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นายอภิวัฒน์  สุดสาว
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการ
ตีความรัฐธรรมนูญ

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

๒. หลักการตีความกฎหมายมหาชน
	 ประเทศไทยได้แบ่งแยกประเภทของกฎหมายออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
โดยพจิารณาจากความแตกตา่งในเรือ่งนติสิมัพนัธข์องบคุคล	ประโยชนท์ีก่ฎหมายมุง่คุม้ครองตลอดจน 
ผู้มีอำนาจหรือผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย	โดยกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายซึ่งกำหนดสถานะและ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ๖วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน,	 งานวิชาการรำลึก	ศาสตราจารย์จิตติ	ติงศภัทิย์	ครั้งที่	๑๓	
“๑๐๐	ปี	ชาตกาล	ศาสตร์ตราจารย์จิตติ	ติงศภัทิย์	”	พิมพ์ครั้งที่	๒,	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา	๒๕๕๒)	หน้า	๓๔๕-๓๔๖.
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	 	 (๔)	 หลักบูรณภาพแห่งรัฐธรรมนูญ	 หลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการตีความรัฐธรรมนูญ 
ที่สืบเนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของรัฐธรรมนูญ	กล่าวคือ	ในการตีความเพื่อแก้ปัญหา 
ทางรัฐธรรมนูญนั้น	ผู้ตีความจะต้องตีความรัฐธรรมนูญไปในทางที่ส่งเสริมให้รัฐธรรมนูญมีความมั่นคง	
	 	 (๕)	 หลักความมีผลบังคับเป็นกฎหมายโดยตรงของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	หลักการ 
ข้อนี้กำหนดว่าในการตีความรัฐธรรมนูญนั้น	 จะต้องตีความให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีกำลังบังคับ 
ทางกฎหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ผู้ตีความรัฐธรรมนูญพึงเลี่ยงการตีความที่ส่งผลให้ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นเพียงนโยบายเท่านั้น	 เว้นแต่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะแสดง 
ให้เห็นในตัวเองว่ามุ่งหมายให้มีลักษณะเป็นแนวนโยบาย	 ไม่ใช่มุ่งก่อตั้งสิทธิเรียกร้องในทางมหาชน 
ให้แก่ราษฎร

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




