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การใชและการตีความกฎหมายมหาชน 
 

วรเจตน ภาคีรัตน  
 
๑. ขอพิจารณาทั่วไป  

ปญหาการใชและการตีความกฎหมายเปนปญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย นัก
นิติศาสตรไดเพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑการใชและการตีความกฎหมายเพื่อปองกันมิใหผูที่มี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาทางกฎหมายใชและตีความกฎหมายตามอําเภอใจ หรือใชและ
ตีความกฎหมายโดยกอใหเกิดผลอันประหลาดมานานแลว แตจวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน เราก็ยังไม
สามารถหาหลักเกณฑที่ยอมรับกันเปนยุติและเปนเอกภาพเกี่ยวกับการใชและการตีความกฎหมาย
ได อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาพัฒนาการในทางนิติศาสตรที่มีมากวาสองพันปนั้นจะไมได
สรางหลักเกณฑทั่วไปวาดวยการใชและการตีความกฎหมายขึ้นมาเลย หากพิจารณาจากตําราในทาง
วิชาการเกี่ยวกับการใชและการตีความกฎหมาย ตลอดจนการศึกษาวิเคราะหแนวคําพิพากษาของ
ศาลในระบบกฎหมายตางๆแลว เรายอมพบหลักเกณฑการใชและการตีความกฎหมายที่ปรากฏ
ในทางตําราและคําพิพากษาของศาล นอกจากนี้กฎหมายบางประเทศไดวางหลักเกณฑกําหนด
ลําดับการใชกฎหมายไวดวย เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทยหรือประมวล
กฎหมายแพงของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน 

ในประเทศไทย การศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับนิติวิธี (Juristic Method) ซ่ึงหมายถึงวิธีการนิติ
บัญญัติตลอดจนวิธีการรางสัญญาประการหนึ่ง และวิธีใช วิธีตีความ ตลอดจนวิธีการสรางเสริม
กฎหมายอีกประการหนึ่งนั้น ดูเหมือนจะไมไดพัฒนาไปเทาใดนักนับตั้งแตการรับเอากฎหมาย
สมัยใหมเขาใชแทนที่กฎหมายที่มีมาแตเดิมเมื่อรอยกวาปกอน งานเขียนเกี่ยวกับการใชและการ
ตีความกฎหมายสวนใหญเนนไปที่การตีความกฎหมายแพงและกฎหมายอาญาเปนสําคัญ คําอธิบาย
หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับการใชและการตีความกฎหมายไมปรากฏมากนัก มิพักตองกลาวถึงการใช
และการตีความกฎหมายมหาชนซึ่งหมายถึงการใชและการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายปกครองซึ่งแทบจะไมปรากฏเลย 

บทความนี้มุงหมายที่จะชี้ใหเห็นถึงหลักทั่วไปในการใชและการตีความกฎหมาย และ
สภาพปญหาของการตีความกฎหมายมหาชน ตลอดจนขอพิจารณาบางประการในการใชและการ
ตีความกฎหมายมหาชนอันเปนขอที่จะตองคํานึงเพิ่มเติมจากหลักเกณฑการตีความกฎหมายทั่วไป 
คําวา “การใชกฎหมาย” ผูเขียนใชในความหมายที่รวมเอาการตีความกฎหมาย การอุดชองวางของ
กฎหมาย ตลอดจนการสรางเสริมกฎหมายโดยผูพิพากษาไวดวยกัน สําหรับคําวา “การตีความ
กฎหมาย” ผูเขียนมุงหมายถึง การตีความกฎหมายลายลักษณอักษร 
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๒. หลักเกณฑท่ัวไปในการตีความกฎหมายลายลักษณอักษร 
 หลักเกณฑทั่วไปในการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรเปนหลักเกณฑที่โดยหลักแลว
ไมไดรับการบัญญัติไวเปนกฎหมาย แตเปนเรื่องที่ฝายตําราและศาลคอยๆปรุงแตงและพัฒนาขึ้น ซ่ึง
อาจจะแตกตางกันไปในแตละระบบกฎหมาย เชน ระบบกฎหมาย Common Law มีหลักการตีความ
กฎหมายลายลักษณอักษรที่มีลักษณะเฉพาะ บอเกิดของกฎหมายในระบบกฎหมาย Common Law 
มีทั้งกฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษาของศาลและกฎหมายลายลักษณอักษรที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา 
ในขณะที่ระบบกฎหมาย Civil Law ซ่ึงพยายามรวบรวมกฎเกณฑตางๆใหอยูในรูปของประมวล
กฎหมายนั้นมีวิธีใชและวิธีตีความกฎหมายแตกตางออกไป โดยเหตุที่ระบบกฎหมายไทยเดินตาม
แนวทางของระบบกฎหมาย Civil Law ผูเขียนจึงจะใชหลักเกณฑตลอดจนแนวทางการใชและการ
ตีความกฎหมายที่ปรากฏในระบบกฎหมาย Civil Law โดยเฉพาะในระบบกฎหมายเยอรมัน 
ออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด เปนแนวทางในการอธิบายนิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน 
 เมื่อพิจารณาหลักเกณฑการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรที่ปรากฏอยูในระบบกฎหมาย
ตางๆ เราจะพบวา มีความคลายคลึงกันอยูประการหนึ่ง นั่นคือ การพยายามที่จะคนหาความหมาย
ของบทกฎหมายโดยอาศัยเครื่องมือในทางนิติวิธี ซ่ึงโดยปกติแลว ยอมไดแก ถอยคําในกฎหมาย 
ความเปนมาของกฎหมาย ระบบกฎหมายทั้งระบบ ตลอดจนวัตถุประสงคของบทกฎหมายนั้นซึ่งจะ
ไดอธิบายเปนลําดับไป  
 

๒. ๑. การตีความตามหลักภาษาและไวยากรณ 
 
๒. ๑. ๑ ขอพิจารณาเบื้องตน 
ถอยคําที่ปรากฏในบทกฎหมาย (ลายลักษณอักษร) และความหมายของถอยคํายอมถือเปน 

“ปฐมบท” (starting point) ของการตีความกฎหมายทุกครั้ง ความหมายของถอยคํายอมเปนสิ่งหนึ่ง
ที่บงชี้วาบทกฎหมายบทนั้นควรจะมีความหมายอยางไร อยางไรก็ตามโดยเหตุที่ถอยคําถอยคําหนึ่ง
อาจมีความหมายไดในหลายนัยดวยกัน การตีความโดยอาศัยองคประกอบประการอื่นเพื่อคนหา
ความหมายที่แทจริงของบทกฎหมายจึงเปนส่ิงที่จําเปน หากสํารวจตรวจสอบถอยคําตางๆ ที่ใชกัน
ในชีวิตประจําวันแลวจะพบวามีถอยคําจํานวนนอยมากที่มีความชัดเจนในตัว เชน ถอยคําที่เปน
จํานวนนับ แตแมกระนั้นเมื่อนําถอยคําดังกลาวมาใชในกฎหมาย กรณีก็ยอมเกิดปญหาใหตอง
ตีความไดเสมอ เชน ระยะเวลาในการอุทธรณโตแยงคําสั่งทางปกครองที่กฎหมายระบุไวสิบหาวัน 
จะเร่ิมนับเมื่อใด เปนตน แมแตคําธรรมดาสามัญที่เราเขาใจกันดี เชน คําวา “ปา” ยอมมีปญหาให
ตองตีความไดเชนกันวาตองอาศัยตนไมจํานวนกี่ตนจึงจะเปน “ปา”ได หรือ “แบคทีเรีย ถือวาเปน 
“สัตว” ในตามความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๓ หรือไม 
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ในกรณีที่ถอยคําที่ตองใชในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเปนถอยคําที่องคกรนิติบัญญัติ
เห็นแลววามีปญหา องคกรนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายระบุใหชัดวาตนมุงประสงคอะไร เชน 
อาจจะกําหนดวา “แบคทีเรียไมถือวาเปนสัตวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔๓๓” 
หรือ ระบุลงไปใหชัดวา “ปา” คืออะไร ประกอบดวยตนไมจํานวนอยางนอยกี่ตน การตรากฎหมาย
ในลักษณะนี้ยอมทําใหบทกฎหมายชัดเจนขึ้น แตก็จะชวยแกปญหาการตีความในระดับหนึ่งเทานั้น 
ในอดีตผูรางประมวลกฎหมายทั่วไปแหงราชอาณาจักรปรัสเซีย ค.ศ. ๑๗๙๔ ไดพยายามราง
ประมวลกฎหมายดังกลาวใหมีขอความละเอียด ครอบคลุมทุกแงมุม เพื่อไมใหผูพิพากษามีอํานาจ
ในการตีความกฎหมายมากจนเกินไป แตก็ไมสําเร็จ เนื่องจากในทางปฏิบัติมีปญหาใหตองตีความ
กฎหมายที่ตราขึ้นโดยละเอียดนั้นเสมอ 

ในการตีความกฎหมายตามถอยคํานั้น บุคคลทั่วไปที่ไมไดศึกษามาในทางนิติศาสตร
มักจะเขาใจวาเมื่อกฎหมายไดรับการตราขึ้นเปนภาษาไทย และเปนภาษาไทยที่ใชกันโดยทั่วไป เมื่อ
ตนเปนคนไทย ตนยอมสามารถอานกฎหมายเขาใจและตีความกฎหมายไดเหมือนอยางบุคคลที่
ศึกษามาในทางนิติศาสตร ความเขาใจดังกลาวนับวาเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ถอยคําสามัญที่
ใชกันโดยทั่วไปนั้น ถึ

                                                

งแมวาโดยหลักแลวจะตองตีความตามความเขาใจทั่วไป ก็ไมไดหมายความ
วาผลที่สุดแลวความหมายของถอยคําที่กลายเปนบทกฎหมายจะตองเหมือนกับความหมายที่เขาใจ
กันโดยทั่วไปเสมอไป 

หากพิจารณาโครงสรางของบทกฎหมายที่ประกอบดวย “องคประกอบสวนเหตุ” และ 
“ผลในทางกฎหมาย” แลว เราอาจแบงแยกถอยคําตางๆ ออกไดเปนหลายประเภท เชน ถอยคําที่
คลุมเครือ ถอยคําเชิงคุณคา ถอยคําคาดคะเน หรือถอยคําเปรียบเทียบ เปนตน อยางไรก็ดี หาก
พิเคราะหถอยคําที่ปรากฏในโครงสรางบทกฎหมายสวนที่เปนองคประกอบสวนเหตุ ซ่ึงเปนสวนที่
มักจะเปนวัตถุแหงการตีความแลว เราอาจแยกถอยคําออกไดเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ ถอยคําที่
เปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาประเภทหนึ่ง และถอยคําที่เปนองคประกอบทาง
กฎหมายเชิงบรรทัดฐานอีกประเภทหนึ่ง 

 
๒ .  ๑ .  ๒  ถอยคําท่ีเปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาและถอยคําท่ีเปน

องคประกอบทางกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน1

ถอยคําท่ีเปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนา คือ ถอยคําที่บงชี้ขอเท็จจริงในโลก
แหงความเปนจริง เชน สัตว อาคาร รถยนต ยา ฯลฯ โดยทั่วไปแลวถอยคําในลักษณะดังกลาวนี้จะ
บงชี้ส่ิงที่สามารถสัมผัสไดในทางกายภาพ ยิ่งถอยคําดังกลาวพรรณนาสิ่งที่สามารถสัมผัสไดมาก
เทาไหร ถอยคําดังกลาวก็จะยิ่งชัดเจนและเขาใจงายโดยทั่วไปมากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตามมีหลาย

 
1 Ernst E. Kramer, Juristische Methodenlehre, Bern : Stämpfli, 1998, S. 44. 
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กรณีที่เปนขอยกเวนของสิ่งที่กลาวมา เชน คําวา “ปา” แมเปนถอยคําที่โดยทั่วไปแลวดูเหมือนจะ
เขาใจไดอยางชัดเจน แตหากพิเคราะหลงไปใหลึกซึ้งแลว ยอมจะมีปญหาวาจะตองอาศัยตนไม
จํานวนเทาใดจึงจะถือวาเปนปา หรือ “ยามวิกาล” เร่ิมตนเมื่อใด แบคทีเรียถือวาเปน “สัตว” หรือไม 
“มนุษย” หมายความวาอยางไร ความเปนมนุษยเร่ิมตนและสิ้นสุดเมื่อใด เปนตน โดยเหตุที่ถอยคําที่
เปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาอาจมีไดในหลายความหมาย ในบางกรณีเพื่อปองกัน
ความสับสน ผูรางกฎหมายจะกําหนดบทนิยามถอยคําที่เปนองคประกอบทางกฎหมายดังกลาวขึ้น 
แตถึงแมวาจะมีการนิยามความหมายของถอยคําที่เปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาไวก็
ตาม ก็หาไดหมายความวาปญหาการตีความถอยคําจะไดรับการขจัดใหหมดสิ้นไปไม เพราะใน
หลายกรณีก็จําเปนที่จะตองตีความถอยคํ

                                                

าที่ปรากฏในบทนิยามนั้นกอนที่จะตีความถอยคําที่บท
นิยามนั้นตองการนิยาม 

เทาที่กลาวมานี้คงจะพอเห็นไดวาถอยคําที่เปนองคประกอบทางกฎหมายเชิงพรรณนาแต
ละถอยคํามี “เขตแดนในทางนิรุกติศาสตร” กลาวคือ ถอยคําแตละถอยคําลวนแลวแตมี “แกนความ” 
(Begriffkern) และ “ขอบความ” (Begriffhof)2 วัตถุที่จะถือไดวาอยูในกรอบความหมายของถอยคํา
ใด วัตถุนั้นอยางนอยจะตองอยูในขอบความของถอยคํานั้น ในทางปรัชญาภาษาวิเคราะห การใช
ถอยคําที่มีความหมายไมชัดเจน ยอมทําใหผูตีความตองคํานึงในเบื้องแรกวาวัตถุที่เปนปญหานั้น 
พิเคราะหแลวเห็นประจักษชัดวาอยูในกรอบความหมายของถอยคําดังกลาวอยางแนนอน หรือไม
อยูในกรอบความหมายของถอยคําดังกลาวอยางแนนอน หรือ เมื่อพิเคราะหแลวยังช้ีชัดไมไดวาวัตถุ
นั้นอยูในกรอบความหมายของถอยคํานั้นหรือไม กรณีที่อยูในกรอบความหมายของถอยคําอยาง
แนนอน เราเรียกวัตถุนั้นวา “ตัวเลือกปฏิฐาน” (positive Kandidaten) กรณีที่ไมอยูในกรอบ
ความหมายของถอยคําอยางแนนอน เราเรียกวัตถุนั้นวา “ตัวเลือกปฏิเสธ” (negative Kandidaten) 
สวนกรณีที่ไมแนวาอยูในกรอบความหมายของถอยคําหรือไม เราเรียกวัตถุนั้นวา “ตัวเลือกที่เปน
กลาง” (neutrale Kandidaten)3

การวินิจฉัยวาวัตถุที่เปนปญหานั้นเปนตัวเลือกปฏิเสธหรือไม มีความสําคัญอยางยิ่งใน
กฎหมายอาญาซึ่งหามการใชกฎหมายลายลักษณอักษรโดยเทียบเคียง (Analogy) ในทางที่เปน
ผลรายแกผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด สวนในกฎหมายแพงนั้นโดยเหตุที่ไมมีกฎเกณฑหามการ
ใชกฎหมายโดยเทียบเคียง ในกรณีที่วัตถุที่เปนปญหาไมอยูในกรอบของถอยคํา เราอาจใชกฎหมาย
โดยเทียบเคียงได ในทางกลับกันวัตถุใดเปนวัตถุที่เปนตัวเลือกปฏิฐาน ซ่ึงหมายความวาวัตถุ
ดังกลาวนั้นอยูในกรอบของถอยคําอยางแนนอน หากปรากฏวาการใชกฎหมายโดยใหวัตถุดังกลาว
อยูในกรอบของถอยคําอาจกอใหเกิดผลที่ประหลาดอยางมาก เราอาจตัดมิใหตัวเลือกปฏิฐานนั้นอยู

