่ อี ำนาจในการแปลกฎหมายหรือใช้กฎหมายก็คอื ผูพ้ พิ ากษา เพราะฉะนัน้ เมือ่ ระบบ
กฎหมายของอังกฤษเกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นอำนาจของผู้พิพากษา
ในเรือ่ งการตีความกฎหมายโดยทัว่ ไปของอังกฤษจึงเรียกว่าไม่มปี ญ
ั หามากนัก จนมาถึง
ในสมัยหลังๆ ที่มีการพูดกันถึงการที่กฎหมายต้องเป็นใหญ่ ทุกอย่างต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ทุกคนต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย จนมีระบบรัฐสภาขึน้ มา มีการออกกฎหมาย
โดยรัฐสภา จึงมีกฎหมายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรกฎหมายทีอ่ อกโดยรัฐสภานัน้ (Act of
parliament หรือ Statue) เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมหลักกฎหมายทั่วไป
ดังนั้น การตีความกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาของศาล ในสมัยดั้งเดิมและต่อ ๆ มา
ก่อนปัจจุบันจึงค่อนข้างตีความโดยเคร่งครัด เพราะต้องเข้าใจว่าโดยพฤติกรรมปกติ
ของมนุษย์ การมีกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นในหลักการที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งเป็น
ส่วนเสริมเป็นการลดหน้าที่ในการเป็นผู้ใช้และการตีความกฎหมายแบบ Case Law
ของศาลที่ทำมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
ส่วนในระบบของ Civil Law จะมีแนวคิดทีต่ า่ งจากกัน เพราะระบบ Civil Law
หลักกฎหมายเกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายที่มีระบบการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็น
ทฤษฎี ท างวิ ช าการที่ อ ธิ บ ายความเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงในทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วพั น กั น
อย่างเป็นระบบ เพราะฉะนัน้ การตีความกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของระบบ
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Civil Law ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรโรมัน จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการอาศัย
ถ้อยคำตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีลักษณะที่ Liberal
กว่าวิธีการตีความของประเทศอังกฤษสมัยเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากหลักกฎหมาย
ที่เป็นการวางหลักจะมีความมุ่งหมายที่จะให้ใช้บังคับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่
ตราขึ้นบังคับไว้ด้วย ซึ่งต่างจากวิธีการสร้างหลักกฎหมายจากคำพิพากษาของศาล
ทีเ่ ป็น Case Law ซึง่ ย่อมต้องรับและวางหลักให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ความเป็นจริง
ในแต่ละช่วงเวลาได้ง่ายกว่า
สำหรับการตีความกฎหมายในประเทศไทยนั้น แม้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ น ผู้ ตั ด สิ น พระทั ย เลื อ กใช้ ร ะบบกฎหมายแบบ
Civil Law ในช่วงแถว ๆ ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ แต่ตอ้ งเข้าใจว่าประเทศไทยได้รบั อิทธิพลจาก
กฎหมายอังกฤษอย่างมาก เนือ่ งจากเราส่งคนไปศึกษากฎหมายจากประเทศอังกฤษเป็นหลัก
และกฎหมายต่างประเทศที่คนไทยในสมัยเดิมสามารถเรียนรู้อ่านเข้าใจได้ คือ ตำรา
กฎหมายภาษาอังกฤษของระบบกฎหมายอังกฤษ และสำหรับผู้ที่มิได้ศึกษาจาก
ประเทศอังกฤษก็จะเรียนรู้เรื่องของการใช้และตีความกฎหมายจากตำราที่เป็นภาษา
อังกฤษ ซึ่งอาจเข้าใจว่าเหมือนกับการใช้และตีความในกลุ่มประเทศ Civil Law
ซึ่งมิได้เป็นเช่นนั้น ความจริงแล้วคนอังกฤษมิได้มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
เพราะหลักกฎหมายเกิดจากการชีข้ าด ตัดสิน ตีความของศาล ปัญหาการตีความกฎหมาย
ที่ได้ไปเรียนรู้มา ความจริงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เฉพาะการตีความกฎหมายที่รัฐสภา
ตราขึ้นที่เรียกว่า Act of parliament หรือ Statue ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
ประเทศอังกฤษถือเป็นแม่แบบของระบบ Common Law โดยมีกลุม่ ประเทศ
ทีเ่ คยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อินเดีย ได้รบั อิทธิพลในระบบกฎหมายนีด้ ว้ ย กรณีของประเทศอังกฤษมีแนวความคิด
ในเรือ่ งของสถาบันกฎหมายและการปกครองทีต่ า่ งจากประเทศต่าง ๆ ในกลุม่ Civil Law
หรือแม้แต่ในกลุม่ ประเทศ Common Law ด้วยกันเอง ทัง้ นี้ เกิดจากแนวความคิดของ
A.V. Dicey ทีเ่ ป็นเจ้าของหลักกฎหมายทีเ่ รียกว่า The Rule of Law (หลักนิตธิ รรม)
ซึง่ เป็นทีม่ าในหมูข่ องนักกฎหมายมาโดยตลอด แม้วา่ ในบางครัง้ อาจเข้าใจว่าเป็นหลักการ
หรือแนวความคิดเดียวกันกับประเทศในกลุม่ Civil Law ทีเ่ รียกว่านิตริ ฐั (Legal State)
ซึ่งความหมายของนิติธรรมของ Dicey นั้น มีสาระสำคัญอยู่ ๓ ประการ คือ
ข้อที่ ๑ หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law ยึดถือความสูงสุดของกฎหมาย
(Supremacy of Law) ซึ่งทุกประเทศก็จะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกัน คือ ทุกอย่าง
ต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายทัง้ สิน้ หมายถึงว่า กฎหมายของแผ่นดินย่อมเหนือกว่าการใช้อำนาจ
หรือดุลพินิจอย่างกว้างขวางของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครอง อย่างไรก็ดีความหมายของ
Supremacy or Predominance of Regular Law ดังกล่าว ถ้าเทียบกับประเทศอืน่ แล้ว
อาจต้องอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ
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หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
ในขณะที่ประเทศโดยทั่วไปเกือบทุกประเทศ จะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ซึง่ มีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดกว่ากฎหมายอืน่ ของประเทศทีผ่ า่ นการพิจารณาจากรัฐสภา
ตามปกติ แต่สำหรับประเทศอังกฤษกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะสภาของอังกฤษถือว่า
เป็นองค์การทีม่ อี ำนาจสูงสุด ด้วยเหตุนกี้ ฎหมายทีเ่ ป็นรูปพระราชบัญญัตทิ รี่ ฐั สภาอังกฤษ
ตราขึ้น จึงมีฐานะสูงที่สุดกว่าสิ่งอื่นทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นคำพิพากษาของศาล
หรือธรรมเนียมปฏิบัติใด ๆ ที่มีค่าเช่นกฎหมาย จุดนี้ถือเป็นความแตกต่างที่สำคัญของ
ประเทศอังกฤษกับประเทศอื่น ๆ ทั่วไปในโลก
ข้อที่ ๒ ยึดถือหลักความเสมอภาคกันทางกฎหมาย (Equality before the Law)
หมายความว่า ทุกคนจะอยูใ่ นฐานะทีเ่ ท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปกครอง ข้าราชการ หรือราษฎรธรรมดาก็ต้องใช้กฎหมายเดียวกัน และอยู่ภายใต้
บังคับของศาลเดียวกัน ดังนั้น Dicey จึงปฏิเสธระบบกฎหมายปกครองของประเทศ
ฝรัง่ เศส ระบบศาลในอังกฤษจะไม่มกี ารแยกศาลออกเป็นหลายๆ ศาล เช่น ศาลปกครอง
หรือศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะของ Rule of Law ในประเทศอังกฤษ

