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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
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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  
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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



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓36

หลักการตีความกฎหมาย
ตามครรลองของหลักนิติรัฐและนิติธรรม

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 