 
2 ดู Phillip Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Tübingen : Mohr, 1914, S. 107. 
3 Kramer, S. 45. 
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ในกรอบของถอยคําได โดยอาศัยการใชกฎหมายแบบลดรูปเพื่อใหวัตถุประสงคของกฎหมาย
บรรลุผล (Teleologische Reduktion)4 สําหรับในทางกฎหมายมหาชนนั้น ดูเหมือนจะยังไมมีการ
อภิปรายกันอยางชัดเจน เร่ืองนี้จะไดกลาวตอไปในสวนที่วาดวยการอุดชองวางของกฎหมาย 

กลาวโดยสรุป ตัวเลือกทั้งสามประเภทอาจเลื่อนไหลไปมาได ดวยเหตุนี้ในหลายกรณีเรา
จึงไมอาจกลาวไดอยางชัดเจนวาวัตถุที่เปนปญหาใหตองตีความนั้นเปนตัวเลือกประเภทใด เพราะ
วัตถุดังกลาวนั้นอาจเปนตัวเลือกปฏิฐานหรืออาจเปนตัวเลือกที่เปนกลางก็ได หรือเปนตัวเลือกที่
เปนกลางแตในขณะเดียวกันก็อาจมีขอพิจารณาไดวาอาจเปนตัวเลือกปฏิเสธไดเชนกัน เชน น้ํากรด
ที่ใชสาดผูอ่ืนโดยมุงหวังใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บจะถือไดหรือไมวาเปนตัวเลือกที่เปนกลางของคําวา 
“อาวุธ” เปนตน 

 แมวาหลักเกณฑการแบงแยกตัวเลือกออกเปนสามประเภทที่กลาวมาอาจจะมีปญหาใน
การปรับใชอยูบางก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวาการแบงแยกดังกลาวไมมีประโยชนเสียเลย เพราะ
ในหลายกรณีการจัดกลุมวัตถุใหเขาอยูในประเภทของตัวเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นมีความ
ชัดเจนอยูในตัว ดวยเหตุนี้ใครก็ตามที่ยืนยันวา “แมวตัวที่ช่ือน้ําผ้ึง” หรือ “หมีตัวที่ช่ือน้ําตาล” ไมใช
ตัวเลือกปฏิเสธของขอความคิด “หมา” การตีความกฎหมายของบุคคลผูนั้นอาจกลายเปนเรื่องตลก
ขบขันได 

ถอยคําท่ีเปนองคประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน คือ ถอยคําที่อางอิงหรือบงชี้ส่ิงที่
เปนนามธรรมหรือคุณคา ถอยคําที่เปนองคประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐานจึงตางจากถอยคาํที่
เปนองคประกอบของกฎหมายเชิงพรรณนา เพราะถอยคําที่เปนองคประกอบของกฎหมายเชิง
พรรณนามุงชี้ขอเท็จจริงในโลกของความเปนจริงที่สัมผัสไดโดยประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู 
จมูก ล้ิน กาย 

ในความหมายอยางแคบ ถอยคําที่เปนองคประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน คือ 
ถอยคําที่เปนศัพทเทคนิค (terminus technicus) ทางนิติศาสตร เชน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง 
สวนควบ เครื่องอุปกรณ คําส่ังทางปกครอง  ฯลฯ ในหลายกรณีความหมายของศัพทเทคนิคดังกลาว
นี้ไดรับการบัญญัติไวในกฎหมาย แมกระนั้นก็ตามบทนิยามความหมายของศัพทเทคนิคตางๆ ก็ไม
ชัดเจนแนนอนเสียทั้งหมด ในหลายกรณีก็มีปญหาที่ตองตีความวาสิ่งๆหนึ่งอยูในความหมายของ
บทนิยามหรือไม 

ส่ิงที่พึงระวังประการหนึ่งในการตีความถอยคําทางกฎหมายก็คือ ถอยคําเดียวกันนั้นเมื่อ
ไปอยูในบริบทที่แตกตางกัน ถอยคําดังกลาวอาจมีเนื้อหาตางกันได “ประมาทเลินเลอ” ในกฎหมาย
ฉบับหนึ่งอาจหมายถึงการไมใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณที่บุคคลในภาวะเชนนั้นจะ
ใชได แตในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งอาจหมายถึงการขาดความระวังที่พึงคาดหมายไดจากบุคคลที่

                                                 
4 ดูคําอธิบายเรื่องนี้ในสวนที่วารูปลักษณของชองวางแหงกฎหมายและการอุดชองวางของกฎหมาย 
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ประกอบอาชีพดังกลาว ยิ่งไปกวานั้นในการตีความถอยคํา ส่ิงที่พึงระมัดระวังอีกประการหนึ่งก็คือ
ถอยคําที่ดูเหมือนวาเปนถอยคําที่ใชกันโดยทั่วไปนั้น ไดกลายเปนถอยคําที่มีความหมายเฉพาะทาง
กฎหมายแลวหรือไม หากปรากฏกรณีเชนนั้น ผูตีความจะตองตีความถอยคําดังกลาวตาม
ความหมายในทางกฎหมาย ไมใชตามความหมายสามัญที่ใชกันทั่วไป ในกรณีที่ถอยคําในกฎหมาย
เปนถอยคําที่เปนศัพทเฉพาะทางวิชาการสาขาอื่น ผูตีความยอมตองคนหาความหมายของถอยคํานั้น
ตามที่เขาใจกันในวงวิชาการเฉพาะสาขานั้น 

นอกจากถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคทางนิติศาสตรแลวยังมีถอยคําที่เปนองคประกอบของ
กฎหมายเชิงบรรทัดฐานซึ่งไมไดมีความหมายเฉพาะทางนิติศาสตร แตเกิดขึ้นจากการประเมิน
คุณคาในทางสังคมดวย เชน “เหตุสําคัญ”5 “สําคัญผิดในสาระสําคัญ”6 “เหตุอ่ืนใดที่มีสภาพรายแรง
อันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปนกลาง”7ฯลฯ ถอยคําทางกฎหมายในลักษณะดังกลาวนี้ 
เรียกกันในทางนิติศาสตรวา “ถอยคําทางกฎหมายที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง” (unbestimmte 
Rechtsbegriff; indefinite legal concept) ถอยคําในลักษณะนี้เปนถอยคําที่เปดไวใหผูตีความ
กฎหมายใชดุลพินิจทําใหเปนรูปธรรม ถอยคําทางกฎหมายที่ไมเฉพาะเจาะจงนี้หากเปนถอยคําที่มี
เนื้อหาในเชิงหลักการอันเปนศูนยกลางของบทบัญญัติแหงกฎหมาย เราเรียกถอยคําดังกลาววา 
“ถอยคําที่เปนหลักการทั่วไป” (Generalklauseln; general clause) หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ถอยคําที่เปนองคประกอบของกฎหมายเชิงพรรณนาแลว จะพบวาตัวเลือกในทางภาษาที่จะเกิด
ขึ้นกับถอยคําทางกฎหมายที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงนั้น จะเปนตัวเลือกที่เปนกลางเปนสวน
ใหญ กลาวคือ ไมอาจกลาวไดอยางแนนอนวาจะตกอยูในกรอบความหมายของถอยคําที่มี
ความหมายไม เฉพาะเจาะจงหรือไม  ตัวเลือกปฏิฐานจะเกิดกับถอยคําที่มีความหมายไม
เฉพาะเจาะจงนอยมาก  

 
๒. ๑. ๓ ถอยคําท่ีเปนหลักการทั่วไป 
ถ

                                                

อยคําที่เปนหลักการทั่วไป คือ ถอยคําที่เปนองคประกอบของกฎหมายเชิงบรรทัดฐานซึ่ง
อางอิงเชื่อมโยงกับคุณคาทางสังคม แมจะมีความหมายที่กวางและคลุมเครือเปนพิเศษ แตก็เปน
ถอยคําที่มีความสําคัญเพราะมีเนื้อหาในเชิงหลักการอันเปนศูนยกลางของบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ตัวอยางของถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปและถือวาเปน “ราชาของหลักการทั่วไปใน
กฎหมายแพง” คือ “หลักสุจริต” หรือ “หลักความเชื่อถือและไววางใจ” (Treu und Glauben) หรือ 
“หลักการหามใชสิทธิที่มุงประสงคใหเกิดความเดือดรอนแกบุคคลอื่น” และถาสังเกตตอไปใหดี

 
5 ดู ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๔๔๒ และมาตรา ๑๔๔๓ 
6 ดู ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๗ 
7 ดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๑๖ 
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แลวจะพบวาในกฎหมายปกครองก็ปรากฏหลักการดังกลาวเชนเดียวกัน คือ การคุมครองความ
เช่ือมั่นในความคงอยูของคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงหากปรากฏวาผูรับคําสั่งทางปกครองสุจริตและใช
ประโยชนอันเกิดจากคําสั่งทางปกครองหมดสิ้นไปแลว แมคําสั่งทางปกครองนั้นจะไมชอบดวย
กฎหมาย หากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครองนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับคําสั่งทาง
ปกครองที่สุจริตและไมปรากฏวาประโยชนสาธารณะมีน้ําหนักมากกวา องคกรเจาหนาที่ฝาย
ปกครองยอมไมอาจเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายนั้นได 8 อยางไรก็ดีมี
ขอสังเกตวาในทางกฎหมายมหาชนหลักการคุมครองประโยชนสาธารณะจะตองนํามาคํานึง
ประกอบดวยเสมอ 

เปนที่เห็นประจักษชัดทั่วไปวาการที่ผูรางกฎหมายตัดสินใจใชถอยคําที่มีความหมายไม
เฉพาะเจาะจงอันมีลักษณะเปนหลักการทั่วไปนั้นยอมกระทบตอหลักความมั่นคงแนนอนแหงนิติ
ฐานะของบุคคล ทั้งนี้เพราะเปนการยากอยางยิ่งที่บุคคลทั่วไปจะคาดหมายไดวาผูพิพากษาจะ
วินิจฉัยช้ีขาดในลักษณะใด ความยุงยากในทางกฎหมายไมไดปรากฏเฉพาะในชั้นของการพิจารณา
พิพากษาคดีเทานั้น แตในการอธิบายกฎหมาย ผูอธิบายหรือผูแตงตําราก็ยอมประสบความยุงยาก
เชนเดียวกัน โดยเหตุที่ถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปเปนถอยคําที่เปด ดังนั้นหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
การปรับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเขากับถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปแลว ยอมคาดหมายไดวาการตอสูคดี
จะยืดเยื้อยาวนาน และมักจะไปจบที่ศาลสูงสุด 

ในทางกฎหมายมหาชน การที่ฝายนิติบัญญัติใชถอยคําที่เปนหลักการทั่วไป อาจถือไดวา
ฝายนิติบัญญัติกําลังปลอยใหองคกรผูใชกฎหมายเปนผูกําหนดกฎเกณฑที่แทจริงขึ้นใชบังคับ การ
บัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปจึงมีปญหา เพราะอาจมองไดวาองคกรนิติ
บัญญัติกําลังหนีจากความรับผิดชอบทางการเมือง โดยผลักภารกิจดังกลาวไปใหองคกรอื่นกระทํา
แทน นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปยังกอใหเกิดความจําเปนที่
จะตองอธิบายตอไปอีกในทางกฎหมายปกครองวาความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางองคกรฝาย
ปกครองกับองคกรตุลาการจะอยูในลักษณะเชนใด องคกรตุลาการสามารถเขามาควบคุมตรวจสอบ
การตีความตลอดจนการปรับใชกฎหมายขององคกรฝายปกครองไดอยางเต็มที่หรือไม หรือในกรณี
ดังกลาวนี้ตองถือวาองคกรนิติบัญญัติมุงประสงคจะมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครอง ดังนั้น
องคกรตุลาการยอมไมสามารถเขามาตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรฝายปกครองไดอยางเต็มที่ 
ไดแตตรวจสอบวาการปรับใชถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงนั้นเปนไปโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไมเทานั้น 

ถึงแมวาการใชถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปจะมีปญหาในเชิงหลักการดังที่ไดกลาวมา
ขางตนก็ตาม แตโดยเหตุที่สภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏในโลกของความเปนจริงมีความสลับซับซอน

                                                 
8 ดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ 



                                                                                      
                       

9

อยางมาก จึงจําเปนอยูเองที่ผูรางกฎหมายจําเปนตองใชถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปในลักษณะเปด 
(open texture) ถอยคําที่เปนหลักการทั่วไป เชน “ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี” “ความ
สุจริต”  เปนเสมือนชองทางเชื่อมการบัญญัติกฎหมายกับคุณคาตางๆ ที่ดํารงอยูในสังคมเขาดวยกัน 
ทําใหกฎหมายไมแข็งกระดาง ทําใหประสิทธิภาพของบทกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนในสังคมจะ
ยอมรับการตัดสินชี้ขาดอยางสนิทใจขึ้น หากผูใชกฎหมายปรับใชบทกฎหมายที่เปนหลักการอยาง
ถูกตองเที่ยงธรรม ยิ่งไปกวานั้นถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปยังมีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยน
ใหเขากับสภาพของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปโดยเร็วได โดยที่องคกรนิติบัญญัติไมจําเปนตองแกไข
กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นใหมอีกดวย 

โดยเหตุที่ถอยคําที่เปนหลักการทั่วไป (รวมทั้งถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง) 
เปนถอยคําที่มีลักษณะเปด ผูใชกฎหมายจึงมีดุลพินิจคอนขางกวางขวางในอันที่จะตีความและปรับ
ใชถอยคําที่เปนหลักทั่วไปดังกลาว และโดยที่ถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงมีเขตแดน
ในทางนิรุกติศาสตรกวาง การวินิจฉัยหรือปรับใชกฎหมายขององคกรผูบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายหรือองคกรผูวินิจฉัยช้ีขาดคดีโดยท่ัวไปแลวยอมอยูในกรอบของถอยคําที่เปนหลักการ
ทั่วไปนั้น (intra legem) อยางไรก็ตามเราอาจพิจารณาไดในอีกมิติหนึ่งเชนกันวาการปรับใชบท
กฎหมายอันมีลักษณะเปนถอยคําที่เปนหลักการทั่วไปนั้น แทที่จริงแลวก็คือการอุดชองวางของ
กฎหมายอยางหนึ่งอันเปนชองวางที่องคกรนิติบัญญัติจงใจปลอยไวใหองคกรที่ใชกฎหมาย
ดําเนินการอุดเสีย9

 
๒. ๑. ๔ ขอพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกับการตีความตามถอยคํา 
ไดกลาวมาแลววา “ถอยคํา” เปนจุดเริ่มตนของการตีความและเปนตัวบงชี้ที่สําคัญวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่เปนปญหานั้นมีความหมายวาอยางไร ดังนั้นในการตีความบทบัญญัติแหง
กฎหมายทุกบทบัญญัติ ส่ิงแรกที่จะตองกระทําก็คือ การอานตัวบทกฎหมายอยางพินิจพิเคราะหโดย
ละเอียดรอบคอบ พึงพิจารณาใหดีวากฎหมายใชคําวา “และ” หรือคําวา “หรือ” ในกรณีที่ปรากฏ
ถอยคําที่มีลักษณะเปนการปฏิเสธในประโยคทางกฎหมาย ตองพิจารณาใหดีวาถอยคําที่เปนการ
ปฏิเสธนั้นปฏิเสธสวนไหนของประโยค ถอยคําตางๆ ที่องคกรนิติบัญญัติเลือกใชนั้นมีความสําคัญ
ในการเปนเครื่องมือที่จะใชคนหาความหมายของกฎหมาย เชนในกรณีที่กฎหมายใชคําวา “อาคาร
หรือส่ิงปลูกสรางอื่นใด” ผูตีความยอมคาดหมายความหมายของคําวา “ส่ิงปลูกสรางอื่นใด” ไดวา 
นาจะตองหมายถึง ส่ิงปลูกสรางที่มีโครงสรางติดกับพื้นดินในลักษณะที่มั่นคงถาวรทํานองเดียวกับ
อาคาร แมวาการคาดหมายดังกลาวนี้ยังไมชวยใหผูตีความสามารถไขความหมายที่แนนอนของคํา
วา “ส่ิงปลูกสรางอื่นใด” ออกมาได แตเมื่อไดพิจารณาองคประกอบแหงการตีความในลักษณะอื่น