หลั ก กฎหมายของอั ง กฤษจะเกิ ด ขึ้ น และพั ฒ นาการมาจากคำพิ พ ากษาตั ด สิ น
ของศาลทีด่ ำเนินการต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลายาวนานตลอดมาจนสามารถสร้างหลักกฎหมาย
ที่เรียกว่า Common Law ให้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ
ข้อที่ ๓ คือ ส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วในประการที่หนึ่งว่า รัฐธรรมนูญอังกฤษ
เป็นผลที่เกิดจากกฎหมาย (Ordinary Law) ที่พัฒนาโดยศาลยุติธรรม ผ่านวิธีการที่
รู้จักกันในประเทศอังกฤษว่า Common Law ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับ
ประชาชนทั่วไป ไม่เหมือนกับในประเทศอื่นๆ ที่จะมีการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนโดยกฎหมายที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญ สมัยหนึ่งในประเทศอังกฤษ Rule of
Law ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ Common Law กล่าวคือ หลักกฎหมายของอังกฤษจะเกิดขึน้
และพัฒนาการมาจากคำพิพากษาตัดสินของศาลทีด่ ำเนินการต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานตลอดมาจนสามารถสร้างหลักกฎหมายที่เรียกว่า Common Law ให้เกิดขึ้น
ซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ
จะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นต่างกับหลักนิติรัฐ
(Legal State) ในประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ ประการ คือ
ข้อที่ ๑ กฎหมายเป็นสิง่ สูงสุด ไม่มใี ครอยูเ่ หนือกฎหมาย และมีการคุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
ข้อที่ ๒ ต้องมีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยก
อำนาจของมงเตสกิเออ (Montesquieu) ซึ่งเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยใน
ยุคสมัยนั้น
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ข้อที่ ๓ ต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครอง
ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือของฝ่ายบริหารโดยองค์กรทีใ่ ช้อำนาจตุลาการ ไม่วา่ จะเป็นศาลในระบบศาล
เดีย่ วหรือศาลคู่ ซึง่ อันนีก้ เ็ ป็นสิง่ ทีต่ า่ งกันกับของ A.V. Dicey เพราะว่าโดยหลักนิตธิ รรม
ของ Dicey ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องอยู่ภายใต้
หลักอันเดียวกัน จึงไม่มหี ลักกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชน และอยูภ่ ายใต้ศาล
เดียวกันทั้งหมดนั่นคือจะต้องใช้ระบบศาลเดี่ยว
ข้อที่ ๔ การรับรองความเป็นอิสระของตุลาการหรือผู้พิพากษา โดยที่ระบบ
ของประเทศในยุโรปหรือประเทศส่วนใหญ่ในโลกนั้น จะเป็นประเทศที่มีการปกครอง
ในระบบรัฐสภา หมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเป็นพวกเดียวกัน คือ
ถ้ามีเสียงข้างมากก็ได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล ถ้ามีเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านในรัฐสภา
จากระบบของรัฐสภาดังกล่าวเมือ่ พิจารณาประกอบกับหลักของนิตริ ฐั อยูข่ อ้ หนึง่ ทีเ่ ขา
ป้องกันไม่ให้ฝา่ ยบริหารใช้อำนาจตามอำเภอใจ แม้จะมีการตรวจสอบได้กต็ าม แต่ถา้ หากว่า
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายเดียวกัน จึงมีกฎเกณฑ์อนั หนึง่ ในหลักของระบบ
ของนิติรัฐก็คือ การมีหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
โดยองค์กร ทีใ่ ช้อำนาจตุลาการได้เสมอ เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้วา่ มีศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ถ้าไม่มกี ใ็ ช้ศาลสูงสุดของประเทศทำหน้าทีน่ ี้ ซึง่ ในประเทศอังกฤษไม่มี เนือ่ งจากระบบ
การปกครองของอังกฤษจะยึดหลัก Supremacy of Parliament ซึง่ ประเทศอืน่ ๆ ในโลก
ทีย่ ดึ หลักการแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Power) จะไม่มหี ลักการเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้
ในประเทศ Civil Law ถ้าสภาจะออกกฎหมาย หรือถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมาย
ระดับรอง จะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ นัน่ คือการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมาย ซึง่ ประเทศอังกฤษไม่มี เพราะถือว่ารัฐสภาใหญ่ทสี่ ดุ จึงไม่มกี ารตรวจสอบ
ว่ากฎหมายนัน้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทีผ่ า่ นมา สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยสำหรับ
กฎหมายนั้น จะเป็นเรื่องของกฎหมายสาขาเอกชน คือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นสำคัญ ในทางกฎหมายมหาชนก็จะมีเรื่องของกฎหมายอาญา ซึ่งทั้ง ๒ กฎหมาย
เป็นเรือ่ งทีเ่ ราคุน้ เคยมายาวนาน แต่สงิ่ ทีเ่ รารูจ้ กั กันเมือ่ ไม่นานมานีน้ บั ได้ไม่เกิน ๒๐ ปี
(แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะได้นำสิง่ เหล่านีม้ าในไทยถึง ๑๓๐ กว่าปี
มาแล้ว) คือ กฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นสำหรับรัฐสมัยใหม่
ทัง้ หลาย ดังนัน้ ไม่วา่ ประเทศต่างๆ ทีม่ กี ฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองเกิดขึน้ มา
ก่อนเราร่วม ๑๐๐ หรือ ๑๐๐ กว่าปี ก็จะมีวธิ กี ารสร้างหลักกฎหมายดังกล่าว ซึง่ ทำแบบ
ทีป่ ระเทศทัง้ หลายทำตัง้ แต่กอ่ นโรมันหรือทีป่ ระเทศอังกฤษทำ คือ เกิดจาก Case Law
คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่ในขณะนี้ต้องเข้าใจว่าประเทศอังกฤษเอง
ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับระบบ Civil Law เพราะประเทศอังกฤษต้องเข้ามาอยู่ใน
สหภาพยุโรป (European Union : EU) ซึ่งต้องมีวิธีคิดและจัดการกับเรื่องกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรปทีอ่ ยูใ่ นระบบ Civil Law ทัง้ สิน้ ดังนัน้ หลักการใช้
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และการตีความกฎหมายปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษซึ่งเดิมอาจแตกต่างจาก
ประเทศในกลุ่ม Civil Law จะไม่ต่างกันมากอีกต่อไป แต่เป็นเพราะคนไทยที่ยังไม่เข้าใจ
ในเรื่องนี้ และยังคงนึกถึงและยึดติดกับแนวคิดดั้งเดิมที่แตกต่างกันระหว่างการใช้และ
ตีความกฎหมายของระบบ Common Law กับระบบ Civil Law อยู่เท่านั้นเอง
จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายมหาชน มีลกั ษณะทีเ่ หมือนหรือแตกต่างจาก
หลักการตีความกฎหมายเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : ก่อนทีป่ ระเทศไทยจะมีศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ทุกประเภทอยูใ่ นอำนาจของศาลยุตธิ รรม และคดีสว่ นใหญ่ทฟี่ อ้ งร้องกันต่อศาลเป็นคดีแพ่ง
และคดีอาญา สังคมไทยจึงมีความคุ้นเคยกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญามากกว่า
กฎหมายปกครอง ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บญ
ั ญัติ
ให้มีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองขึ้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
พูดง่าย ๆ ว่ากระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้นในระยะเวลาประมาณ
๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา

กฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีรัฐ
เป็นผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะ ต่างกับกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์
ส่วนบุคคล และมีหลักการสำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนที่ต่างจะดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ
กฎหมายมหาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
โดยมีรัฐเป็นผู้ดูแลประโยชน์สาธารณะ ต่างกับกฎหมายเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ส่วนบุคคล และมีหลักการสำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ
เอกชนทีต่ า่ งจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ เมือ่ สังคมไทยคุน้ เคยกับระบบ
ความสัมพันธ์ทเ่ี ท่าเทียมกันระหว่างบุคคลสองฝ่าย อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการทีป่ ระเทศไทย
เลือกระบบประมวลกฎหมายมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมาประมาณ ๘๐ ถึง
๙๐ ปี พอเราพูดถึงกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งอยู่ในฐานะที่
ไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นเรือ่ งแปลกใหม่ ดังนัน้ การสร้างความเข้าใจและการสร้างความสมดุล
ในการใช้และการตีความกฎหมายมหาชนโดยการชัง่ น้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของเอกชน
กับผลประโยชน์สาธารณะจึงเป็นเรือ่ งทีอ่ ธิบายยาก จึงต้องใช้ระยะเวลาและปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำความเข้าใจหลักการของกฎหมายมหาชน
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ในปัจจุบนั เราให้ความสนใจในเรือ่ งกฎหมายมหาชนมากขึน้ เราได้รบั การอธิบาย
ว่ากฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองนั้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สองฝ่ายที่ไม่เท่ากัน แต่ความจริงเรายังเข้าใจไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะว่าวิชากฎหมาย
มหาชนนั้นเราได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ จึงได้รับเอาอิทธิพลและแนวความคิด
มาจากต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องกฎหมายมหาชนในต่างประเทศนั้นเกิดจาก
ประวัตศิ าสตร์ วิวฒ
ั นาการ และประสบการณ์ ซึง่ สำคัญมาก การศึกษาของบ้านเราไม่คอ่ ย
ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกฎหมายต่างประเทศ
แต่การเรียนการสอนกฎหมายของเราเป็นการสอนให้นักเรียน นักศึกษา จดจำทฤษฎีซึ่ง
เป็นบทสรุปสุดท้ายในตำราของต่างประเทศ แต่ไม่สอนให้รู้วิวัฒนาการ ความเป็นมา
ตลอดจนพัฒนาการก่อนจะเป็นกฎหมายในต่างประเทศ ซึง่ ประเทศไทยนำมาเป็นต้นแบบ
ในการบัญญัติกฎหมาย
กฎหมายมหาชนทีเ่ ราเข้าใจกันในขณะนีว้ า่ เป็นความสัมพันธ์สองฝ่ายในลักษณะ
ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้น ความจริงสำหรับประเทศที่ได้มีการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน
หรือกฎหมายปกครองมาแต่อดีตที่ไม่ใช่เพิ่งเรียนรู้เรื่องกฎหมายปกครองใหม่ๆ อย่าง
ประเทศไทย ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่ไม่เท่าเทียม
กันง่าย ๆ อย่างนัน้ เสียทีเดียว แต่จะเข้าใจดีวา่ ความจริงเป็นความสัมพันธ์ของบุคคล
ถึงสามฝ่าย เพราะอะไร เพราะเหตุวา่ ฝ่ายแรกย่อมเข้าใจได้งา่ ยว่า คือเอกชน ฝ่ายทีส่ อง
คือรัฐ แต่เนือ่ งจากว่ารัฐเป็นนามธรรมไม่สามารถแสดงเจตนาได้ดว้ ยตัวเอง ต้องอาศัย
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ เป็นผูแ้ สดงเจตนาผูกนิตสิ มั พันธ์แทนรัฐ ถามว่าเวลาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึ่งทำการแทนรัฐหรือทำการแทนหน่วยงานของรัฐ แสดงเจตนากับเอกชนในลักษณะที่
สร้างนิติสัมพันธ์แทนรัฐนั้น เราแน่ใจได้อย่างไรว่าการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ
เป็นการแสดงเจตนาในนามของรัฐอย่างแท้จริงหรือไม่ อาจจะมีวาระซ่อนเร้น (Hidden
Agenda) จากการแสดงเจตนาดังกล่าวหรือไม่ ดังนัน้ ลำพังแต่เพียงเราตรวจสอบการแสดง
เจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนและเข้าใจว่าการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละเรื่องเป็นการแสดงเจตนาแทนรัฐอย่างแท้จริงอาจจะไม่เพียงพอ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest) ถ้ามีคดีปกครองเกิดขึน้ แล้วเราไม่แสวงหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานในเชิงลึกโดยการตรวจสอบถึงทีม่ าของการแสดงเจตนาว่ามีอะไร
แอบแฝงอยูห่ รือไม่ อย่างนีก้ ไ็ ม่สมบูรณ์ ในต่างประเทศได้พฒ
ั นาในเรือ่ งของการวางกฎเกณฑ์
ในการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรัดกุมพอสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การแสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ในบ้านเรายังคงมีช่องว่างในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้น เวลามีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเกิดขึ้น จึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าศาล
ล้วงลึกลงไปมากรึเปล่า
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การตีความกฎหมายมหาชนโดยการพิจารณาจากถ้อยคำในกฎหมายเพียง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย และ
สิง่ หนึง่ ทีผ่ ใู้ ช้กฎหมายมหาชนต้องนำมาประกอบการพิจารณาคือ “ประโยชน์สาธารณะ”
หรื อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ต้ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก ให้ ดี ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ การตี ค วาม
กฎหมายอาญา หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย หรือต้องตีความ
โดยเคร่งครัด มาจากสุภาษิตละติน nullum crimen, nulla poena sine lege กล่าวคือ
บุคคลจะมีความผิดในทางอาญาต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ และโทษที่จะได้รับต้องเป็น
โทษตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งองค์ประกอบสองประการนี้ที่แสดงให้เห็นว่าการตีความ
กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวหนังสือ แต่ความจริงแล้วโดยทั่วไปก็คง
ยังต้องนำเอาเจตนารมณ์ของกฎหมายมาพิจารณาประกอบด้วย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ Civil Law
การตีความกฎหมายโดยทั่วไปเพื่อค้นหาความหมายของกฎหมายเริ่มต้นจากการตีความ
ตามตัวอักษร(Grammatical Interpretation) ถ้าดูตัวหนังสือแล้วยังไม่ชัดเจนถึง
ขนาดทีว่ า่ สิน้ กระแสความสงสัย ต้องดูวตั ถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนัน้ ว่า
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
ประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณาร่ า งกฎหมาย ตลอดจนรายงานการประชุ ม
ของสภา ซึ่งการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจากประวัติความเป็นมา ก็ไม่หมายถึง
ว่าจะใช้ได้แต่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของการแก้ไขกฎหมายนั้นเท่านั้น
เพราะกฎหมายที่ประกาศใช้คงมิได้ประสงค์จะให้มีความหมายแต่เฉพาะในช่วงเวลา
ที่ประกาศใช้เท่านั้น แม้ภายหลังที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว มีเหตุการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถคาดเห็นได้ในเวลาตรากฎหมาย ซึ่งกฎหมายในเรื่องนั้นมิได้
บั ญ ญั ติ ไว้ สามารถใช้ ห ลั ก การอุ ด ช่ อ งว่ า งของกฎหมาย หรื อ หาความมุ่ ง หมาย
ของกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ โดยนำเอาบทบัญญัติที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดเห็นนั้นได้หรือที่ในบางกรณีเราเรียกว่าเป็นการตีความโดยการขยายความ
(Extensive Interpretation) ตัวอย่างเช่น ในประมวลกฎหมาย นโปเลียน ค.ศ. ๑๘๐๔
ซึ่งมีบทบัญญัติกว่า ๒,๓๐๐ มาตรา ในประมวลกฎหมายนี้มีมาตราหนึ่งบัญญัติให้
เจ้ า ของผู้ ดู แ ลสิ่ ง ของที่ ไ ปก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค คลอื่ น ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
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ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ในสมัยนั้นสิ่งของในความดูแลมีความมุ่งหมายถึง สัตว์เลี้ยง
เครือ่ งมือ สิง่ ของทีอ่ ยูใ่ นบ้าน แต่ในปัจจุบนั การแปลความหมายของสิง่ ของในความดูแล
ยังแปลความรวมถึง เครือ่ งจักร เครือ่ งยนต์ ทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอืน่ ด้วย
แม้ว่าในขณะบัญญัติกฎหมายจะไม่ได้มีบัญญัติให้เห็นไว้โดยชัดเจนเช่นนั้นก็ตาม
หมายความว่าการแปลกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ของสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เกินเลยไปจากกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้
ก็สามารถทำได้ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปในกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้กฎหมายระบบ Civil Law
การตีความกฎหมายจะมีความเป็นอิสระและไม่ยดึ ติดอยูก่ บั ตัวอักษรอย่างทีเ่ ราเข้าใจกัน
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องฝึกปฏิบัติต่อไป