                                                 
9 ในทางนิติวิธีเราเรียกชองวางแบบนี้วา ชองวางแบบ intra verba legis  
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ประกอบดวยแลว (เชน การตีความตามระบบ หรือการตีความตามประวัติความเปนมา เปนตน) ก็จะ
ทราบความหมายที่แนนอนของถอยคําดังกลาวไดในที่สุด 

แมกระนั้นก็ตามผูตีความกฎหมายตองระมัดระวังอยูเสมอวา การพิจารณาพิเคราะห
ถอยคําจะตองไมเปนไปในลักษณะที่ติดกับถอยคําหรือใหคาแกความหมายทางภาษาของถอยคํา
อยางมากจนกลายเปนการเลนอยูกับถอยคํา และทําใหการตีความตามถอยคํากลายเปนการตีความ
แบบ “ศรีธนญชัย” ไปในที่สุด ในทางนิติวิธี การตีความโดยไมยึดติดกับตัวอักษรหรือถอยคําแต
อยางเดียวนั้น อาจทําใหเกิดปรากฏการณของการตีความอยางแคบ การตีความอยางกวาง การใช
กฎหมายลวงกรอบแหงถอยคํา (praeter verba legis) หรือ แมแตการใชกฎหมายไปในทางตรงกัน
ขามกับถอยคําตามตัวอักษร (contra verba legis) ได นิติวิธีในลักษณะดังกลาวนี้จะไดอธิบายตอไป 

ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการตีความตามถอยคําก็คือ ถึงแมวาถอยคําในกฎหมายเมื่อ
พิจารณาแยกออกมาตางหากจากบทกฎหมายแลว จะมีความหมายชัดเจน (ซ่ึงในทางปฏบิตัแิลวแทบ
จะไมมี) แตผูตีความก็จําเปนตองพินิจพิเคราะห “ความหมายของบทกฎหมาย” อยางละเอียด จะ
ดวนสรุปวาบทกฎหมายนั้นมีความหมายตรงกับความหมายของถอยคําที่ผูตีความคิดวาชัดแจงแลว
ไมได กลาวโดยสรุป “ถอยคํา”เปนเพียงองคประกอบในการตีความประการหนึ่งเทานั้น เราจะ
ตีความตามตัวอักษรประการเดียว แลวสรุปผลการตีความถอยคํานั้นวาเปนความหมายของกฎหมาย
ไมได ดังนั้นที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “กฎหมายนั้น ตอง
ใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมายของ
บทบัญญัตินั้นๆ” จึงไมไดหมายความวาจะตองตีความตามตัวอักษรกอน ตอเม่ือตีความตาม
ตัวอักษรแลวไมไดความหมายที่ชัดเจน จึงตีความตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ตอไป 
ดังท่ีเขาใจผิดกันอยูมากในวงการกฎหมายไทย แตหมายความวาในการตีความกฎหมายจะตอง
พิเคราะหตัวอักษรประกอบกับความมุงหมายของกฎหมายเสมอ ความมุงหมายของกฎหมาย
นอกจากจะสื่อออกมาในตัวอักษรแลว ยังอาจสื่อออกมาในรูปแบบอื่นอีก บทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ซ่ึงวางกฎเกณฑเบื้องตนในทางนิติวิธีไวนั้น มี
ความหมายแตเพียงวาถอยคําหรือตัวอักษรเปนจุดเริ่มตนการตีความเทานั้น หาไดหมายความตอไป
ถึงขนาดวาถาตัวอักษรชัดเจนแลว ผูใชกฎหมายก็อาจใชกฎหมายตามตัวอักษรอยางเถรตรงไปได 
ถึงแมวาการใชกฎหมายในลักษณะดังกลาวจะกอใหเกิดผลประหลาดหรือผลอันอยุติธรรม ผูใช
กฎหมายก็ไมจําเปนตองสนใจไยดีแตอยางใดไม ในระบบประมวลกฎหมายซึ่งการจัดทํากฎหมาย
เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการกําหนดกฎเกณฑอันเปนนามธรรม เพื่อใชบังคับเปนการทั่วไปนั้น 
จําเปนเสมอที่ผูใชผูตีความกฎหมายจะตองมีศิลปะในการใชกฎหมายไมใหเกิดผลประหลาดหรือผล
อันขัดกับสามัญสํานึก การเลี่ยงผลอันประหลาดหรือขัดกับสามัญสํานึก จําเปนอยูเองที่ผูตีความ
กฎหมายจะติดอยูกับถอยคําตามตัวอักษรเพียงอยางเดียวไมได เคลซุส (Celsus) นักนิติศาสตรโรมัน
ผูยิ่งใหญไดเคยกลาวไวในประเด็นนี้วา “การทําความเขาใจกฎหมายไมไดหมายความถึงการยึดติด
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อยูกับถอยคํา แตหมายถึงการหยั่งรูพลังและอํานาจของถอยคํานั้น” (Scire legis non hoc est verba 
earum tenere sed vim ac potestatem) 

 แมกระนั้นการที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการ
ใชกฎหมายตองเริ่มพิจารณาจากกรณีที่ “ตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร” ยอม
เปนเครื่องกระตุนเตือนใหผูใชกฎหมายสํานึกอยูเสมอวาตนจะละเลยไมใหความสําคัญกับถอยคํา
ตามกฎหมายก็ไมไดอีกเชนกัน การใชกฎหมายโดยไมสนใจถอยคํา แตอางเจตนารมณหรือความมุง
หมายของกฎหมายลอยๆ ยอมเปนอันตราย เพราะจะทําใหเกิดความไมแนนอน และหาอะไรเปน
หลักในการเริ่มตนคนหาความหมายของบทกฎหมายไมได  ดังนั้นไมวาจะมีผูวิจารณนักนิติศาสตร
วาคับแคบหรือยึดติดกับถอยคํามากเพียงใดก็ตาม นักนิติศาสตรที่มุงหวังจะใชกฎหมายใหถูกตอง 
และธํารงรักษาไวซ่ึงระบบกฎหมายทั้งมวล ก็จะนําเอาขอวิจารณดังกลาวมาเปนเหตุใหตนเลิกสนใจ
ถอยคําในทางกฎหมายไมไดอยางเด็ดขาด แตจะตองรับเอาขอวิจารณนั้นมาพิเคราะหและพิจารณา
วามีเหตุผลหรือไม ถึงที่สุดแลวในการใชกฎหมาย ผูใชกฎหมายก็จะตองพิจารณาถอยคําประกอบ
กับความมุงหมายของบทบัญญัติแหงกฎหมาย ดังเชนที่มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยบัญญัติไวนั่นเอง จะละเลยสวนหนึ่งสวนใดไมได 

ประเด็นที่จะตองพิจารณาตอไปสําหรับการตีความตามถอยคําอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การ
ตีความถอยคําทางกฎหมายนั้นจะตองตีความตามความหมายที่เขาใจกันทั่วไปหรือจะตองตีความ
ตามความหมายที่เขาใจกันเฉพาะในวงการวิชาการ คําตอบสําหรับคําถามนี้ยอมอยูที่ลักษณะการใช
ถอยคําขององคกรนิติบัญญัติ ในกรณีที่องคกรนิติบัญญัติใชศัพทเทคนิคเฉพาะในทางนิติศาสตร
หรือศัพทเทคนิคเฉพาะในทางวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง โดยหลักแลวผูใชกฎหมายยอมตองตีความ
ถอยคําดังกลาวตามความหมายที่เขาใจกันในวงการวิชาการสาขานั้น10 เวนแตกรณีที่องคกรนิติ
บัญญัติใชถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคอยางคลุมเครือและไมสมเหตุสมผล ผูใชกฎหมายยอมตอง
ตีความถอยคําดังกลาวนั้นตามหลักความสุจริต คือ การคุมครองความเชื่อถือและไววางใจของบุคคล
ที่ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว 11 สําหรับกรณีที่องคกรนิติบัญญัติใชถอยคําธรรมดา
สามัญ การตีความถอยคําดังกลาวนั้นตองตีความตามความเขาใจของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เวนแตถอยคาํ
สามัญนั้นไดกลายเปนศัพทเทคนิคเฉพาะในทางนิติศาสตรหรือในทางวิชาการสาขาอื่นดังที่ไดกลาว
มาขางตน 

สําหรับประเด็นที่วาความหมายของถอยคําที่ เปนวัตถุแหงการตีความ  จะถือเอา
ความหมายของถอยคํานั้นตามที่ปรากฏอยูในเวลาที่มีการตรากฎหมาย  หรือจะตองถือเอา
ความหมายของถอยคํานั้นตามที่เปนอยูในเวลาที่มีการตีความ กลาวคือจะถือเอาความหมายของ

                                                 
10 Kramer, at 63 
11 คําพิพากษาศาลยุติธรรมสวิตเซอรแลนด BGE 114 Ia 25 (28). 
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ถอยคําที่ปรากฏในอดีตหรือที่เปนอยูในปจจุบันนั้น จะตองแยกพิจารณาวาถอยคําที่เปนวัตถุในการ
ตีความเปนถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคหรือเปนถอยคําสามัญ หากถอยคําดังกลาวเปนถอยคําที่เปน
ศัพทเทคนิค ในกรณีที่เปนที่สงสัย ใหตีความถอยคําดังกลาวนั้นตามความหมายที่ปรากฏในเวลาที่
ตรากฎหมาย  เวนแตถอยคําที่ เปนศัพท เทคนิคนั้นเปนถอยคําที่มีความหมายเปดหรือไม
เฉพาะเจาะจงและในชวงเวลาที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายในทางเนื้อหาของถอยคํา
ดังกลาวนั้น เชน คําวา “เสรีภาพของสื่อมวลชน” เหตุที่โดยหลักแลวจะตองถือเอาความหมายของ
ถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคตามที่ปรากฏอยูในเวลาตรากฎหมายก็เนื่องจากหากถือเอาความหมายที่
เปนอยูในปจจุบันแลว ผลของการตีความถอยคําอาจจะไมตรงกับความประสงคของผูรางกฎหมายที่
มุงใชถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคเฉพาะและเขาใจชัดเจนวาตนมุงหมายอะไร การตีความถอยคํ

                                                

าโดย
ถือเอาความหมายของศัพทเทคนิคที่เปนอยูในปจจุบันจึงเปนการตีความที่ไมคํานึงถึงความประสงค
ขององคกรนิติบัญญัติที่ปรากฏชัดในถอยคําที่เปนศัพทเทคนิคนั้น แตถาถอยคําที่เปนวัตถุแหงการ
ตีความเปนถอยคําสามัญ โดยหลักแลวจะตองตีความถอยคํานั้นตามความหมายที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบัน 12 ทั้งนี้ เนื่องจากผูที่ตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายซึ่งเปนบุคคลทั่วไปยอมเขาใจ
ความหมายของถอยคําตามที่เปนอยูในปจจุบัน บุคคลดังกลาวยอมไมอาจทราบไดวาในเวลาที่ตรา
กฎหมาย ถอยคําที่เปนปญหานั้นมีความหมายอยางไร การยึดถือเอาความหมายของถอยคําที่ปรากฏ
ในปจจุบันจึงเปนการคุมครองบุคคลที่ตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายและปองกันมิใหเกิดสิ่งที่
บุคคลทั่วไปคาดหมายไมไดขึ้นนั่นเอง 
 

๒. ๒ การตีความตามระบบ 
 
๒. ๒. ๑ หลักความเปนเอกภาพของระบบกฎหมาย 

 ในการคนหาความหมายของบทกฎหมาย นอกจากจะพิจารณาความหมายของถอยคําแลว 
การพิจารณาถึงตําแหนงที่ตั้งของบทกฎหมายที่ผูตีความตองการไขความวาอยูในหมวดหมูหรือ
สวนใดของกฎหมาย และกฎหมายนั้นจัดอยูในสาขาใด กลาวใหถึงที่สุดแลวคือการพิจารณา
ตําแหนงแหงที่ของบทกฎหมายนั้นในระบบกฎหมายนับวาเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง บทกฎหมายบท
หนึ่งซ่ึงเปนวัตถุแหงการตีความนั้นไมไดดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว เปนเอกเทศจากบทกฎหมายอื่นๆ 
แตดํารงอยูในลักษณะที่สัมพันธเชื่อมโยงเรียงรอยกันจนกลายเปนระบบกฎหมายที่มีความเปน
เอกภาพ การตีความกฎหมายจึงไมอาจตีความโดยละเลยบริบทตางๆ ที่เรียงรายหอมลอมบท
กฎหมายบทนั้นได  

 
12 Larenz / Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin (u.a) : Springer, 3.Aufl., 1995, S. 144. 
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 ความเชื่อมโยงรอยรัดของบทกฎหมายตางๆ ไมไดจํากัดเฉพาะวาบทกฎหมายบทนั้นเปน
บทกฎหมายเอกชนหรือบทกฎหมายมหาชน ถึงแมวาในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law 
System) จะมีการแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนออกจากกันก็ตาม ก็หาไดหมายความวา
ระบบกฎหมายเอกชนและระบบกฎหมายมหาชนจะดํารงอยูโดยแยกจากกันอยางเด็ดขาดและขาด
ความสัมพันธตอกันอยางสิ้นเชิงไม บทบัญญัติในกฎหมายมหาชนที่กําหนดหนาที่ใหนายจางตอง
ปฏิบัติยอมเปนกฎเกณฑที่กระทบกับการกอตั้งนิติสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานในระบบกฎหมาย
เอกชน หรือบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานยอมสงผลตอการตีความกฎเกณฑใน
กฎหมายเอกชนเชนกัน 
 หลักความเปนเอกภาพในระบบกฎหมายซึ่งเรียกรองใหผูใชกฎหมายตองคํานึงถึงระบบ
กฎหมายทั้งระบบนั้นเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับมาเปนเวลาชานานแลว เคลซุสไดกลาวไววา 
“เปนไปไมไดเลยท่ีจะวินิจฉัยไขความสวนใดสวนหนึ่งของกฎหมาย โดยไมพิจารณากฎหมายทั้ง
มวล”13 อันที่จริงแลว หลักเกณฑในการไขความหมายถอยคําโดยการคํานึงถึงบริบทแวดลอม
ทั้งหลายนั้นไมใชกฎเกณฑที่ตองใชในวิชานิติศาสตรเทานั้น แตเปนกฎเกณฑที่ใชในการตีความ
เอกสาร บันทึก ขอเขียน ทั้งหลายทั้งปวงในศาสตรทางวัฒนธรรมสาขาอื่นดวยโดยเฉพาะอยาง
วิชาการทางดานมนุษยศาสตร ในทางนิติศาสตรการตีความโดยคํานึงถึงระบบมีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
การขัดกันของคุณคาตางๆในระบบกฎหมายเดียวกัน14นั่นเอง 

 
๒. ๑. ๒ บริบทภายนอกและบริบทภายในแหงกฎหมาย 
ในการตีความตามระบบนั้น ส่ิงที่ผูตีความตองคํานึงถึงก็คือบริบทภายนอกและบริบท

ภายในแหงกฎหมาย บริบทภายนอกแหงกฎหมาย หมายถึง โครงสรางในทางรูปแบบของกฎหมาย 
สวนบริบทภายในแหงกฎหมาย หมายถึง ความเชื่อมโยงสอดคลองและสม่ําเสมอในคุณคาที่เปน
รากฐานของระบบกฎหมายนั้น 

หากพิเคราะหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว จะเห็นวาบริบทภายนอกอันเปน
ลักษณะเดนของกฎหมายดังกลาว คือ การที่มีบรรพหนึ่ง หลักทั่วไป และบรรพหนึ่ง หลักทั่วไปนีใ้ช
ครอบคลุมทั้งกฎหมายแพงและกฎหมายพาณิชย ลักษณะดังกลาวนี้เปนลักษณะที่แตกตางจาก
ประมวลกฎหมายของประเทศอื่นในเรื่องเดียวกัน เชน ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสที่ไมมีหลัก
ทั่วไป หรือแมแตประมวลกฎหมายแพงเยอรมันซึ่งเปนที่มาสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทยเอง เพราะระบบกฎหมายเยอรมันแยกประมวลกฎหมายแพงกับประมวลกฎหมาย
พาณิชยออกจากกัน อยางไรก็ตามสิ่งที่ผูใชกฎหมายจะตองคํานึงถึงก็คือ กฎเกณฑบางประการที่มี

                                                 
13 Dig. 1, 3, 24 : “Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare” 
14 Dieter Schmalz, Methodenlehre, Baden – Baden : Nomos, 4.Aufl. 1998, S. 92. 
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ผลในทางแพงและพาณิชยอาจกระจัดกระจายอยูในกฎหมายเฉพาะเรื่องไดดวย เชน กฎหมายวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม เปนตน ในการใชกฎหมายผูใชกฎหมายจึงพึงสังเกตโครงสรางของ
กฎหมายใหดี เพราะจะสามารถใชเปนประโยชนในการไขความหมายของบทกฎหมายอันเปนวัตถุ
แหงการตีความได ทั้งนี้ในการตีความกฎหมายนั้น จะตองพิจารณาวาบทกฎหมายอันเปนวัตถุแหง
การตีความนั้นมีกี่วรรค แตละวรรคเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร บทมาตรากอนหนานั้นและบท
มาตราหลังจากนั้นสัมพันธกับบทมาตราที่เปนวัตถุแหงการตีความในลักษณะอยางไร เปนเหตุเปน
ผลกันหรือไม บทกฎหมายที่เปนวัตถุแหงการตีความอยูในหมวดใด สวนใด หรือบรรพใดของ
กฎหมาย มีการกําหนดใหนําเอาบทบัญญัติมาตราอื่นในหมวดอื่นหรือสวนอื่นมาใชบังคับโดย
อนุโลมหรือไม ถามีกฎหมายกําหนดใหใหนําเอาสวนไหนมาใชบังคับโดยอนุโลม และบทบัญญัติที่
จะตองนํามาใชบังคับโดยอนุโลมนั้นโดยตัวของตัวเองดํารงอยูในบริบทเชนใด   
 สําหรับการพิจารณาพิเคราะหบริบทภายในแหงกฎหมาย คือ การพิเคราะหคุณคาอันเปน
รากฐานของกฎหมายนั้นยอมมีผลอยางสําคัญในการตีความบทกฎหมาย เรายอมจําเปนตองทราบวา
กฎหมายแพงมีคุณคารากฐานที่แผซึมไปในทุกบทมาตรา คือ หลักเสรีภาพในสัญญา เสรีภาพใน
กรรมสิทธิ์ ตลอดจนเสรีภาพในสมาคม ยิ่งไปกวานั้นกฎหมายแพงในแตละลักษณะยอมจะมีคุณคา
รากฐานยอยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันลงไปอีก เชน ในกฎหมายลักษณะสัญญาซึ่งมีหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญาเปนแกนนั้น ยอมมีหลักการเคารพเจตจํานง หลักสุจริต หลักความยุติธรรมในการ
แลกเปลี่ยนตอบแทน ตลอดจนหลักสัญญาตองเปนสัญญา (pacta sunt servanda) ประสานเกาะเกี่ยว
กันเชื่อมโยงใหหลักเสรีภาพในการทําสัญญาดํารงอยูได ในกฎหมายลักษณะละเมิดหรือกฎหมายที่
เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิด ยอมมีหลักความรับผิดเพราะเหตุที่ผูกอใหเกิดความรับผิดอาจถูก
ประณามและตําหนิไดเนื่องจากกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ หรือหลักความรับผิดเพราะ
กอใหเกิดอันตราย หรือความรับผิดขององคการเพื่อองคกรของตน เปนคุณคาหรือหลักการที่สําคัญ 
ในทางกฎหมายมหาชน การที่จะดําเนินการยกเลิกคําส่ังทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายยอมจะตอง
คํานึงวาผูรับคําสั่งทางปกครองมีสวนผิดหรือไม หรือประโยชนสาธารณะเรียกรองใหตองกระทํา
หรือไม ในการตีความบทกฎหมายผูตีความจะตองคํานึงถึงหลักการตางๆ ดังกลาวนี้เสมอ ผูตีความ
จะตองรูวาบทกฎหมายนั้นซึมซับเอาคุณคาหรือหลักการใดไว และตองตีความใหรับหรือสอดคลอง
กับคุณคาหรือหลักการที่บทกฎหมายดังกลาวซึมซับไวนั้น เชน ในการตีความกฎหมายวาดวยขอ
สัญญาที่ไมเปนธรรม ผูตีความพึงระลึกวา หลักการเคารพเจตจํานงของคูสัญญายอมจะเจือจาง ไม
เขมขนเหมือนกับกรณีอ่ืนๆ แตหลักความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนตอบแทนจะเขามามีบทบาท
หลักในเรื่องนี้ ในการตีความผูตีความยอมจะตองตีความใหสอดคลองกับคุณคาที่กลาวมานั้น กลาว
โดยสรุป การคํานึงถึงคุณคาพื้นฐานที่กฎหมายนั้นตองอยูและเปนคุณคาที่แผกระจายไปในบท
กฎหมายตางๆ นั้น เปนส่ิงที่จําเปน คุณคาตางๆ จึงเปนเครื่องชวยใหผูใชและผูตีความกฎหมาย
สามารถใชและตีความกฎหมายไดอยางมีเหตุมีผล เปนระบบยิ่งขึ้น บทกฎหมายใดเปนบทกฎหมาย
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ที่มีลักษณะขัดแยงกับคุณคาที่บทบัญญัติสวนใหญในเรื่องนั้นมีอยู ยอมจะตองถือวาบทบัญญัตินั้น
ดํารงอยูในลักษณะที่เปนขอยกเวน ดวยเหตุนี้จึงตองไมพยายามตีความขยายความบทกฎหมาย
ดังกลาว (singularia non sunt extendenda) แตควรจะตีความอยางเครงครัดและไมสมควรนําบท
กฎหมายนั้นไปใชในฐานะเปนบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งโดยเด็ดขาด15

 ตัวอยางของการตีความกฎหมายโดยคํานึงถึงระบบในทางกฎหมายมหาชน ก็เชนกรณีศาล
ฎีกาวินิจฉัยไววา “กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ฝายบริหารและกฎหมาย
บัญญัติใหคําวินิจฉัยเปนที่สุดนั้น หมายความวา คําวินิจฉัยนั้นจะเปนที่สุดก็ตอเมื่อเปนคําวินิจฉัยที่
ถูกตองตามกฎหมายที่ใหอํานาจมีคําสั่งและคําวินิจฉัยเชนนั้น มิไดหมายความวา แมคําสั่งวินิจฉัย
นั้นจะไมถูกตองตามกฎหมาย ก็จะถึงที่สุดนํามาฟองรองตอศาลไมไดไปดวย”16 คดีนี้แมศาลฎีกาจะ
ไมไดใหเหตุผลในเชิงหลักการไวละเอียดนัก แตโดยผลของการตีความคําวา “เปนที่สุด” ยอม
สอดคลองกับหลักนิติรัฐและระบบกฎหมายทั้งระบบ กลาวคือ ถึงแมวาผูรางกฎหมายอาจจะมุง
ประสงคใหการวินิจฉัยอุทธรณยุติเด็ดขาดลง โดยไมตองการใหบุคคลนําคดีไปฟองรองตอศาลก็
ตาม แตหากตีความกฎหมายเชนนั้นก็เทากับตัดสิทธิของบุคคลในทางศาล และทําใหการตรวจสอบ
การใชอํานาจปกครองเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยองคกรตุลาการไมอาจเปนไปได 
และจะทําใหบทกฎหมายนั้นขัดตอรัฐธรรมนูญได การที่ศาลฎีกาตีความคําวาเปนที่สุดไปในทิศทาง
ดังกลาว จึงสอดรับกับหลักการพื้นฐานในทางกฎหมายมหาชนและทําใหบทบัญญัติดังกลาวใช
บังคับไดอยางสมเหตุสมผล17

                                                 
15 Paulus Dig. 1, 3, 14: “Quad vero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias” 
16 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖-๖๔๗/๒๕๑๐ องคคณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ คือ จิตติ ติงศภัทิย – ศริ มลิลา – 
จินตา บุณยอาคม 
17 ในเรื่องนี้มีขอที่นาพิจารณาวาการที่ศาลฎีกาในคําสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๑ ปฏิเสธไมรับคํารองของผูสมัครรับเลือกต้ัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกตั้ง 
โดยใหเหตุผลสั้นๆวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พุทธศักราช ๒๕๕๐) มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่งนั้น  เปนการวินิจฉัยช้ีขาดคดีที่มีการตีความรัฐธรรมนูญอยางรอบ
ดานแลวหรือไม ดวยความเคารพตอศาล ผูเขียนมีขอสังเกตในเรื่องนี้ ๒ ประเด็น ประเด็นแรก ศาลฎีกาในคดีนี้
ไมไดหยิบยกเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๒๘ ที่วาดวยการประกันสิทธิของบุคคลในทางศาลขึ้น
พิจารณาตีความคําวา “เปนที่สุด” ตามรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๒๓๙วรรคหนึ่ง ประการที่สอง หากศาลตีความวา
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยช้ีขาดเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนประกาศผลการเลือกตั้งใหเปนที่สุดได โดยที่ไมมีใครสามารถฟองคดี
ตอศาลไดอีก เทากับศาลฎีกายอมรับวาคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถใชอํานาจตุลาการแบบเดียวกับศาลได 
เพราะการใชอํานาจดังกลาวไมถูกตรวจสอบในทางตุลาการอีก ทั้งๆที่อํานาจตุลาการตามโครงสรางของ
รัฐธรรมนูญจะตองกระทําในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย และเปนอํานาจของศาลเทานั้น เมื่อคณะกรรมการ
การเลือกต้ังไมใชศาล ประกอบกับรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักการแบงแยกอํานาจไว การตีความของศาลฎีกาในเรื่อง
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๒. ๑. ๓ ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการตีความตามระบบ18

 
ก) การตีความโดยคํานึงถึงความผูกพันของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
สิทธิและเสรีภาพตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยอมผูกพันองคกรผูใชอํานาจรัฐทั้งหลาย

ทั้งปวง ความผูกพันดังกลาวนี้เปนความผูกพันในแนวดิ่ง คือ สิทธิและเสรีภาพถือวาเปนเครื่อง
เหนี่ยวร้ังและเปนกรอบในการใชอํานาจขององคกรของรัฐ อยางไรก็ตามภารกิจของสิทธิและ
เสรีภาพในนิติรัฐยอมไมไดจํากัดเฉพาะแตความสัมพันธในแนวดิ่งเทานั้น แตยังมีผลโดยออมกับ
ความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกันอีกดวย เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพเปนคุณคาพื้นฐาน
แหงการอยูรวมกันในนิติรัฐ ในการตีความบทบัญญัติแหงกฎหมาย แมบทบัญญัตินั้นเปนบทบัญญัติ
ในกฎหมายเอกชน องคกรของรัฐก็จําเปนที่จะตองตีความบทบัญญัติของกฎหมายเอกชนให
สอดคลองกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญดวย ดังนั้นการตีความคําวา “ความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดี” จึงจะตีความใหหลุดลอยโดยไมคํานึงถึงคุณคาของสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญไมได 

 
 ข) การตีความในลักษณะที่หลีกเล่ียงมิใหบทบัญญัติอ่ืนไรผลบังคับ 
ถาบทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่งอาจตีความไดหลายนัย ใหหลีกเล่ียงการตีความที่สงผล

ใหบทบัญญัติอ่ืนใชบังคับไมได เนื่องจากเปนไปไมไดที่องคกรนิติบัญญัติจะตรากฎเกณฑใด
กฎเกณฑหนึ่งขึ้นโดยไมตองการใหกฎเกณฑนั้นมีผลใชบังคับ จึงตองพยายามตีความใหบทบัญญัติ
ทุกบทบัญญัติใชบังคับได ซ่ึงอาจจะใชบังคับไดไมเต็มที่ตามถอยคําก็ได 

 
ค) การใชและตีความกฎหมายในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมายสองบทบัญญัติขัดกัน 
กรณีที่ขอเท็จจริงใดขอเท็จจริงหนึ่งสามารถปรับไดกับบทกฎหมายหลายบท และผล

ในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปรับบทกฎหมายดังกลาวมีความแตกตางกัน ทั้งนี้โดยที่บท
กฎหมายตางๆ เหลานั้นอยูในลําดับชั้นเดียวกัน ใหพิจารณาวาบทกฎหมายบทใดเปนบทกฎหมาย

                                                                                                                                            
นี้ อยางนอยจึงมีปญหาขัดแยงกับระบบกฎหมายทั้งระบบ แนวทางการตีความอํานาจของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังในทิศทางเชนนี้ ซึ่งปรากฏกอนหนานี้ในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒/๒๕๔๖ เปนแนวทางการ
ตีความที่ยาแกการอธิบายใหสมเหตุสมผลได  ถึงแมวาจะปรากฏวาผูรางรัฐธรรมนูญตองการใหคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้งเปนที่สุดก็ตาม แตเจตจํานงของผูรางรัฐธรรมนูญยอมไมใช
เจตจํานงของรัฐธรรมนูญ องคกรที่ตีความรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาระบบของรัฐธรรมนูญทั้งระบบประกอบ
กัน และใหความหมายของรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับระบบไดเชนกัน 
18 Kramer, S. 75. 
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ทั่วไป บทกฎหมายบทใดเปนบทกฎหมายเฉพาะ และใหถือหลักวา “กฎหมายเฉพาะยอมตัด
กฎหมายทั่วไปมิใหใชบังคับในเรื่องเดียวกัน” (lex specialis dereogat legi generali) 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงใดสามารถปรับไดกับบทกฎหมายหลายบท และไมปรากฏวาบท
กฎหมายดังกลาวนั้นสัมพันธกันในลักษณะที่เปนกฎหมายเฉพาะและกฎหมายทั่วไป ยอมตองถือวา
บทกฎหมายดังกลาวอยูในฐานะที่เปนอิสระแกกัน ผูใชและตีความกฎหมายตองยอมรับใหมีการ
เลือกใชบังคับบทกฎหมายบทใดบทใดบทหนึ่งได เชน ความรับผิดตามสัญญา และความรับผิดทาง
ละเมิดอาจดํารงอยูได และในหลายกรณีเราไมสามารถกําหนดความสัมพันธระหวางความรับผิด
ตามสัญญากับความรับผิดทางละเมิดไดวาบทกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในเรื่องใดเปนบท
กฎหมายเฉพาะเรื่องใดเปนบทกฎหมายทั่วไป ดังนี้ผูทรงสิทธิยอมสามารถเลือกบังคับการตามสิทธิ
ในโดยอาศัยบทกฎหมายบทใดบทหนึ่งได 

นอกจากบทกฎหมายสองบทจะสัมพันธกันในลักษณะที่เปนบทกฎหมายเฉพาะและบท
กฎหมายทั่วไป หรือตางดํารงอยูอยางเปนเอกเทศตอกันแลว ในการใชกฎหมายสิ่งที่จะตองคํานึงอีก
ประการหนึ่งคือกรณีขอเท็จจริงใดสามารถปรับไดกับบทกฎหมายสองบท โดยที่ผลในทางกฎหมาย
แตกตางกัน ไดแกกรณีที่บทกฎหมายบทหนึ่งเปนบทกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับกอนและบท
กฎหมายอีกบทหนึ่งเปนบทกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับในภายหลัง ในกรณีเชนนี้ผูใชกฎหมาย
จะตองเลือกใชบทกฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับในภายหลัง ทั้งนี้ตามหลักที่วา “กฎหมายที่ออกมา
ภายหลังยอมตัดกฎหมายที่ออกมากอนมิใหใชบังคับในเรื่องเดียวกัน” (Lex posterior derogat legi 
generali) 

บางกรณีองคกรนิติบัญญัติอาจตรากฎหมายกําหนดหลักเกณฑการใชกฎหมายกรณี
กฎหมายขัดกันไวเปนการเฉพาะก็ได เชน มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ที่บัญญัติใหวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายตางๆ เปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เวนแตกฎหมายใดกําหนดหลักเกณฑในการ
ประกันความเปนธรรมและมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาหลักเกณฑที่บัญญัติไว
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯก็ใหใชหลักเกณฑตามกฎหมายนั้น ซ่ึงหมายความ
วา ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะกําหนดกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองไวโดยมีหลักเกณฑประกัน
ความเปนธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ํ ากวาหลักเกณฑที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะนําบทบัญญัตินั้น
มาใชเปนเกณฑในการออกคําสั่งทางปกครองไมได แตจะตองใชบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯแทน 