จุลนิติ : สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ในสังคมประเทศไทยปัจจุบันนั้น
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
ศ.(พิเศษ) ดร. อักขราทรฯ : สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการตีความ
ในประเทศไทย คือองค์ความรู้ในเรื่องการศึกษา ความไม่เข้าใจในวิธีหรือระบบที่
เขาใช้กนั อยู่ แล้วเราก็เข้าใจเอาเองว่าต้องแปลตามตัวหนังสือ ต้องอย่างนัน้ อย่างนี้
เท่านัน้ แบบทีเ่ รียกว่าเป็นศรีธนญชัยซึง่ ไม่ใช่ โดยเหตุวา่ กฎหมายเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของสังคม การตีความกฎหมายในทางแพ่งก็อย่างหนึ่ง กฎหมายอาญาก็อย่างหนึ่ง
กฎหมายมหาชนก็อย่างหนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณ์อกั ษรใช้เป็นประเทศแรกในโลก เคยมีคดีสำคัญเรือ่ งหนึง่ เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. ๑๘๐๓
คือ คดี Marbury V. Madison คดีนมี้ ปี ระเด็นสำคัญประเด็นหนึง่ คือ ศาลฎีกามีอำนาจ
ทีจ่ ะชีว้ า่ บทบัญญัตขิ องกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
ได้ตดั สินว่า กฎหมายทีต่ ราขึน้ โดยสภาคองเกรส ซึง่ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ
เป็นโมฆะ โดยศาลได้ให้เหตุผลว่าเมือ่ ศาลเป็นผูใ้ ช้อำนาจตุลาการ ศาลจึงมีอำนาจหน้าที่
ในการใช้บังคับกฎหมายแก่กรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นความจำเป็นอยู่เองที่ศาล
จะต้องวินิจฉัยว่าอะไรคือกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับได้ นั่นคือศาลสูงสหรัฐอเมริกา
มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญ
จะไม่มีบทบัญญัติให้มีอำนาจเช่นนั้นก็ตาม
จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓
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คดีนกี้ โ็ ยงไปอยูใ่ นสิง่ ทีผ่ มเคยเล่าไว้เกีย่ วกับ คำว่า “ตุลาการภิวตั น์” ซึง่ มีผใู้ ช้
เรียกในนัยที่ว่าการใช้อำนาจตุลาการ ก้าวล่วงไปในขอบข่ายของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
มองว่าเป็นการผิดหลักในเรือ่ งการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ตามหลักการทีม่ งเตสกิเออ
(Montesquieu) ได้วางไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ทุกวันนี้คนไทยก็ยังยึดติดอยู่กับ
หลักการแบ่งแยกอำนาจของมงเตสกิเออ ทัง้ ทีค่ วามจริงสังคมได้เปลีย่ นแปลงไปมาก
จากยุคของมงเตสกิเออ หลักนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ต้องแยกกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
เป็นทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจในสมัยโบราณ ซึง่ เป็นไปไม่ได้ในสังคมปัจจุบนั ทีว่ า่ ศาลก็มหี น้าที่
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี สภามีหน้าที่ออกกฎหมาย แต่ทุกองค์กรต้องทำหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลซึง่ กันและกัน ก่อนหน้าทีจ่ ะมีศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็ไม่มปี ญ
ั หา เพราะสมัยก่อน
ไม่มีคดีในทางกฎหมายมหาชนซึ่งเกี่ยวข้องกระทบกับสังคมเกิดขึ้น พอมีคดีปกครอง
คดีรฐั ธรรมนูญ หรือคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง มีการตัดสินคดีในบริบท
ของกฎหมายมหาชนซึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เคยเห็นหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จึงมีการ
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ ศาลใช้อำนาจก้าวล่วงอำนาจนิตบิ ญ
ั ญัติ หรืออำนาจบริหาร ผมก็บอกว่า
ความจริงทัง้ หมดนี้ ในปี ค.ศ. ๑๘๐๓ ทีส่ หรัฐอเมริกา เมือ่ สองร้อยกว่าปีมาแล้ว ก่อนทีจ่ ะ
มีประมวลกฎหมายนโปเลียนด้วยซ้ำ เคยมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ในทำนองนี้ ไม่เห็นมีใครพูดว่า
ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของตุลาการภิวัตน์
มีคดีอยูเ่ รือ่ งหนึง่ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทแ่ี สดงให้เห็นถึงแนวทาง
หรือหลักการตีความในลักษณะทีศ่ าลมีอสิ ระค่อนข้างกว้างขวาง (Liberal Interpretation)
คือ คดีเจ้าหญิง Soraya ข้อเท็จจริงในคดีนี้ คือ เจ้าหญิง Soraya อดีตมเหสีของชาร์
แห่งอิหร่าน ได้ยื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ Die welt เรียกค่าเสียหายจากการที่หนังสือพิมพ์
ดังกล่าวลงข่าวที่เป็นการหมิ่นประมาทตน แม้ว่ามูลเหตุแห่งคดีจะเป็นเรื่องทางอาญา
ซึง่ ตามกฎหมายเยอรมันทีใ่ ช้อยูน่ น้ั ไม่เป็นเหตุให้เจ้าหญิง Soraya สามารถเรียกค่าเสียหาย
ในทางแพ่งได้ แต่ศาลยุติธรรมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีคำพิพากษาให้
เจ้าหญิง Soraya ได้รบั ค่าเสียหายจากการถูกหมิน่ ประมาท โดยให้เหตุผลว่า บทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล (protection of personality) นั้น
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของสังคมทีไ่ ด้เปลีย่ นไปแล้ว ซึง่ ควรทีก่ ารตัดสินของศาล
จะต้องสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ต่อมาจำเลยได้คัดค้านคำพิพากษาของ
ศาลยุติธรรมดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยกล่าวอ้างว่าผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
ได้ตดั สินคดีโดยตีความกฎหมายไกลไปกว่าหน้าทีข่ องการเป็นผูพ้ พิ ากษาและทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ได้กำหนดไว้ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ให้เหตุผลในคำพิพากษาตอนหนึง่ ว่า ความเห็น
เดิม ๆ ทีว่ า่ ผูพ้ พิ ากษาจะต้องกระทำแต่ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
ที่ผ่านรัฐสภานั้น บัดนี้ความเห็นดังกล่าวได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยรัฐธรรมนูญนี้ได้ยินยอม
และเห็ น ชอบในคุ ณ ค่ า ของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปดั ง กล่ า วด้ ว ยการใช้ ถ้ อ ยคำ
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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

มีคำกล่าวอยูอ่ นั หนึง่ ซึง่ ชอบพูดกันเวลาตีความกฎหมาย แล้วก็บอกว่าเมือ่ ใช้
หลักนิตศิ าสตร์ไม่ได้กใ็ ห้ใช้หลักรัฐศาสตร์ ผมเคยตัง้ คำถามและให้รางวัลว่าใครเป็น
ผู้เริ่มกล่าวและคำกล่าวนั้นหมายความว่าอย่างไร ที่พูดอย่างนั้นน่าจะเป็นเพราะ
ไม่เข้าใจวิธีการใช้และการตีความกฎหมาย กฎหมายที่มีผลใช้บังคับนั้น ต้องผ่าน
กระบวนการในการตรากฎหมายของรัฐสภา ผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งด้าน
นิตศิ าสตร์ ด้านการเมืองและการปกครองประเทศซึง่ เป็นหลักรัฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านสังคมวิทยา และด้านอื่น ๆ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใช้หลักนิติศาสตร์ไม่ได้แล้วให้
ไปนำหลักรัฐศาสตร์มาใช้ มันเป็นเพียงการพยายามหาเหตุผลเพื่อทำให้ดูดีเท่านั้น
เพราะกฎหมายก็คอื กฎหมาย 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
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…”
๒

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓

27

หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
หลักประชาธิปไตยในเวลานี้ ในต่างประเทศเขาพัฒนามาเป็นร้อย ๆ ปี อย่างกรณี
การเลือกตั้งฝรั่งที่ผมรู้จักเขาบอกว่า การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนั้น ง่ายนิดเดียว คือ
ให้มกี ารเลือกตัง้ เพราะการเลือกตัง้ คือประชาธิปไตย ผมถามว่าจริงหรือ เขาก็บอกจริง
ผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าหากใช้ในมาตรฐานของประเทศเขา ณ เวลานี้ละก็อาจจะใช่
เพราะเหตุวา่ ประเทศต่าง ๆ อย่างเช่นในยุโรป ทีเ่ ขาสามารถพูดได้วา่ ประชาธิปไตยคือ
การเลือกตั้ง เพราะประเทศเหล่านั้นผ่านพ้นสิ่งซึ่งเป็นปัญหาสำหรับบ้านเรามาแล้ว
เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เขาทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด ทำสงคราม
รบกันฆ่ากันตายมาเป็นล้านเป็นแสนคน มีสงครามระหว่างกันเป็นสิบ ๆ ปี แต่ที่วันนี้
เขาสามารถบอกว่ า ประชาธิ ป ไตยคื อ การเลื อ กตั้ ง เพราะประชาชนในประเทศ
เหล่านั้นต้องการคนที่เป็นผู้นำของประเทศอย่างแท้จริง จะได้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ
ที่เคยเป็นศัตรูกันอย่างมากได้ ดังนั้น เขาจึงไม่มีปัญหาที่จะต้องไปห่วงว่าประเทศเขา
จะมี ก ารซื้ อ ขายเสี ย งกั น อย่ า งบ้ า นเรา นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ มั น เกิ ด ขึ้ น ในประวั ติ ศ าสตร์
เพราะฉะนัน้ สิง่ เหล่านีเ้ รารับมาแล้วเราไม่ได้อธิบายให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์ ให้รเู้ หตุรผู้ ล
ลอกมา สอนมา โดยไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหลายอันนี้เป็นอันตราย

ในส่วนของการใช้และการตีความกฎหมาย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นข้อสังเกต คือ เราไม่คอ่ ย
มีตรรกะ เราไม่ได้เรียนตรรกะกันในมหาวิทยาลัย เหตุผลเป็นเรื่องสำคัญ ต้องเรียน
และศึกษามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปรัชญากฎหมาย เข้าใจว่า
จะมีการเรียน แต่การเรียนปรัชญากฎหมายในบ้านเรานั้น เป็นเพียงการเรียนเพื่อให้รู้
ว่าใครพูดว่าอย่างไร แต่ไม่ได้สอนให้สามารถประยุกต์ใช้กบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในทีเ่ รือ่ งต่าง ๆ
เพราะฉะนั้ น ระบบการศึ ก ษาของเราจะต้ อ งเน้ น ให้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามรู้ ลึ ก ซึ้ ง ใน
ประวัตศิ าสตร์สากล ความเป็นมา วิวฒ
ั นาการ ตรรกศาสตร์ ปรัชญา การนำเอาทฤษฎี
ทางกฎหมายของต่างประเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของไทย มากกว่าการสอนให้ท่องจำกฎหมาย
เพราะกฎหมายของแต่ ล ะประเทศย่ อ มจะต้ อ งสร้ า งให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมของชาตินั้น ๆ
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ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

๑

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ สถาบันพระปกเกล้า
จุลนิติ : “หลักการตีความกฎหมาย” มีความสำคัญต่อการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างไร
ศ.ดร. บวรศั ก ดิ์ ฯ : จริ ง ๆ แล้ ว กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรก็ดี หรือจารีตประเพณีก็ดี มีลักษณะเป็นกฎหมาย
ตามภาวะวิสยั (droit Objectif) กล่าวคือ มีลกั ษณะเป็นนามธรรม
เป็นกฎเกณฑ์อย่างลอย ๆ ซึ่งจะกลายเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
ได้อย่างจริงจังก็ต่อเมื่อมีการนำกฎหมายนั้นไปใช้เป็นรายกรณีๆ
ไป โดยแต่ ล ะกรณี นั้ น ก็ ต้ อ งผ่ า นการตี ค วามก่ อ นเสมอ 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
ระหว่างเหตุกบั ผล หรือทีเ่ รียกว่า Causality ซึง่ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
ถื อ ว่ า ยั ง ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเหตุ กั บ ผล เพราะเหตุ คื อ
การวิง่ ไล่เพือ่ จะทำร้าย แต่ผลของความตายเกิดจากฟ้าผ่าไม่ได้เกิดจาก
การวิง่ ไล่ของนาย ก แม้วา่ นาย ข อาจจะไม่ตายถ้านาย ก ไม่วงิ่ ไล่นาย ข
ออกไปกลางทุ่งก็ตาม แต่เมื่อความตายไม่ได้เกิดจากการกระทำ
ของนาย ก โดยตรง นาย ก จึงไม่มีความผิดฐานฆ่านาย ข ทั้งหมดนี้
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.
๑
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หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
ก็คือการตีความ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการใช้กฎหมายเกิดขึ้นจะต้องมีการตีความเสมอ
การกล่าวว่าจะมีการตีความต่อเมือ่ กฎหมายมีความเคลือบคลุมนัน้ จึงเป็นความเข้าใจ
ที่ไม่น่าจะถูกต้อง การที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องตีความก็เพราะว่าเราเคยชินกับสิ่งนั้นๆ
กระบวนการทางปัญญาในการตีความทีเ่ รียกว่า Intellectual process ก็เลยทำหน้าที่
โดยอัตโนมัติ แต่เมื่อใดที่เราไม่เคยชิน การตีความก็จะชัดเจนขึ้น
เพราะฉะนั้น ผมขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ในการนำกฎหมายไปปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ไม่ว่าจะใช้ในการไปเขียนสัญญา หรือในการไปวินิจฉัย
คดี หรือแม้กระทั่งการทำคำสั่งทางปกครองก็จะต้องผ่านการตีความก่อนเสมอ นี่คือ
กระบวนการตีความของกฎหมาย