 
ง) การตีความโดยคํานึงถึงกฎหมายที่จะใชบังคับในอนาคต 
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ในกรณีที่มีการตรากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้น และกฎหมายฉบับดังกลาวนั้นกําลังจะ
ไดรับการประกาศใช ในการตีความบทกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูแลว ผูตีความตองคํานึงถึงความ
สอดคลองของบทกฎหมายที่ตนกําลังตีความกับกฎหมายที่จะใชบังคับในอนาคตอันใกลอยาง
แนนอนใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งนี้เพราะกฎหมายที่กําลังจะมีผลใชบังคับนั้นยอมเขามา
เปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายทั้งระบบ ดังนั้นการคํานึงถึงคุณคาตางๆ ที่ดํารงอยูในกฎหมายที่
กําลังจะมีผลใชบังคับยอมเปนสิ่งสําคัญและอาจเปนเครื่องชวยในการไขความหมายของบท
กฎหมายที่เปนวัตถุแหงการตีความไดอีกทางหนึ่ง 

 
จ)  การตีความกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 
หลักเกณฑการตีความกฎหมายในเรื่องนี้เปนผลมาจากความเปนเอกภาพของระบบ

กฎหมายและลําดับชั้นของกฎหมาย โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด การใชและการ
ตีความกฎหมายทั้งปวงในบานเมืองจะตองดําเนินไปใหสอดคลองกับคุณคาพื้นฐานที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่บทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมายมหาชน
สามารถตีความไดในหลายนัย ใหตีความไปในทางที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามไมพึง
ใชหลักการดังกลาวนี้ไปบิดเบือนบทกฎหมายที่เห็นไดชัดวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญใหบท
กฎหมายนั้นสามารถใชบังคับได เพราะในกรณีเชนนี้ตองถือวาบทบัญญัติดังกลาวขัดหรือแยงกับ
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด และตองดําเนินการสงเรื่องใหองคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยประกาศ
การใชบังคับไมไดของบทบัญญัตินั้น 
  

๒. ๓ การตีความตามประวัตคิวามเปนมาแหงกฎหมาย19

 บทกฎหมายบทหนึ่งซ่ึงเปนวัตถุแหงการตีความอาจจะไดรับการตีความหลังจากที่ไดมี
ตราบทกฎหมายนั้นทันทีหรืออาจจะไดรับการตีความหลังจากที่ไดมีตราบทกฎหมายนั้นออกมา
นานแลวก็ได เมื่อพิจารณาในแงของเวลาแลว เราจะพบวามีเวลาที่เกี่ยวของอยูสองกรณี คือ เวลาที่
บทกฎหมายนั้นไดรับการประกาศใช และเวลาที่บทกฎหมายนั้นไดรับการตีความใหมีผลใชบังคับ 
เชน เวลาที่ศาลมีคําพิพากษา ระหวางระยะเวลาดังกลาวอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
โครงสรางของสังคม ทางดานเทคนิค ทางดานสิ่งแวดลอม อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของ
ผูคนทั้งทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ตลอดจนอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองทั้งระบบ 
หรือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  

การตีความกฎหมายตามประวัติความเปนมาเปนการคนหาความหมายของบทกฎหมายจาก
บริบททางประวัติศาสตรที่บทกฎหมายนั้นถือกําเนิดขึ้น โดยผูตีความจะตองคํานึงถึงบริบททาง

                                                 
19 Bernd Rüthers, Rechtstheorie, München : Beck, 1999, S. 433-434.  
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สังคมในเวลาที่มีการตราบททกฎหมายนั้น จะตองคํานึงถึงบริบททางทฤษฎีขณะที่มีการตรา
กฎหมายนั้น และจะตองพิจารณาความประสงคของผูรางกฎหมายนั้นประกอบกัน  

การพิจารณาบริบททางสังคม คือ การยอนกลับไปตรวจสอบวาในขณะที่มีการตรากฎหมาย
นั้นกลุมผลประโยชนทางสังคมมีลักษณะอยางไร เกิดความขัดแยงอะไรขึ้นบางในสังคมในเวลานั้น
และการรางกฎหมายดังกลาวขึ้นในเวลานั้นมีความประสงคอยางไร 

การพิจารณาบริบททางทฤษฎี คือ การยอนกลับไปตรวจสอบวาในเวลานั้นทฤษฎีทาง
กฎหมายเรื่องดังกลาวเปนอยางไร มีถอยคําใดบางในเวลานั้นที่ผูรางกฎหมายอาจเลือกใชและนํามา
ประมวลเปนประโยคทางกฎหมายได ถอยคําอ่ืนที่ไมไดรับการเลือกใชคืออะไร 

การพิจารณาความประสงคของผูรางกฎหมาย คือ การยอนกลับไปตรวจดูวาผูรางกฎหมาย
มุงหมายอะไร มีการอภิปรายโตแยงแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวอยางไร มีการเปลี่ยนแปลง
รางกฎหมายนั้นเปนลําดับอยางไร 

 
๒. ๔  การตีความตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 

 
๒. ๔. ๑ ขอความท่ัวไป 
วิธีการตีความบทกฎหมายตามวัตถุประสงค คือ วิธีการตีความที่ตั้งคําถามถึง “เปาหมาย” 

หรือ “เหตุผล” (ratio legis) หรือ “นโยบาย” ของบทกฎหมายนั้น การตีความตามวัตถุประสงคแหง
บทกฎหมายจึงเปนวิธีการตีความที่ทําใหผูตีความไมตกเปนทาสของถอยคําหรือลายลักษณอักษร 
ติดอยูเฉพาะแตรูปแบบของถอยคําและไมสนใจที่จะถามถึงเปาหมายของบทกฎหมายบทนั้น 
Rudolf Ihering ยอดนักกฎหมายของเยอรมันไดกลาวไววา “วัตถุประสงคคือผูสรางระบบกฎหมาย 
ไมมีบทกฎหมายใดแมแตบทเดียวที่ไมเปนหนี้บุญคุณของวัตถุประสงค” ตอเมื่อผูตีความเขาใจ
วัตถุประสงคเทานั้น ผูตีความจึงจะหยั่งรูถึงความหมายที่แทจริงที่แฝงอยูในบทกฎหมายนั้น 
 ในทางตําราเมื่อตองอธิบายถึงการคนหาวัตถุประสงคของบทกฎหมายแลว มักจะอธิบายวา
อาจกระทําไดใน ๒ รูปแบบ คือ คนหาวาผูรางกฎหมายมีนิตินโยบายอยางใดในการรางบทกฎหมาย
บทนั้น หรือคนหาวาบทกฎหมายบทนั้นโดยตัวของตัวเองในสภาวการณ ณ เวลาตีความ มี
วัตถุประสงคอยางใดซึ่งในอดีตมักมีปญหาโตแยงกันเสมอมาวาจะถือตามความเห็นฝายใด ผูเขียน
เห็นวาการคนหาความหมายที่แทจริงของบทกฎหมายยอมจะใชทั้งสองวิธี โดยถือวาการคนหา
เจตจํานงของผูรางกฎหมายเปนการตีความบทกฎหมายตามประวัติความเปนมา ซ่ึงแมวาจะรูวาผูราง
กฎหมายมีเจตจํานงอยางไร ก็ไมผูกพันผูตีความกฎหมายใหตองยึดถือตาม สวนการคนหาวาบท
กฎหมายบทนั้นโดยตัวของของเองในสภาวการณ ณ เวลาตีความมีวัตถุประสงคอยางไรนั้น คือ การ
ตีความกฎหมายตามวัตถุประสงคของกฎหมายที่กลาวอยูนี้ 
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ในอดีตวิธีการตีความบทกฎหมายตามวัตถุประสงคไมไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เหมือนในปจจุบัน Friedrich Karl von Savigny เองก็ไดตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
นําเอาวัตถุประสงคของบทกฎหมายมาเปนเครื่องมือในการคนหาความหมายของบทกฎหมาย แม
ในชวงกลางศตวรรษที่สิบเกา นักกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งในเยอรมันยังเห็นวาความหมายของ
บทกฎหมายอาจคนหาไดโดยอาศัยรูปแบบวิธีการทางตรรกวิทยาเทานั้น ไมควรคนหาจาก
วัตถุประสงคเพราะจะทําใหกฎหมายไมแนนอน แตในปจจุบันดูเหมือนจะไมมีใครปฏิเสธการ
ตีความกฎหมายตามวัตถุประสงคของกฎหมายอีกแลว คงมีประเด็นถกเถียงกันถึงน้ําหนักของการ
ตีความกฎหมายตามวิธีนี้เทานั้นวาจะมีน้ําหนักเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการตีความกฎหมายทั้ง
สามวิธีที่ไดกลาวมากอนหนานี้ 

 
๒. ๔. ๒ ผลประโยชน วัตถุประสงคของบทกฎหมายและผลที่เกิดจากการตีความ 
แมในหลายกรณีวัตถุประสงคของกฎหมายอาจปรากฏอยูในกฎหมายฉบับนั้นเอง แตในอีก

หลายกรณีการจะทราบวาวัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนั้นคืออะไรจะตองทําความเขาใจ
สภาพการณแหงผลประโยชนที่กฎหมายฉบับนั้นมุงจัดสรร อยางไรก็ตามโดยที่ผลประโยชนตางๆ 
มีลักษณะที่หลากหลายมาก กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งจึงไมไดมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หนึ่งโดยเฉพาะ 

ในกรณีที่ไมทราบแนชัดวากฎหมายฉบับนั้นมีวัตถุประสงคอะไรเปนวัตถุประสงค
เฉพาะ ผูตีความกฎหมายจําตองทราบถึงวัตถุประสงคทั่วไปของกฎหมาย เราอาจกลาวไดวา
กฎหมายทุกฉบับตองรับใชวัตถุประสงคทั่วไป เชน การธํารงไวซ่ึงความมั่นคงแนนอนแหงระบบ
กฎหมาย การสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในระบบกฎหมาย และการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
ยุติธรรมในระบบกฎหมาย เปนตน 

การตีความกฎหมายไมใชการคิดในทางตรรกวิทยาที่หลุดลอยจากขอเท็จจริงที่เปน
รูปธรรม ดังนั้นเมื่อเกิดขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมขึ้นแลว จะตองนําเอาขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมมา
คํานึงประกอบการคนหาวัตถุประสงคของบทกฎหมายบทนั้นดวย โดยวัตถุประสงคของบท
กฎหมายนั้นอยางนอยที่สุดยอมจะตองไมขัดตอหลัก “เหตุผลของเรื่อง” (Natur der Sache)20 เมื่อได
พิเคราะหขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมแลว นอกจากนี้โดยเหตุที่เปนไปไมไดที่บทบัญญัติของกฎหมาย
จะไดรับการตราขึ้นโดยไมตองการใหมีผลใชบังคับ การตีความกฎหมายจึงตองตีความไปในทางที่
ใหกฎหมายนั้นใชบังคับได ไมใชตีความไปในทางที่ใหกฎหมายนั้นใชบังคับไมได ยิ่งไปกวานั้น
หากการตีความกฎหมายกอใหเกิดผลอันประหลาดหรือขัดตอสํานึกในเรื่องความยุติธรรมแลว  ผู
ตีความยอมไมอาจเลือกผลจากการตีความนั้นเปนความหมายของบทกฎหมายได  
                                                 
20 Rolf wank, Die Auslegung von Gesetzen, Köln (u.a.) : Carl Heymanns, 1997, S. 75. 
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๓. ชองวางของกฎหมายและการอุดชองวาง 
 

๓. ๑ ลักษณะทั่วไปและรูปลักษณของชองวางของกฎหมาย 
 โดยปกติทั่วไปแลวชองวางของกฎหมายยอมเกิดมีขึ้นหากปรากฏวามีขอเท็จจริงเกิดขึ้น
แลว และไดมีการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรจนสุดขอบความที่จะเปนไปไดตามความหมาย
ของถอยคําแลว ไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรที่สามารถยกมาปรับเขากับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได 
ทั้งๆที่เมื่อพิจารณาจากระบบกฎหมายทั้งระบบแลว เห็นไดชัดวาระบบกฎหมายไมตองการใหมี
ชองวางเชนวานั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง ชองวางของกฎหมายยอมเกิดจากความบกพรองหรือความไม
สมบูรณของบทกฎหมายลายลักษณอักษร ความไมบกพรองหรือความไมสมบูรณดังกลาวนั้นเรา
ยอมทราบไดจากการนําเอาบทกฎหมายลายลักษณอักษรที่มีอยูทั้งหมดไปตรวจวัดกับระบบ
กฎหมายทั้งระบบ 
 อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงชองวางของกฎหมาย เราจะตองเขาใจวาชองวางของกฎหมาย
ยอมเกิดขึ้นไดเฉพาะเมื่อพิจารณาจากกฎเกณฑทางกฎหมายทั้งปวงที่ดํารงอยูจริงในระบบกฎหมาย 
(lex lata) แลว ปรากฏวาไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรสามารถนําไปปรับใชกับขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นไดเทานั้น ทั้งๆที่เมื่อพิเคราะหจากวัตถุประสงคทั้งปวงแลวเห็นไดชัดวาระบบกฎหมาย
ตองการใหมีกฎเกณฑใชบังคับ ไมไดหมายความเลยไปถึงขนาดวากรณีนั้นเปนกรณีที่ยังไมมี
กฎเกณฑทางกฎหมายใชบังคับอยูในระบบกฎหมาย แลวผูใชกฎหมายตองการใหมีกฎเกณฑ
ดังกลาวใชบังคับ (lex ferenda) จึงกลาวอางขึ้นวากฎหมายมีชองวาง เพื่อท่ีตนจะไดนําเอากฎเกณฑ
ที่ตนปรารถนาจะใหมีมาใช “อุดชองวาง” ที่ตนกลาวอางขึ้นเทานั้น กรณีหลังนี้ไมใชเร่ืองของ
ชองวางทางกฎหมาย แตเปนกรณีของชองวางทางนิตินโยบาย ซ่ึงไมสามารถอุดไดโดยอาศัย
วิธีการใชและการตีความกฎหมาย แตตองกระทําโดยการนิติบัญญัติ 
 ปญหาวากรณีใดเปนกรณีที่ปรากฏ “ชองวางของกฎหมายอยางแทจริง” อันจะสามารถอุด
ไดโดยนิติวิธี กรณีใดเปนกรณีที่เปนเพียง “ชองวางทางนิตินโยบาย” ซ่ึงหากไมตองการใหมี จะตอง
กระทําโดยการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับเปนปญหาที่ยุงยากไมนอยในทางทฤษฎี และเปนปญหาที่
ผูใชและตีความกฎหมายตองคิดถึงเปนเบื้องแรก กอนที่จะสรุปวากรณีที่ไมมีบทกฎหมายลายลักษณ
อักษรใชบังคับกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเปนกรณีที่มี “ชองวางของกฎหมาย” แลว เพราะกรณี
ดังกลาวอาจเปนเพียงชองวางในทางนิตินโยบายก็ได ในชั้นนี้อาจตั้งเปนขอสังเกตไวกอนวาใน
กฎหมายอาญา การที่ไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรกําหนดความผิดและโทษไว ยอมถือเปน
ชองวางในทางนิตินโยบายเสมอ เพราะการจะลงโทษบุคคลใดในทางอาญาไดนั้นจะตองมีกฎหมาย
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ลายลักษณอักษรกําหนดความผิดและโทษไวเทานั้น21 สําหรับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
ไมมีไดมีหลักเกณฑเชนนั้น ดังนั้นทั้งชองวางของกฎหมายโดยแทจริง และชองวางในทางนิติ
นโยบายจึงอาจเกิดขึ้นในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนได 
 การแบงแยกประเภทของชองวางกฎหมายอาจกระทําไดหลายวิธี แลวแตวาจะใชอะไรเปน
เกณฑ หากพิจารณาจากลักษณะของถอยคําแลว เราอาจแบงแยกชองวางของกฎหมายออกเปนสาม
ประเภท22 คือ 
 ๑) ชองวางของกฎหมายที่มีลักษณะเปนการมอบอํานาจ (ชองวางแบบ intra verba legis) 
กรณีนี้ เปนกรณีนี้ผูบัญญัติกฎหมาย บัญญัติกฎหมายโดยใชถอยคําที่มีลักษณะเปนหลักการ 
(Generalklausel) หรือถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง (indefinite legal concept; 
unbestimmter Rechtsbegriff) หรือเปนกรณีที่ผูบัญญัติกฎหมายเปดชองใหดุลพินิจแกผูพิพากษา 
เมื่อพิจารณาในแงรูปแบบแลว กรณีนี้เปนกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ดวยเหตุดังกลาวตํารา
บางเลมจึงไมถือวากรณีนี้เปนกรณีที่เกิดชองวางของกฎหมายขึ้น23 อยางไรก็ตามเราจะเห็นไดวา
กรณีนี้เปนกรณีที่ผูบัญญัติกฎหมายมอบอํานาจใหองคกรฝายปกครองและองคกรตุลาการปรับใช
บทบัญญัติที่มีลักษณะเปนหลักการหรือที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจงโดยดุลพินิจของตนเพื่อให
กฎเกณฑทางกฎหมายไดรับการปรับใชใหเหมาะกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจกลาวได
วาผูตรากฎหมายจงใจตรากฎหมายโดยเปดใหผูใชกฎหมายใชดุลพินิจปรับใชกฎหมายนั้นเอง (ให
ผูใชกฎหมายอุด “ชองวาง” นั้นตามความเหมาะสมใหยุติธรรมตามสภาพของเรื่อง) ตํารากฎหมาย
จํานวนหนึ่งจึงนับเอาปรากฏการณดังกลาวนี้เขาอยูในรูปลักษณของชองวางแหงกฎหมายดวย 