ทีถ่ ามว่าการตีความกฎหมายนัน้ มีความสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
กล่าวโดยสรุปคือ การบังคับใช้กฎหมายจะเกิดผลขึ้นจริงต้องอยู่ที่การตีความ
การบังคับใช้กฎหมายจะมีความยุตธิ รรมหรือไม่กอ็ ยูท่ ก่ี ารตีความ จึงมีคำถามตามมาว่า
“แล้วความยุติธรรมคืออะไร” ซึ่งก็ได้มีคำอธิบายหรือให้ความหมายกันไว้หลากหลาย
ตั้งแต่ยุคโบราณ สมัย Plato (เพลโต) หรือ Aristotle (อริสโตเติล) มาจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบันนักกฎหมายหลากหลายสำนักต่างก็ได้อธิบายกันไว้ แต่ที่สามารถเข้าใจ
ได้ง่ายที่สุดคือ Lord Denning (ลอร์ด เดนนิ่ง) ได้กล่าวว่า ความยุติธรรม คือ การที่
วิญญูชนหรือคนทัว่ ไปทีม่ จี ติ ใจปกตินน้ั รูส้ กึ ว่าถูกต้อง กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ถ้ากฎหมายนัน้
คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้องก็ไม่ยุติธรรม เช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมาย
แม้ว่าตัวบทกฎหมายจะถูกต้อง แต่เมื่อตีความแล้วสามัญสำนึกของวิญญูชนคนทั่วไป
เกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ก็ไม่เป็นธรรม ซึ่งเมื่อไม่เป็นธรรมแล้วนั้นปัญหาที่ตามมา
ก็คือ จะเกิดการไม่ยอมรับ ความไม่เชื่อมั่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี
พระราชดำรัสว่า “...กฎหมายนัน้ ไม่ใช่ตวั ความยุตธิ รรม เป็นแต่เพียงเครือ่ งมืออย่างหนึง่
สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุตธิ รรมเท่านัน้ การใช้กฎหมายจึงต้องมุง่ หมาย
ใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง...”๒
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผสู้ อบไล่ได้วชิ าความรูเ้ นติบณ
ั ฑิต สมัยที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๒๓
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔.
๒
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จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ
Common Law และระบบ Civil Law มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และ
การตีความกฎหมายของประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการตีความ
กฎหมายในกลุ่มประเทศดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร
ศ.ดร. บวรศักดิฯ์ : ในระบบ Civil Law นัน้ การตีความของศาลเป็นการตีความ
ตามตัวบทกฎหมาย ทฤษฎีกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วก็มีอีกหลายทฤษฎี ถ้าศึกษาใน ระบบ Civil Law เมื่อตอนมี
ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรั่งเศสใหม่ ๆ นั้น ได้เกิดกระบวนการตีความ

ประการแรก คือ การตีความแบบ l’exégèse หรือการตีความตามตัวอักษร
มีลักษณะ คือ เนื้อหาในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสอยู่ทางด้านซ้าย
ส่วนความหมายที่ผ่านการตีความในแต่ละบทบัญญัติว่ามีความหมายอย่างไรจะอยู่
ทางด้านขวา ประการทีส่ อง คือ การตีความตามหลัก Grammatical Interpretation
หรื อ หลั ก ไวยากรณ์ ซึ่ ง เป็ น การตี ค วามตามตั ว อั ก ษรนั่ น เอง ประการที่ ส าม
คือ การตีความแบบ Logical Interpretation หรือการตีความแบบตรรกะ
เช่น ป้ายประกาศว่า “ห้ามเดินลัดสนาม” แล้วถามว่าวิ่งได้หรือไม่ ถ้าตีความ
ตามตัวอักษรก็ตอบว่า วิ่งได้ เพราะว่าห้ามเดิน ไม่ได้ห้ามวิ่ง แต่ถ้าตีความตามตรรกะ
แม้การเดินยังห้าม การวิง่ ยิง่ ไม่ได้ หรือกรณีปา้ ยประกาศว่า “ห้ามเด็ดดอกไม้” ถ้าตีความ
ตามตัวอักษรก็ตอบว่า เขาห้ามเด็ดดอกไม้ แต่ไม่ได้หา้ มตัดต้นไม้ ก็ตดั ได้เลย แต่ถา้ ตีความ
ตามตรรกะ ทำไม่ได้ เพราะขนาดดอกไม้ยังห้ามเด็ดเลย ตัดต้นไม้ยิ่งต้องห้ามไปอีก
ประการทีส่ ี่ คือ การตีความแบบ Reasoning by analogy หรือการตีความโดยอาศัย
การเทียบเคียงบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ กล้เคียงอย่างยิง่ เพือ่ อุดช่องว่างของกฎหมาย
ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายเขียนไว้โดยตรง เช่น กฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเพื่อบังคับใช้กับ
สัตว์ ๔ เท้า แต่บงั เอิญเกิดมีปญ
ั หาเรือ่ งสัตว์ทมี่ เี ท้ามากกว่า ๔ เท้า ขึน้ มา และกฎหมาย
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ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มมิให้ศาลปฏิเสธว่าไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้ ศาลก็ตอ้ งตัดสินคดีโดยอาศัย
การเทียบเคียงบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีใ่ กล้เคียงอย่างยิง่ ซึง่ หลักการตีความดังทีก่ ล่าว
ทั้ง ๔ ประการนี้ เรียกว่า กระบวนการตีความแบบลายลักษณ์อักษร แต่ขยายให้
เกิดความมีเหตุมีผลขึ้นจากการเน้นถ้อยคำ ไปสู่การตีความแบบอาศัยตรรกศาสตร์
มากยิ่งขึ้น
ต่ อ มาภายหลั ง ได้ ก ล่ า วกั น ว่ า การตี ค วามตามตั ว อั ก ษรอย่ า งเดี ย วอาจไม่
เพียงพอ แต่ตอ้ งตีความโดยพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย ถามว่าเจตนารมณ์
ของกฎหมายคืออะไร ในภาคพืน้ ยุโรปการจะดูเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องดูเจตนารมณ์
ของผู้บัญญัติกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องไปสืบค้นถึงที่มาที่ไปซึ่งก็คือ การถกเถียงกัน