หากนับเอาปรากฏการณดังกลาวนี้วาเปนชองวาง จะพบวากฎเกณฑดังกลาวมีอยูมาก
ในทางกฎหมายมหาชน เชน กรณีที่กฎหมายใหอํานาจองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองยกเลิกคําสั่ง
ทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งใหประโยชนกับผูรับคําสั่งทางปกครองได หากปรากฏวาการ
ปลอยใหคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายดํารงอยูตอไปนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอประโยชนสาธารณะหรือตอประชาชนอันจําเปนตองปองกันหรือขจัดเหตุดังกลาว24 มี
ปญหาวาหากไมมีบทบัญญัติลายลักษณอักษรบัญญัติไวเชนนี้ แลวการปลอยใหคําสั่งทางปกครองที่
ชอบดวยกฎหมายซึ่งดํารงอยูตอไปจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประโยชนสาธารณะ 
องคกรเจาหนาที่ฝายปกครองจะยกเลิกหรือส่ังระงับผลของคําสั่งทางปกครองนั้นไดหรือไม กรณีนี้
ในทางนิติศาสตรก็จะตองตอบวาได เพราะหากองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองไมสามารถกระทําได

                                                 
21 หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการพื้นฐานในกฎหมายอาญาที่วา “ไมมีความผิด ไมมีโทษโดยปราศจากกฎหมาย” 
(nullum crimen, nulla poena sine lege)  
22 Kramer, S.139 ff. 
23 Claus-Wilhelm Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, Berlin : Dunker & Humblot, 1964, S. 103. 
24 ดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๓ วรรคสอง (๕)  
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แลว การดํารงอยูของระบบกฎหมายก็จะไมมีความหมาย อยางไรก็ตามเปนที่แนนอนวาหากผูรับ
คําสั่งทางปกครองสุจริต และตองยอมสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสาธารณะเชนนี้ ผูรับ
คําสั่งทางปกครองก็ยอมมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย ตัวอยางที่กลาวมาขางตนนี้เปน
ตัวอยางที่ผูเขียนเห็นวาผูตรากฎหมายไดนําเอาหลักทั่วไปในทางกฎหมายมหาชนมาบัญญัติไวเปน
ลายลักษณอักษร และแมไมบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร หากเกิดกรณีเชนวานั้น องคกรเจาหนาที่
ฝายปกครองก็ยอมจะตองใชหลักทั่วไปทางกฎหมายมหาชนมาอุดชองวางดังกลาว โดยจะตอง
คํานึงถึงพฤติการณที่เกิดขึ้นวามีเหตุฉุกเฉินจําเปนที่จะตองปองกันหรือขจัดอันตรายอยางรายแรงที่
มีตอประโยชนสาธารณะหรือไม การบัญญัติบทกฎหมายดังกลาวจากเหตุผลทั่วไปในทางกฎหมาย
มหาชนในกรณีนี้ ยอมเห็นไดอยูในตัววาผูบัญญัติกฎหมายยอมไมอาจจะบัญญัติโดยใชถอยคําที่
ชัดเจนแนนอนได แตตองใชถอยคําที่มีความหมายไมเฉพาะเจาะจง เพื่อใหองคกรเจาหนาที่ฝาย
ปกครองสามารถปรับใชบทกฎหมายดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของเหตุการณได และในการใช
อํานาจยกเลิกคําสั่งทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายที่ใหประโยชนแกผูรับคําสั่งทางปกครอง 
องคกรเจาหนาที่จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนหนทางสุดทาย (ultima ratio) เทานั้น 

๒) ชองวางของกฎหมายแบบเปด (ชองวางแบบ praeter verba legis) ชองวางของกฎหมาย
ในลักษณะดังกลาวนี้เปนชองวางของกฎหมายอยางแทจริง กลาวคือ เปนกรณีที่เมื่อตีความกฎหมาย
จนสุดขอบความของถอยคําแลว ไมสามารถนําบทบัญญัติของกฎหมายนั้นไปปรับกับขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นได ชองวางของกฎหมายแบบเปดนี้มักจะเปนกรณีที่ผูบัญญัติกฎหมายคิดไปไมถึง ซ่ึงหากผู
บัญญัติกฎหมายคิดไปถึงแลวก็คงจะไมบัญญัติกฎหมายใหเกิดชองวางดังกลาวขึ้น25  

ตัวอยางในทางกฎหมายมหาชนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไมนานนี้ และอาจถือวาเปนชองวางของ
กฎหมายแบบเปด ก็คือ กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีจํานวนสิบหาคน26 ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
ทุกแหงซึ่ ง เลือกกันเองให เหลือเจ็ดคน  ผู แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก เปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน ปรากฏวาในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งและมีที่นั่งในสภา
ผูแทนราษฎรเพียง ๔ พรรคการเมือง ซ่ึงเมื่อพรรคการเมืองตางสงผูแทนมาพรรคละหนึ่งคน ก็จะมี
ผูแทนพรรคการเมืองเพียงสี่คนเทานั้น และจะเลือกกันอยางไรก็ไมมีทางเลือกใหเหลือหาคนตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวได เห็นไดชัดวากรณีนี้เปนกรณีที่ผูรางรัฐธรรมนูญไมไดคาดคิดไว กลาวคือผู
รางรัฐธรรมนูญคิดไปไมถึงวาจะมีพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรนอยกวาหาพรรคการเมือง จึง
                                                 
25 Hans Kelsen เห็นวา ชองวางของกฎหมายในทางเทคนิคยอมเกิดมีขึ้นเมื่อผูบัญญัติกฎหมายไมไดบัญญัติ
กฎเกณฑที่ตนควรจะตองบัญญัติ หากตนตองการใหการปรับใชกฎหมายในเรื่องนั้นเปนไปได 
26  ดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙๗ กอนการแกไขเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ 
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บัญญัติไวใหพรรคการเมืองสงผูแทนมาพรรคละหนึ่งคน แลวใหผูแทนพรรคการเมืองเลือกกันเอง
ใหเหลือหาคน กรณีนี้เปนกรณีที่ผูเขียนเห็นวาเกิดชองวางทางกฎหมายแบบเปดขึ้นแลว และเปน
กรณีที่จะตองหาทางอุดชองวางของกฎหมายดังกลาวในทางนิติวิธีเพื่อใหกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนไปได 

 ๓) ชองวางของกฎหมายที่เกิดจากการไมมีบทบัญญัติที่เปนขอยกเวน (ชองวางแบบ contra 
verba legis) ชองวางของกฎหมายในกรณีนี้มีลักษณะที่ตรงกันขามกับชองวางของกฎหมายแบบเปด 
กลาวคือ ในขณะที่ชองวางของกฎหมายแบบเปดเปนกรณีที่ผูบัญญัติกฎหมายตรากฎหมายโดยใช
ถอยคําที่แคบหรือเครงครัดเกินไป เมื่อเกิดขอเท็จจริงขึ้นและตีความถอยคํานั้นจนสุดขอบความของ
ถอยคําแลว บทกฎหมายบทนั้นก็ยังไมครอบคลุมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ชองวางของกฎหมายที่เกิดจาก
การไมมีขอยกเวนกลับเปนกรณีที่ผูบัญญัติกฎหมายตรากฎหมายขึ้นโดยใชถอยคําที่กวางเกินไป 
และเมื่อเกิดขอเท็จจริงขึ้น ปรากฏวาขอเท็จจริงดังกลาวนั้นอยูในความหมายของถอยคําที่ไดบัญญัติ
ไวนั้น อยางไรก็ตามเห็นไดชัดวาหากปรับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับบทกฎหมายนั้นแลว จะไดผลทาง
กฎหมายที่ไมอาจยอมรับไดและขัดกับวัตถุประสงคของบทกฎหมายบทนั้น (ratio legis) อยางชัด
แจง กลาวอีกนัยหนึ่งกรณีนี้เปนกรณีที่ถอยคํากวางไปกวาวัตถุประสงคของบทกฎหมายอยางเห็น
ไดชัด และสรุปไดโดยไมมีขอสงสัยใดๆเลยวา ถาผูบัญญัติกฎหมายไดคาดคิดไปถึง ก็จะบัญญัติ
กฎหมายโดยใชถอยคําที่แคบลงหรือบัญญัติขอยกเวนในเรื่องดังกลาวไว 

ตัวอยางของเรื่องนี้ในทางกฎหมายมหาชนปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคูกรณีในกระบวนพิจารณาทางปกครองที่จะมี
ทนายความหรือที่ปรึกษา มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา “ในการ
พิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนาเจาหนาที่ คูกรณีมีสิทธินําทนายความหรือที่
ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได” มีปญหาวาในการสอบสัมภาษณบุคคลเขารับ
ราชการหรือสอบสัมภาษณบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผูเขาสอบสัมภาษณจะขอนํา
ที่ปรึกษามาพรอมกับตนในการเขาสอบสัมภาษณไดหรือไม เมื่อพิจารณาจากความหมายของการ
พิจารณาทางปกครองแลว จะพบวาการสอบสัมภาษณบุคคลเขารับราชการหรือสอบสัมภาษณเปน
การพิจารณาทางปกครองอยางหนึ่งเนื่องจากเปนการเตรียมการและการดําเนินการที่จะนําไปสูการ
ออกคําส่ังทางปกครอง และโดยที่การมาสอบสัมภาษณเปนกรณีที่ผูรับการสอบตองมาสอบตอหนา
คณะกรรมการ จึงเปนกรณีที่ถือไดวาเปนการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอหนา
เจาหนาที่แลว ดวยเหตุนี้เมื่อพิจารณาจากถอยคําผูเขาสอบสัมภาษณจึงยอมมีสิทธินําที่ปรึกษามาดวย
ได อยางไรก็ตามเปนที่เห็นประจักษชัดในตัววาผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการตีความดังกลาวจะ
ขัดแยงกับวัตถุประสงคของบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางชัดแจง เพราะการสอบสัมภาษณเปนการ
สอบที่คณะกรรมการประเมินความสามารถของผูเขาสอบเปนการเฉพาะตัว การใหผูเขาสอบนําที่
ปรึกษาเขามาในการสอบสัมภาษณและใหคําปรึกษาแกผูเขาสอบนั้น ยอมจะทําใหการประเมินผล
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การสอบสัมภาษณไมอาจเปนไปได กรณีนี้เห็นไดชัดวาเปนกรณีที่ผูรางกฎหมายไมไดบัญญัติ
ขอยกเวนที่ควรจะตองบัญญัติไว สงผลใหบทบัญญัติของกฎหมายกวางเกินไปและครอบคลุม
ขอเท็จจริงที่โดยเหตุผลของเรื่อง (natur der Sache) ไมอาจครอบคลุมถึงได ในทางนิ

                                                

ติวิธีการอุด
ชองวางของกฎหมายในลักษณะดังกลาวนี้จะตองกระทําโดยการลดรูปของถอยคําในกฎหมายลงให
สอดคลองกับวัตถุประสงคดังจะไดกลาวตอไป27

 
๓. ๒ การอุดชองวางของกฎหมาย28

ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายลายลักษณอักษรมีชองวาง29 และการอุดชองวางของกฎหมาย
ลายลักษณอักษรนั้นไมขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแลว ประเด็นที่จะตองพิจารณาก็คือ เราจะอุด
ชองวางของกฎหมายอยางไร ในทางนิติวิธีการอุดชองวางของกฎหมายอาจกระทําไดในหลาย
ลักษณะ หลักการตางๆที่จะกลาวตอไปนี้เปนหลักการใชกฎหมายทั่วไปที่ผูใชกฎหมายมหาชนตอง
มานําปรับใชใหเหมาะสมกับกรณีดวย 

 
๓ .  ๒ .  ๑  การใชกฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ ใกล เคียงอย างยิ่ ง  (analogy; 

argumentum a simile)  

 
27 มีขอสังเกตวากฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ออกตามความพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กําหนดให
การแจงผลการสอบไมตองมีการรับฟงกอนการออกคําสั่งฯ ซึ่งจะเปนเครื่องตีความบทบัญญัติดังกลาวไดอีกสวน
หนึ่ง 
28 Kramer, S. 146 ff., Rüthers, S.489 ff., Klaus F. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, Köln (u.a.) : Carl Heymanns, 
1995, S. 650 ff. 
29 ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ก็มีความความเห็นวา การอุดชองวางของกฎหมายตางจากการแปลกฎหมาย 
ผูเขียนก็เห็นเปนอยางเดียวกัน จึงถือวาการอุดชองวางของกฎหมายเปนการใชกฎหมาย ไมใชการตีความกฎหมาย 
เพราะการอุดชองวางของกฎหมายจะเกิดขึ้นได เมื่อผานพนการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรแลวไมปรากฏวา
มีบทกฎหมายที่จะนํามาปรับขอเท็จจริงได ในเรื่องนี้ศาสตราจารย ดร.หยุด กลาววา “การแปลกฎหมายหมายความ
วาการคนหาความมุงหมายของกฎหมาย ในการแปลกฎหมายผูพิพากษาไดใชกฎหมายที่มีอยูแลว เปนแตวา
กฎหมายนั้นมีขอความไมชัดเจนพอหรือใชถอยคําแคบเกินไป ไมตรงตอความมุงหมายของกฎหมาย แตการอุด
ชองวางของกฎหมายนั้น คือ การตัดสินคดีโดยนําฎเกณฑตางๆมาใชในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไว การอุด
ชองวางแหงกฎหมายเปนเรื่องที่ผูพิพากษาจะตองไปคนหากฎเกณฑที่จะมาปรับคดีเอาเอง” ดู หยุด แสงอุทัย, 
ชองวางแหงกฎหมาย, กรุงเทพฯ :วิญูชน,  ๒๕๕๑ หนา ๑๐. (หนังสือเลมนี้เปนการนําเอาบทความชื่อเดียวกัน
ซึ่งตีพิมพในบทบัณฑิตย เลม ๑๐ ตอนที่ ๘ (พฤษภาคม ๒๔๘๑) มาพิมพซ้ํา มีขอสังเกตวาตามความเขาใจในเวลา
นั้นชองวางของกฎหมายเกิดจากกฎหมายมีขอความไมชัดเจนพอหรือใชถอยคําแคบเกินไป ไมตรงตอความมุง
หมายของกฎหมายเทานั้น ไมไดหมายถึงกรณีที่กฎหมายมีถอยคํากวางเกินไปดวยดังที่ผูเขียนไดอธิบายไวใน
บทความนี้ 
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การอุดชองวางของกฎหมายดวยวิธีการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งนับเปน
วิธีการอุดชองวางของกฎหมายที่สําคัญที่สุดในกรณีที่เกิดชองวางของกฎหมายแบบเปด (praeter 
verba legis) ขึ้น การใชกฎหมายโดยเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งไดรับการบัญญัติ
ยอมรับไวอยางชัดเจนในมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหมายความวาระบบ
กฎหมายเอกชนยอมรับการอุดชองวางของกฎหมายในลักษณะนี้ แตในทางกฎหมายอาญานั้นการ
เทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งในทางที่เปนผลรายแกบุคคลไมอาจกระทําได ไดแต
เทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งในทางที่เปนคุณแกบุคคลเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐจะ
ลงโทษทางอาญาแกบุคคลใด จะตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติความผิดและโทษไวอยาง
ชัดเจน มิฉะนั้นรัฐยอมจะลงโทษบุคคลนั้นไมได มีปญหาในกรณีที่เกิดชองวางทางกฎหมายแบบ
เปดขึ้นในทางกฎหมายมหาชน ผูใชกฎหมายจะสามารถอุดชองวางของกฎหมายดังกลาวโดยการ
เทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งไดหรือไม ปญหานี้เปนปญหาที่ยังไมไดมีการอภิปรายในระบบ
กฎหมายไทย 

ในกฎหมายปกครอง หลักการอันเปนรากฐานสําคัญไดแกหลักความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครอง ตามหลักการนี้องคกรฝายปกครองจะตองดําเนินกิจกรรมทางปกครองให
อยูในกรอบของกฎหมาย และถาการดําเนินกิจกรรมทางปกครองนั้นมีลักษณะเปนการกาวลวงสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ยอมจะตองมีกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติใหอํานาจแกองคกรฝายปกครอง
อยางชัดแจงดวย ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวและเกิดชองวางของกฎหมายขึ้น ผูเขียนเห็นวา
องคกรฝายปกครองอาจเทียบเคียงบทกฎหมายปกครองที่ใกลเคียงอยางยิ่งดําเนินกิจกรรมทาง
ปกครองในทางที่เปนคุณแกราษฎรได ทั้งนี้โดยองคกรฝายปกครองจะตองระมัดระวังมิใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางปกครองในลักษณะดังกลาวขัดตอหลักแหงความเสมอภาค แตหากองคกรฝาย
ปกครองจะกระทําการที่มีลักษณะกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของราษฎร กรณียอมจะตองมีกฎหมาย
ลายลักษณอักษรใหอํานาจฝายปกครองไว ในกรณีที่ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติไวโดยชัด
แจง องคกรฝายปกครองยอมไมอาจใชบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งอุดชองวางดังกลาวในทางที่
เปนผลรายแกบุคคลได เชน ในกรณีที่กรมสรรพากรตองการจัดเก็บภาษีอากร จะตองมีบทกฎหมาย
ใหอํานาจกรมสรรพากรกระทําการเชนนั้น หากไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรใหอํานาจ แมในทาง
นโยบายสมควรที่จะตองจัดเก็บภาษีอากร และมีบทกฎหมายในลักษณะคลายคลึงกันใหอํานาจ
กรมสรรพากรเก็บภาษี กรมสรรพากรก็ไมอาจเทียบเคียงบทบัญญัติดังกลาวจัดเก็บภาษีอากรจาก
ราษฎรได ไดแตเสนอกฎหมายตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาตรากฎหมายใหอํานาจดังกลาวแกตน ซ่ึง
รัฐสภาตองผูกพันตนตอรัฐธรรมนูญดวย หลักการดังกลาวนี้ยอมนําไปใชในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
เชนกัน กลาวโดยสรุปผูเขียนเห็นวาหากเกิดชองวางแบบเปดในกฎหมายมหาชนขึ้น จะเทียบเคียง
บทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งไดหรือไม จะตองพิจารณาวากรณีดังกลาวเปนการเทียบเคียงบท
กฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งใหอํานาจแกองคกรของรัฐกระทําการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของ
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ราษฎรหรือไม หากเปนเชนนั้นการเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งยอมไมอาจกระทําได และ
ตองถือวาชองวางดังกลาวเปนชองวางในทางนิตินโยบายที่จะอุดไดก็แตโดยการตรากฎหมายขึ้นให
อํานาจแกองคกรเจาหนาที่ฝายปกครองเทานั้น เวนเสียแตวากรณีดังกลาวเปนเรื่องฉุกเฉิน จําเปน
รีบดวน ที่จะตองกระทําเพื่อปองปดภัยภยันตรายตอสาธารณะที่ปรากฏอยูตอหนา แตองคกรฝาย
ปกครองยอมจะตองชดใชคาทดแทนความเสียหายใหแกราษฎรที่สุจริตดวย 

ในทางตํารา การใชกฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งอาจเกิดขึ้นได ๒ 
กรณี คือ การเทียบเคียงบทกฎหมาย (Gesetzesanalogie, Einzelanalogie) และการเทียบเคียงหลัก
กฎหมาย (Rechtsanalogie, Gesamtanalogie) การเทียบเคียงบทกฎหมาย คือ การนําเอาบทกฎหมาย
บทใดบทหนึ่งไปใชบังคับกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นซ่ึงไมอยูในความหมายตามถอยคําของบท
กฎหมายนั้น แตขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นคลายคลึงกับขอเท็จจริงที่ตรงตามถอยคําของบทกฎหมายนั้น
อยางมาก จนไมอาจปฏิเสธผลทางกฎหมายเชนเดียวกันได สวนการเทียบเคียงหลักกฎหมาย คอื การ
คนหาหลักการที่อยูเบื้องหลักบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรหลายๆมาตรา แลวใช
หลักการดังกลาวปรับกับขอเท็จจริงที่มีลักษณะคลายคลึงกันซึ่งไมไดบัญญัติไวอยางชัดแจง 

 
๓. ๒. ๒ การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลแบบ “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” (argumentum a 

fortiori)  
การอุดชองวางของกฎหมายโดยใหเหตุผลในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได ๒ กรณี คือ การให

เหตุผลแบบ “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” จากสิ่งที่ใหญกวาไปสูส่ิงเล็กกวา (argumentum a maiore ad 
minus) และการใหเหตุผลแบบ “ยิ่งตองเปนเชนนั้น” จากสิ่งที่เล็กกวาไปสูส่ิงที่ใหญกวา 
(argumentum a minore ad maius) การอุดชองวางของกฎหมายในกรณีเชนนี้เกิดจากเหตุผลที่วาผูใช
กฎหมายยอมสามารถอุดชองวางของกฎหมายได หากปรากฏจากวัตถุประสงคของการตรากฎหมาย
แลว เห็นประจักษชัดวาขอเท็จจริงที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไมไดบัญญัติถึงนั้นจะตองตกอยูภายใต
บทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไวยิ่งเสียกวา 

ตัวอยางของการใหเหตุผลแบบยิ่งตองเปนเชนนั้นจากสิ่งที่ใหญกวาไปสูส่ิงเล็กกวา เชน ใน
กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหนายจางสามารถเลิกจางลูกจางไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
เพราะมีเหตุสําคัญเกิดขึ้นแกลูกจาง หากนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะมีเหตุสําคัญเกิดขึ้นแกลูกจาง
โดยบอกกลาวลวง นายจางยอมยิ่งจะตองกระทําได 

ตัวอยางของการใหเหตุผลแบบยิ่งตองเปนเชนนั้นจากสิ่งที่เล็กกวากวาไปสูส่ิงที่ใหญกวา 
เชน ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนสาธารณะยอมมี
สิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหาย แมการเวนคืนนั้นจะกระทําลงโดยชอบดวยกฎหมาย กรณียอม
ตองหมายความตอไปวาหากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนสาธารณะไดกระทําลงไป
โดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูที่ถูกเวนคืนยิ่งยอมจะตองมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายดวย หรือ
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ในกรณีที่มหาวิทยาลัยออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หามมิใหผูเขาสอบนําอุปกรณทุกชนิดเขาหอง
สอบ มิฉะนั้นจะปรับตกในวิชานั้น หากผูเขาสอบใชอุปกรณดังกลาว กรณีก็ยิ่งจะตองลงโทษผูเขา
สอบดังกลาว 

 
๓. ๒. ๓ การใชกฎหมายโดยใหเหตุผลวากรณีท่ีกฎหมายไมบัญญัติเทากับกฎหมายไม

ตองการผลทางกฎหมายในกรณีนั้น (argumentum e contrario, argumentum e silentio) 
การใชกฎหมายในกรณีนี้มีลักษณะที่ตรงกันขามกับการใชกฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมาย

ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง (analogy, argumentum a simile) ที่ไดกลาวมาขางตน เชน กรณีที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามที่บัญญัติไวโดยเฉพาะมีหนาที่ตองแสดงบัญชีทรัพยสิน
และหนี้สิน เทากับวารัฐธรรมนูญไมบังคับใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ไมไดบัญญัติไวมีหนาที่
ดังกลาวดวย การใชกฎหมายกรณีนี้จะตองตรวจสอบดูวัตถุประสงคของกฎหมายวาตองการใหนํา
บทกฎหมายหรือหลักกฎหมายนั้นไปเทียบเคียงหรือไม เชน ศาลรัฐธรรมนูญยอมมีอํานาจหนาที่
เทาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวโดยชัดแจง กรณีที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติอํานาจหนาที่ของศาล
รัฐธรรมนูญในเรื่องนั้นไว ศาลรัฐธรรมนูญยอมไมสามารถขยายอํานาจหนาที่ของตนออกไป
วินิจฉัยเร่ืองที่ไมอยูในเขตอํานาจโดยเทียบเคียงอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวได เพราะการ
ขยายอํานาจหนาที่ออกไปดังกลาวจะกระทบกับโครงสรางและดุลยภาพแหงอํานาจที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติใหคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนเด็ดขาด ผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลและองคกรอ่ืนของรัฐทั้งปวง 

 
๓. ๒. ๔ การใชกฎหมายโดยลดรูปของถอยคําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมาย 

(Teleologische Reduktion)  
การใชกฎหมายในกรณีนี้เปนการใชกฎหมายเพื่ออุดชองวางที่เกิดจากการไมมีบทบัญญัติที่

เปนขอยกเวนไวในกฎหมายลายลักษณอักษร (ชองวางแบบ contra verba legis) การใชกฎหมายใน
กรณีนี้เห็นไดชัดวาเปนการใชกฎหมายในทางตรงกันขามกับถอยคําที่ปรากฏชัดแจง ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมาย ขอที่ตองเนนย้ําไวก็คือ การใชกฎหมายในกรณีนี้ ผูใช
กฎหมายไมไดตรวจสอบวัตถุประสงคของกฎหมายวาเหมาะสมถูกตองหรือไม แตเปนกรณีที่ผูใช
กฎหมายตรวจสอบและลดรูปถอยคําของบทบัญญัติแหงกฎหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กฎหมาย เพราะถาใชกฎหมายตามถอยคํานั้นแลว ยอมจะเกิดผลอันประหลาดและไมอาจยอมรับได 
กรณีนี้ไมใชกรณีที่ผูใชกฎหมาย โดยเฉพาะผูพิพากษาตุลาการขัดขืนตัวบทกฎหมาย แตเปนกรณีที่ผู
พิพากษาตุลาการ “เชื่อฟงและเคารพกฎหมายโดยใชสมอง” 

ตัวอยางของการตองใชกฎหมายโดยลดรูปถอยคําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
กฎหมาย ก็เชน กรณีที่ผูใชบทบัญญัติมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
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ปกครองฯ ปฏิเสธมิใหผูมาเขาสอบสัมภาษณเขารับราชการหรือเขาศึกษาในมหาวิทยาของรัฐนําที่
ปรึกษาเขามาในการสอบ ถึงแมวาการสอบสัมภาษณจะเปนการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตอง
มาปรากฏตัวตอหนาที่เจาหนาที่ซ่ึงตามถอยคําแลวคูกรณีมีสิทธินําที่ปรึกษาเขามาไดดวยก็ตาม 
เพราะการยอมใหทําเชนนั้นยอมจะขัดตอวัตถุประสงคของการสอบสัมภาษณอยางสิ้นเชิง กรณีนี้
เปนกรณีที่ผูรางกฎหมายไมไดสรางขอยกเวนไวซ่ึงถือเปนชองวางของกฎหมายอยางหนึ่ง ที่ผูใช
กฎหมายสามารถอุดชองวางดังกลาวไดโดยการใชกฎหมายโดยลดรูปถอยคําหรือสรางขอยกเวนขึ้น
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎหมาย 

 
๓. ๒. ๕ การใชกฎหมายประเพณี 
ระบบกฎหมายตางๆหลายระบบกฎหมายยอมรับวาในกรณีที่เกิดชองวางของกฎหมาย 

(ลายลักษณอักษร) ขึ้น ผูใชกฎหมายสามารถอุดชองวางของกฎหมายดังกลาวได โดยนําเอากฎหมาย
ประเพณีมาใช ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือการนํากฎหมายประเพณีมาใชนั้นจะกระทําในขั้นตอนใด และ
เมื่อใดจึงจะถือไดวามีกฎหมายประเพณีในเรื่องนั้น 

หากพิจารณาจากระบบกฎหมายไทย โดยใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๔ 
เปนเกณฑแลว จะเห็นวาการนําเอากฎหมายประเพณีมาใชนั้นยอมกระทําไดทันที หากตีความ
กฎหมายลายลักษณอักษรแลวไมปรากฏวามีบทกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติกรณีที่เปนปญหา
ไว กลาวอีกนัยหนึ่ง ระบบกฎหมายไทยยอมรับกฎหมายประเพณีวามีความสําคัญในแงของลําดับ
การใชกฎหมายเปนลําดับที่สองรองจากการใชกฎหมายลายลักษณอักษรโดยตรง และมากอนการใช
กฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง (analogy) ซ่ึงอยูในลําดับที่สาม และการใชหลัก
กฎหมายทั่วไป (general principle of law) ซ่ึงอยูในลําดับสุดทาย อยางไรก็ตามในบางระบบ
กฎหมาย เชน ระบบกฎหมายสวิตเซอรแลนด การจะนําเอากฎหมายประเพณีมาใชอุดชองวางของ
กฎหมายไดนั้น จะตองปรากฏวาไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรใชบังคับกับกรณีที่เปนปญหาแลว
ไมวาจะเปนการใชกฎหมายลายลักษณอักษรโดยตรงหรือโดยเทียบเคียง ทั้งนี้เนื่องจาก Eugen 
Huber ผูรางประมวลกฎหมายแพงสวิส เห็นวาในกรณีที่เรายังสามารถใชกฎหมายลายลักษณอักษร
โดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งวินิจฉัยช้ีขาดปญหาทางกฎหมายไดนั้น ยังไมถือวาเปน
กรณีที่กฎหมายมีชองวาง เพราะกฎหมายลายลักษณอักษรยังทํางานได จึงไมจําเปนตองอุดชองวาง
ของกฎหมาย ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพงสวิส การใชกฎหมายประเพณีอุดชองวางของ
กฎหมายยอมจะเกิดขึ้นตอเมื่อไมสามารถใชกฎหมายโดยเทียบเคียงไดแลว 

ในทางกฎหมายมหาชนในระบบกฎหมายไทยมีขอที่นาพิจารณาวาการใชกฎหมาย
ประเพณีอุดชองวางของกฎหมายลายลักษณอักษรควรจะอยูในขั้นตอนใด ควรท่ีจะยึดถือตาม
แนวทางที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือถือตามตรรกะของ Eugen Huber 
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เมื่อพิเคราะหกฎเกณฑดังกลาวในทางกฎหมายมหาชนแลว พบวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๗ วา “ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด  ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข” ปญหามีอยูวาที่วา  “ไมมีบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด” หมายถึงไมมีบทบัญญัติดังกลาวบังคับโดยตรงหรือหมายถึงไมมี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับโดยตรงและโดยเทียบเคียงดวย หากตอบวาหมายความวาไมมี
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับโดยตรงเทานั้น ก็ยอมหมายความวาเราจะตองนําเอาประเพณีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมาใชบังคับกอนการใชรัฐธรรมนูญ
โดยเทียบเคียงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใกลเคียงอยางยิ่ง หากตอบวาผูใชรัฐธรรมนูญจะตองใช
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหหมดสิ้นทั้งโดยตรงและโดยเทียบเคียงแลว ประเพณีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยก็จะตองอยูในลําดับหลังจากการใชรัฐธรรมนูญโดยเทียบเคียงแลว 