ในชั้นของการยกร่างกฎหมาย ชั้นการพิจารณาร่างกฎหมาย ต้องไปสืบค้นสิ่งที่เรียก
เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Travaux préparatoires (ทรา โว่ เพร พาราตัว) หรือเอกสาร
ประกอบการพิจารณากฎหมาย ทัง้ ทีเ่ ป็นเอกสารทีม่ าจากในฝ่ายบริหารและในรัฐสภา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอกสารประกอบการพิจารณาของรัฐสภา เพือ่ พิจารณาประกอบกัน
ว่าบทบัญญัตใิ นมาตรานัน้ ๆ มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ซึง่ หลักนีใ้ ช้กนั มากในยุโรป สำหรับ
ประเทศไทยเมือ่ พิจารณาในข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๑๐๖ กำหนดว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อสภา นอกจากจะต้องมีหลักการ และ
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติแล้ว ยังต้องมีบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัตมิ าประกอบเพือ่ ให้คน้ คว้าเจตนารมณ์ได้ ตลอดจนให้เชือ่ มโยง
ระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เข้าด้วยกัน เพือ่ ทีจ่ ะดูการพิจารณาร่างกฎหมายในแต่ละขัน้ ตอนว่ามีการแก้ไขอย่างไร
เพื่อให้ทราบเจตนาของผู้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ทั้งหมดนี่คือหลักการตีความของภาคพื้นยุโรป ซึ่งขยายจากหลักที่เรียกว่า
The literal rule หรือการตีความตามตัวอักษร ไปสู่การตีความตามเจตนารมณ์
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ถามว่าถ้ากฎหมายที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วจะดำเนินการอย่างไร มีหนังสือ
เล่มหนึ่งซึ่งเขียนโดยนักปรัชญากฎหมายชาวฝรั่งเศส คือ François Gény (ฟรองซัวร์
เชนี่ ) ซึ่ ง มี ค วามสำคั ญ มากต่ อ หลั ก ทฤษฎี ก ารตี ค วามกฎหมาย ท่ า นได้นำเสนอ
กระบวนวิ ธีใ นการตี ค วามกฎหมายว่ า จะต้ อ งใช้ ห ลั ก การที่เรี ย กว่ า Scientif ic
Interpretation หรือกระบวนการตีความแบบบูรณาการ โดยไม่พิจารณาแต่เพียง
ตัวบทกฎหมาย หรือแต่เพียงเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องพิจารณา
ด้วยว่าเมื่อกฎหมายนั้นออกมาใช้เป็นเวลานานแล้ว บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
มีการเปลีย่ นแปลงไป ก็ตอ้ งตีความกฎหมายนัน้ ให้ Adaptibility สามารถยืดหยุน่ เข้ากับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ ๆ ได้ดว้ ย ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศฝรัง่ เศส
ซึง่ บังคับใช้ตงั้ แต่เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๘๐๔ ซึง่ หากนับถึงปัจจุบนั ค.ศ. ๒๐๑๐ เป็นระยะเวลากว่า
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 เพราะถ้าแตกต่างกันอย่างที่
นักวิชาการบางคนกล่าวว่า Statute Law แบบของอังกฤษต้องตีความอย่างแคบ
ตามตัวอักษร นั้น ผมเห็นว่าทฤษฎีนี้ไม่น่าจะถูกต้องเสียทีเดียว เพราะว่าศาลฎีกา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีความรัฐธรรมนูญของอเมริกาที่เขียนขึ้นตั้งแต่เมื่อปี
ค.ศ. ๑๗๘๗ ศาลฎี ก าของอเมริ ก าไม่ เ คยใช้ ท ฤษฎี ก ารตี ค วามตามตั ว อั ก ษร
และการตีความอย่างแคบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ใช้หลักการตีความรัฐธรรมนูญ
อเมริกาตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วย ก็เลยทำให้
รัฐธรรมนูญอเมริกาสามารถอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ หรือตัวอย่างเช่น เรื่องสงคราม
ต้องยอมรับว่าเป็นทีม่ าของอำนาจทีเ่ พิม่ ขึน้ ของประธานาธิบดี ซึง่ อำนาจทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นนี้
ผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญอเมริกาเมือ่ ปี ค.ศ. ๑๗๘๗ ก็คงไม่ตอ้ งการให้เกิดมีขนึ้ แต่เหตุใดศาลฎีกา
อเมริกาจึงตีความขยายอำนาจประธานาธิบดีให้ครอบคลุมไปเช่นนั้น คำตอบก็เพราะ
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สถานการณ์นั้นสงครามบังคับ สิ่งเหล่านี้ผมจึงไม่เห็นด้วยกับนักนิติศาสตร์บางท่าน
ที่กล่าวว่าระบบกฎหมายของอังกฤษเป็นการตีความแบบเคร่งครัดตามตัวอักษร
สำหรับประเทศไทย ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ การตีความตามตัวอักษร
ประกอบกับการตีความตามเจตนารมณ์ และการตีความโดยมุง่ ต่อผลให้เหมาะกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสภาวการณ์นั้น ๆ แต่นักกฎหมายไทยส่วนใหญ่นั้น
มักจะเน้นการตีความตามตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเขียนอย่างไรก็ตีความไปตามนั้น
อาทิเช่น ศาลไทย โดยเฉพาะศาลยุติธรรม ถือว่ารัฐบาลไม่ใช่นิติบุคคล เพราะฉะนั้น
ไม่วา่ ใครก็ตามจะฟ้องรัฐบาลไม่ได้ ซึง่ ต่างกับในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศฝรัง่ เศส
เยอรมัน อังกฤษ และอเมริกา ต่างถือว่ารัฐเป็นนิติบุคคล จึงสามารถฟ้องรัฐบาลได้
ความจริงแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะแต่ตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตีความ
เช่นนั้นได้ แต่เมื่อพิจารณาตามหลักนิติศาสตร์ประกอบแล้วจะเห็นได้ว่าไม่น่าจะ
ถูกต้อง เพราะฉะนั้น การตีความโดยให้ความสำคัญกับตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว
นั้นยังไม่เพียงพอ แต่ในทางตรงกันข้าม หากมีการตีความโดยไม่ให้ความสำคัญต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จึงต้องดูความพอเหมาะความพอดีประกอบกันด้วย

ความจริงแล้วถ้าพิจารณาเฉพาะแต่ตัวบทกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตีความ
เช่นนัน้ ได้ แต่เมือ่ พิจารณาตามหลักนิตศิ าสตร์ประกอบแล้วจะเห็นได้วา่ ไม่นา่ จะถูกต้อง เพราะฉะนัน้
การตีความโดยให้ความสำคัญกับตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ
จุลนิติ : หลักการตีความกฎหมายมหาชน มีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่าง
จากการตีความกฎหมายเอกชนอย่างไร
ศ.ดร. บวรศักดิฯ์ : หลักการตีความกฎหมายมหาชนโดยทัว่ ไปแล้วก็ใช้หลักการ
ตีความเช่นเดียวกันกับการตีความกฎหมายเอกชน คือ การตีความตามตัวอักษร
การตีความตามเจตนารมณ์ และการตีความโดยมุง่ ต่อผลให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และความเป็นธรรม เพียงแต่การตีความกฎหมายเอกชนนัน้ มีผลกระทบน้อยกว่า
เพราะว่ากฎหมายเอกชน (Private Law) มีลกั ษณะเป็นกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับนิติบุคคล ตัวอย่างเช่น นาย ก
กับนาย ข ทำสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่ง หากเกิดการโต้แย้งสิทธิขึ้นมาใครจะมีสิทธิ
ดีกว่ากัน เมือ่ มีการตีความเกิดขึน้ โดยศาล อย่างมากทีส่ ดุ ฝ่ายหนึง่ ต้องเสียหาย หรือไม่ก็
เสียหายทั้ง ๒ ฝ่าย แต่สำหรับกฎหมายมหาชน (Public Law) แล้ว เป็นกฎหมาย
ซึง่ กำหนดสถานะและนิตสิ มั พันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง ในสถานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐมีอำนาจเหนือกว่าเอกชน
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โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก เพราะฉะนัน้ การตีความ
จึงต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมด้วย จะตีความโดยยึด
ประโยชน์สว่ นตัวของแต่ละบุคคลโดยไม่ดผู ลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ กับส่วนรวมไม่ได้ เช่น
พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๓
ได้กำหนดไว้ว่า “การจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งทางปกครอง
ทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกเพิกถอนได้ แต่ทงั้ นี้ ต้องคำนึงถึง
ผลกระทบและประโยชน์สาธารณะประกอบกัน” นีค่ อื ความแตกต่างระหว่างการตีความ
ตามกฎหมายเอกชน ซึง่ พิจารณาถึงสิทธิของเอกชนแต่ละฝ่ายเป็นหลัก กับการตีความ
กฎหมายมหาชนที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก
จุลนิติ : สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกิดปัญหาในการตีความกฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หรือไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในสังคมประเทศไทยในปัจจุบันนั้น
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
ศ.ดร. บวรศักดิฯ์ : สาเหตุทที่ ำให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้
มีอยู่หลายประการ กล่าวคือ
ประการแรก เกิดจากการเรียนการสอนทางนิตศิ าสตร์ของประเทศไทย ทีเ่ น้น
การเรียนการสอนแบบให้ทอ่ งจำตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา หรือคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด โดยไม่ดูเหตุผลของคำพิพากษานั้น ทำให้ไม่รู้ว่าอะไรคือที่มา
หรือเหตุผลที่แท้จริงของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก เช่น สอนในเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของศาลว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงจะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปไม่ได้ จึงเกิด
คำถามว่าเหตุใดดุลพินิจซึ่งแท้จริงแล้วคือการนำกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริง
กลายเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไปได้ และเหตุใดศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าดุลพินิจเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง คำตอบก็คือว่า เพราะระบบการอุทธรณ์ฎีกาของประเทศไทย มี ๒ ระบบ
ด้วยกัน คือ การอุทธรณ์ปญ
ั หาข้อเท็จจริง และการอุทธรณ์ปญ
ั หาข้อกฎหมาย กล่าวคือ
ถ้าเป็นอุทธรณ์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ตลอดไม่มีข้อห้าม
แต่ ถ้ า เป็ น การอุ ท ธรณ์ ฎี ก าในปั ญ หาข้ อ เท็ จ จริ ง ก็ จ ะถู ก จำกั ด ในเรื่ อ งโทษถ้ า เป็ น
คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ หรือถูกจำกัด
ด้วยทุนทรัพย์ถา้ เป็นคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔
เมื่อศาลสูงไม่ต้องการพิจารณาในเรื่องดุลพินิจของศาลล่าง ศาลสูงจึงต้องผลักให้
ดุลพินจิ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง เพือ่ จำกัดการอุทธรณ์ฎกี า แต่ถามว่าดุลพินจิ เป็นปัญหา
ข้อเท็จจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ แต่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ตัดสินใจเลือกผลใดผลหนึ่ง แต่เวลาสอนเราไม่ได้อธิบายให้นักศึกษาฟัง ได้แต่สอนให้
ท่องจำ จึงไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง
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หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม
ประการทีส่ อง คือ ความไม่แม่นยำในหลักนิตศิ าสตร์ อันเนือ่ งมาจากการท่องจำ
กันมาโดยตลอดดังที่กล่าวมา เมื่อถึงเวลาต้องนำกฎหมายไปใช้บังคับก็อาจเกิด
การผิดพลาดได้ เช่น การอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลออกหมายจับ ถ้าอุทธรณ์หมายจับ
หมายค้นได้ นี่คงผิดปกติแล้ว หรือกรณีที่รัฐบาลไปขอศาลให้คุ้มครองชั่วคราวขอ
ให้ขับไล่ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่สาธารณะ จะเห็นได้ว่าถ้าเราแม่นหลักกฎหมายจะ
ไม่ ส ามารถกระทำได้ เ นื่ อ งจากว่ า รั ฐ บาลมี อ ำนาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
การรักษาความสงบเรียบร้อยให้อำนาจไว้ แต่ไม่ใช้อำนาจนั้น กลับไปยืมมือศาลเพื่อ
ขอให้บังคับใช้กฎหมายแทน อย่างนี้ให้ไม่ได้
ประการทีส่ าม คือ “อคติ” ซึง่ เกิดขึน้ ได้งา่ ยมากและเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัว เรือ่ งอคตินี้
ได้กล่าวกันมาแล้วแต่โบราณ หากไปเปิดดูพระธรรมศาสตร์ในกฎหมายตราสามดวง
จะพบในบทแรกว่าด้วย อคติ ๔ อันได้แก่ ความรัก ความโลภ ความโกรธ และความกลัว
มีผลทำให้การตัดสินคดี และการตีความกฎหมายผิดเพี้ยนไปได้

จะสังเกตได้ว่าศาลในช่วงหลัง ๆ มานี้ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น
ความจริงแล้วถ้าได้ฟังคำแถลงการณ์ของเลขาธิการประธานศาลฎีกา และรองเลขาธิการ
ศาลยุตธิ รรม จะเข้าใจว่าจริง ๆ แล้ว ศาลยุตธิ รรมท่านไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับการเมือง
ประการที่สี่ คือ สถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งในบางครั้งก็มีผลกระทบต่อ
การตีความกฎหมายของศาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโดยตรง
โดยสถานการณ์บ้านเมืองนั้นรวมถึงการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลหรือองค์กร
ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง ยกตัวอย่างเช่น
จะสังเกตได้ว่าศาลในช่วงหลัง ๆ มานี้ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น
ความจริงแล้วถ้าได้ฟงั คำแถลงการณ์ของเลขาธิการประธานศาลฎีกา และรองเลขาธิการ
ศาลยุติธรรม จะเข้าใจว่าจริง ๆ แล้ว ศาลยุติธรรมท่านไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับการเมือง แต่ด้วยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ จึงไม่มีทางเลือกอื่น ฉะนั้น จึงกล่าว
ได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อหลักการตีความกฎหมาย
ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงควรจะต้องกลับไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็น คือ ต้องมีการตีความ
โดยไม่ใช่อาศัยแต่หลักกฎหมายหรือตัวลายลักษณ์อกั ษร หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความรู้ทางนิติศาสตร์อยู่ด้วย และที่สำคัญก็คือ
จะต้องปราศจากอคติทั้งหลาย ท้ายที่สุดก็คือ ผู้ร่างกฎหมายนั้นจะต้องมีจิตสำนึกว่า
ไม่ควรร่างกฎหมายในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้กฎหมายต้องตกอยู่ในความยากลำบากใจ
ที่จะใช้กฎหมาย ทั้ง ๆ ที่ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย เป็นต้น
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จุลนิติ : บทสรุปส่งท้ายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย
ศ.ดร. บวรศักดิ์ฯ : การตีความกฎหมายนั้น ต้องเป็นไปตามหลักการที่กล่าว
ไว้แล้ว กล่าวคือ ต้องพิจารณาทั้งตัวอักษร เจตนารมณ์ และความมุ่งหมายที่จะให้
กฎหมายนัน้ เกิดความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในขณะนัน้
นัน่ คือหลักการสำคัญ และยังมีหลักการข้อหนึง่ คือ การตีความกฎหมายนัน้ ต้องปราศจาก
อคติ ซึ่งอาจารย์จิตติ  ติงศภัทิย์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ต้องมีความบริสุทธิ์ในวิธีการ
มีความยุติธรรมในเป้าหมาย” เพราะถ้ามีความบริสุทธิ์ในวิธีการและยุติธรรมใน
เป้าหมายแล้ว ท่านถือว่าสิง่ นัน้ แม้จะผิดไปก็ยงั สามารถแก้ไขได้ แต่ถา้ ไม่บริสทุ ธิใ์ นวิธกี าร
และไม่ยุติธรรมในเป้าหมายด้วยแล้ว ท่านกล่าวว่ายากที่จะแก้ไขได้ เพราะฉะนั้น
จึงอยากจะฝากนักกฎหมายทัง้ หลายว่า ท่านต้องรอบด้านและรอบคอบ “รอบด้าน”
คือ อย่าพิจารณาแต่เพียงตัวหนังสือ แต่ตอ้ งพิจารณาเจตนารมณ์ และผลทีจ่ ะเกิดขึน้
แก่สงั คม เศรษฐกิจ และการเมือง แก่คนส่วนใหญ่ดว้ ย ส่วน “รอบคอบ” ก็คอื ตรวจสอบ
ให้ดวี า่ ตัวท่านเองมีอคติหรือไม่ ถ้ารูต้ วั ว่ามีอคติเมือ่ ไร ควรทีจ่ ะถอนตัวออกมาจาก
เรื่องนั้น ๆ เสียเพราะจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อไป ขอให้ไปศึกษาพระไตรปิฎกดูว่า
คนที่มีหน้าที่ตัดสินคดีและได้มีการตัดสินโดยมีอคติ อบายภูมิที่ลงไปนั้นน่ากลัวมาก
ถ้าท่านยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอยู่ ยิ่งต้องระวังไม่ให้มีอคติในการตีความกฎหมาย
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