ปญหานี้ดูเหมือนจะยังไมไดมีการอภิปรายในวงวิชาการไทย ผูเขียนเห็นวาโดยที่กฎหมาย
มหาชนเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปกครองที่มีเหตุผลทางเทคนิคหลายประการ เหตุผลทาง
เทคนิคเหลานั้นเกิดจากการปรุงแตงของนักกฎหมาย ตลอดจนเกิดจากอุดมการณทางการเมืองการ
ปกครอง ดังนั้นการใชบทกฎหมายมหาชนไมวาจะเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปกครอง 
ผูใชกฎหมายจึงสมควรใชบทกฎหมายดังกลาวทั้งโดยตรงและโดยเทียบเคียงใหหมดสิ้นเสียกอน 
ตอเมื่อไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรใชบังคับไมวาจะโดยตรงหรือโดยเทียบเคียงแลว ผูใช
กฎหมายจึงสามารถนํากฎหมายประเพณี หรือในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย เรียกวา 
ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มาใชอุดชองวาง
ของบทกฎหมายลายลักษณอักษรได 

อนึ่ง  ตองตั้งไว เปนขอสังเกตดวยวา  การนําเอาประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมาใชอุดชองวางของรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
นั้น ผูใชรัฐธรรมนูญยอมสามารถนําเอาประเพณีการปกครองที่สอดคลองกับหลักประชาธิปไตย
เทานั้นมาใชบังคับได เชน ในกรณีที่มีปญหาถกเถียงกันวาพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยมีอยู
เพียงใด คําตอบก็คือ โดยหลักแลวพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจเทาที่รัฐธรรมนูญลายลักษณ
อักษรบัญญัติใหมีเทานั้น พระราชอํานาจอื่นๆของพระองคที่เคยมีตามโบราณราชประเพณี พระองค
จะยังมีพระราชอํานาจนั้นตอไปได ก็ตราบเทาที่พระราชอํานาจอํานาจนั้นสอดคลองกับหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเทานั้น 

สําหรับประเด็นที่วา กฎหมายประเพณีในทางมหาชนเกิดขึ้นไดอยางไรนั้น หลักการคงไม
แตกตางกับกฎหมายเอกชน นั่นคือ จะตองมีการประพฤติปฏิบัติที่สม่ําเสมอนมนาน  (longa 
consuetudo) ประกอบกับความรูสึกสํานึกในหมูผูประพฤติปฏิบัติวาตนมีความผูกพันที่จะตอง
ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้นเพราะเปนสิ่งที่ถูกตอง (opinio iuris) ดังนั้นการเคลื่อนไหวทาง
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การเมืองในประเทศไทยเมื่อราวตนป พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ผู เคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกรองให
พระมหากษัตริยทรงพระราชทานนายกรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยอาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗ จึงไมมีรากฐานความคิดทาง
กฎหมายที่ถูกตองเปนเครื่องรองรับ เพราะไมมีเคยมีประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขที่ใหพระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจพระราชทานนายกรัฐมนตรี
คนใหมทั้งๆที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยังดํารงตําแหนงอยู 

 
๓. ๒. ๖ การใชหลักกฎหมายทั่วไป 
 ในระบบกฎหมายไทย หลักกฎหมายทั่วไปเปนที่มาของกฎหมาย (source of law) ประเภท

หนึ่ง ในแงของลําดับการใชกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปจะอยูในลําดับสุดทาย อยางไรก็ตามหลัก
กฎหมายทั่วไปคืออะไรและสามารถคนหาไดอยางไรนั้นดูเหมือนจะยังเปนที่ถกเถียงกันอยู ในทาง
กฎหมายมหาชนหลักกฎหมายทั่วไปหลายเรื่องไดแปรสภาพไปเปนกฎหมายลายลักษณอักษรแลว 
เชน หลักความเสมอภาค30 หลักความพอสมควรแกเหตุหรือหลักสัดสวน31 หลักการฟงความทกุฝาย
32 หลักความไมมีสวนไดเสีย33 เราอาจกลาวไดวาหลักกฎหมายทั่วไปเปนหลักการอันเปนรากฐานที่
ยึดโยงระบบกฎหมายทั้งระบบไวใหระบบกฎหมายนั้นเปนระบบกฎหมายที่ยุติธรรม ในทาง
กฎหมายมหาชน หลักกฎหมายทั่วไปยังมีประโยชนอยูไมนอย โดยเฉพาะการใชหลักการดังกลาว
เปนเครื่องมือในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของฝายปกครอง เชน แม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯจะไมใชบังคับกับคณะรัฐมนตรี ซ่ึงหมายความวา
บทบัญญัติในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับสวนไดเสียไมสามารถนําไปใชบังคับ
กับคณะรัฐมนตรีในการออกคําสั่งทางปกครองไดโดยตรงก็ตาม แตโดยท่ีการดําเนินการของ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวเปนการใชอํานาจในทางมหาชน คณะรัฐมนตรีจึงตองผูกพันกับหลักกฎหมาย
ทั่วไปในทางมหาชนดวย ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาหากการออกคําส่ังทางปกครองของคณะรัฐมนตรี 
ปรากฏชัดแจงวาคณะรัฐมนตรีมีสวนไดเสีย คําสั่งทางปกครองนั้นก็อาจเปนคําสั่งทางปกครองที่ไม
ชอบดวยกฎหมายได 

 
๔. ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการใชและการตีความรัฐธรรมนูญ 
 

๔. ๑ สภาพปญหาและหลักท่ัวไปของการตีความรัฐธรรมนูญ 
                                                 
30 ดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 
31 ดู รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ 
32 ดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ 
33 ดู พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
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 เมื่อพิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งเปนวัตถุแหงการตีความ
แลว เราจะพบวามีบทบัญญัติจํานวนไมนอยที่ไดรับการตราขึ้นโดยใชถอยคําที่มีความหมายไม
เฉพาะเจาะจง หรือเกิดกรณีที่เปนปญหาทางรัฐธรรมนูญขึ้น ซ่ึงปญหาดังกลาวมีความไมชัดเจนวา
จะนําเอาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไปปรับใชไดหรือไม ปญหาตางๆเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็จะ
กลายเปนประเด็นใหตองตีความรัฐธรรมนูญ 

 ถึงแมวาปญหาการใชและการตีความกฎหมายจะเกิดขึ้นในสาขากฎหมายทุกสาขา แตหาก
ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแลว ดูเหมือนวาปญหานั้นจะยุงยากซับซอนกวา
ปญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายอื่น ทั้งนี้เนื่องจากในหลายกรณีการตรารัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับนั้น ผู
รางรัฐธรรมนูญมีเวลาคอนขางจํากัด และมักปรากฏอยูบอยครั้งที่ผูรางรัฐธรรมนูญไมสามารถที่จะ
ตกลงรายละเอียดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได จึงตองบัญญัติเฉพาะหลักการกวางๆไว โดยปลอยใหการ
ตัดสินใจในรายละเอียดเปนเรื่องของอนาคต นอกจากนี้โดยเหตุที่ปญหาการตีความรัฐธรรมนูญ
สัมพันธใกลชิดกับปญหาทางการเมือง ซ่ึงกระทบกับการจัดสรรอํานาจและผลประโยชนทางการ
เมือง ผลการตีความรัฐธรรมนูญจึงมักเปนประเด็นใหวิพากษวิจารณเสมอ กลาวเฉพาะกรณีของ
ประเทศไทย การรางรัฐธรรมนูญนอกจากจะกระทําขึ้นภายในเวลาอันจํากัด และโดยสวนใหญเปน
การรางรัฐธรรมนูญที่ เปนผลพวงของการทํารัฐประหารแลว  หากพิจารณาจากตัวบทของ
รัฐธรรมนูญ เราจะพบความขัดแยงกันของบทบัญญัติตางๆในรัฐธรรมนูญอยูบอยครั้ง และทําให
การตีความรัฐธรรมนูญไทยมีความยุงยากเปนพิเศษ 

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ไดรับการตราขึ้นโดยผูทรงอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายลายลักษณอักษรอยางหนึ่ง ในการตีความรัฐธรรมนูญผูตีความจึงตองนําเอาหลักการ
ตีความกฎหมายลายลักษณอักษรทั่วไปมาใชดวย กลาวคือ ผูตีความจะตองพิจารณาถอยคําของ
รัฐธรรมนูญทั้งในแงมุมทางภาษาและทางกฎหมายวาถอยคํานั้นมีความหมายอยางไร ตองพิจารณา
จากประวัติความเปนมาของการรางรัฐธรรมนูญนั้นวาบรรดาบุคคลที่มีสวนในการรางรัฐธรรมนูญ
ไดอภิปรายในเรื่องนั้นๆไวอยางไร อยางไรก็ตามพึงระมัดระวังวาการใหความเห็นของผูที่มีสวนใน
การรางรัฐธรรมนูญหลังจากที่ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแลว อาจจะไมชวยใหเราสามารถคนหา
ความหมายของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได เนื่องจากเมื่อเวลาไดผานพนไปแลว และตอมาเกิด
ปญหาใหตองตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ผูรางรัฐธรรมนูญอาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นไปแลว 
หรือตีความรัฐธรรมนูญตามความคิดอานทางการเมืองในบริบทของปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาซ่ึง
ตนอาจมีสวนไดเสียกับการวินิจฉัยปญหานั้น การตีความโดยคํานึงถึงประวัติความเปนมาของการ
รางรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงการยอนไปคนหารายงานการประชุม เหตุผลที่ไดยกรางบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ รางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรางแรกและรางถัดมาที่มีการแกเปล่ียนแปลงจนมาเปน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับ ไมใชการสัมภาษณสอบถามความเห็นของผูราง
รัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ในการตีความรัฐธรรมนูญผูตีความจะตองคํานึงถึงบริบทในทาง
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ประวัติศาสตรที่ทําใหเกิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เปนวัตถุแหงการตีความดวย ดวยเหตุนี้ผู
ตีความรัฐธรรมนูญจึงตองคนหาวาในเวลาที่มีการรางรัฐธรรมนูญนั้น เกิดเหตุการณสําคัญทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม อะไรบางที่มีอิทธิพลตอการรางรัฐธรรมนูญ  
 โดยเหตุที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละมาตราไมไดดํารงอยูเปนอิสระแยกออกตางหาก
จากกันเปนเอกเทศ ในการตีความบทบัญญัติมาตราใดมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญ ผูตีความจึงจะตอง
ตรวจสอบดูวาบทบัญญัติดังกลาวอยูในหมวดใดหรือสวนใด เชน คําวาบุคคล ในหมวดที่วาดวย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยปกติยอมหมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ในกรณีที่สิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวนั้นเปนสิทธิและเสรีภาพที่นิติบุคคลอาจเปนผูทรงสิทธิได บุคคล ยอม
หมายความถึงนิติบุคคลเอกชนสัญชาติไทย สําหรับนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายไทยจะเปนผูทรง
สิทธิตามความในหมวดนี้ได ก็เฉพาะแตกรณี

                                                

ที่โดยสภาพแหงสิทธิ รัฐจําตองยอมใหนิติบุคคล
มหาชนนั้นเปนผูทรงสิทธิ เชน เสรีภาพทางวิชาการ นอกจากบุคคลธรรมดาจะเปนผูทรงสิทธิแลว 
มหาวิทยาลัยของรัฐเองก็สามารถเปนผูทรงสิทธิดังกลาวได (กรณีนี้ตองพิจารณาการตีความตาม
วัตถุประสงค)  สําหรับสิทธิของบุคคลตางชาติจะมีไดแคไหนนั้น ยอมตองพิจารณาบทบัญญัติใน
หมวดที่วาดวยสิทธิเสรีภาพประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๔ ที่คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กลาวคือ ตองพิจารณาวา สิทธิดังกลาวเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม เมื่อพิเคราะหจากการตีความตาม
ระบบ จะเห็นวาบุคคลตางชาติยอมไมสามารถอางบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพในหมวดที่วา
ดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยขึ้นยันรัฐไดโดยตรง แตจะตองพิจารณาเปนรายสิทธิและ
เสรีภาพไปวาสิทธินั้นมีลักษณะเปนสิทธิมนุษยชนหรือไม 
 นอกจากการตีความรัฐธรรมนูญ ผูตีความจะตองพิเคราะหถอยคํา ความเปนมา โครงสราง
และระบบของบทบัญญัติที่เปนวัตถุแหงการตีความแลว ส่ิงที่ไมอาจขาดเสียได คือ การตีความโดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคของบทบัญญัติ นั่นคือ การตีความโดยพิเคราะหถึงเหตุผลของบทบัญญัติ
ดังกลาว (ratio legis) ตลอดจนเปาหมายของบทบัญญัตินั้น (telos) บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญยอมมี
ขึ้นเพื่อรับใชหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ เชน หลักนิติรัฐ และมีขึ้นเพื่อขจัดปญหาการขัดแยง
กันของกลุมผลประโยชนตางๆ การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจึงตองตีความไปใหสอดคลอง
กับเปาหมายเชนวานี้ 
 
 ๔. ๒ หลักการเฉพาะในการตีความรัฐธรรมนูญ34

 นอกจากหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญซึ่งไมแตกตางไปจากการตีความกฎหมาย
ลายลักษณอักษรอื่นแลว ในทางตําราไดมีการพัฒนาหลักการเฉพาะบางประการที่จะตองนํามา
พิจารณาประกอบกับหลักทั่วไปในการตีความรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแก 

 
34 Hartmut Maurer, Staatsrecht, München : Beck, 1999, S. 25. 
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 ๑) หลักความเปนเอกภาพของรัฐธรรมนูญ  หลักการนี้เรียกรองใหผูตีความรัฐธรรมนูญตอง
พิเคราะหรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอยางเปนเอกภาพ กลาวคือ จะตองตีความบทบัญญัติตางๆใน
รัฐธรรมนูญใหสอดคลองกัน ไมตีความใหบทบัญญัติตางๆในรัฐธรรมนูญขัดแยงกันเอง 
 ๒) หลักการมีผลบังคับในทางปฏิบัติของบทบัญญัติทุกบทบัญญัติ ในกรณีที่เกิดการขัดแยง
กันระหวางบทบัญญัติตางๆในรัฐธรรมนูญ ผูตีความรัฐธรรมนูญจะตองไมตีความใหบทบัญญัติใด
บทบัญญัติหนึ่งหนึ่งมีผลใชบังคับเต็มที่ และการที่บทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับเต็มที่ สงผลให
บทบัญญัติอีกบทบัญญัติหนึ่งไมสามารถใชบังคับได การตีความรัฐธรรมนูญที่ถูกตองในกรณีที่
บทบัญญัติสองบทบัญญัติขัดแยงกันเมื่อเกิดขอเท็จจริงที่เปนรูปธรรมขึ้น คือ การตีความให
บทบัญญัติทั้งสองนั้นใชบังคับไดทั้งคู โดยอาจจะลดขอบเขตการบังคับใชของบทบัญญัติทั้งสองลง
ไมใหเกิดการขัดแยงกัน เชน การขัดแยงกันระหวางเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับสิทธิใน
ความเปนอยูสวนตัว เปนตน 
 ๓) หลักการเคารพภารกิจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ในการตีความรัฐธรรมนูญ องคกร
ตามรัฐธรรมนูญจะตองตระหนักถึงภารกิจที่รัฐธรรมนูญมอบหมายใหแกตน และจะตองเคารพ
อํานาจและภารกิจทางรัฐธรรมนูญขององคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญจะตองไม
ตีความอํานาจหนาที่ของตนใหขัดกับหลักการแบงแยกภารกิจตามรัฐธรรมนูญ (หรือท่ีเราเขาใจกัน
ในเรื่องของหลักการแบงแยกอํานาจ) เชน ศาลรัฐธรรมนูญจะตองระมัดระวังวาแมตนมีอํานาจ
ควบคุมตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองคกรนิติบัญญัติ ตนก็ไมมี
อํานาจในอันที่จะปฏิบัติภารกิจในการตรากฎหมายแทนองคกรนิติบัญญัติได ซ่ึงหมายความวาศาล
รัฐธรรมนูญจะตองตรวจสอบวากฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นไมชอบดวยรัฐธรรมนูญอยางไร แตจะ
ตีความอํานาจของตนไปจนถึงขั้นวินิจฉัยวากฎหมายที่สภาตราขึ้นขัดตอรัฐธรรมนูญเพียงเพราะตน
เห็นวากฎหมายฉบับนั้นไมความเหมาะสมในทางนิตินโยบายไมได เพราะเทากับศาลรัฐธรรมนูญ
กาวลวงเขาไปแสดงเจตจํานงในการบัญญัติกฎหมายแทนองคกรนิติบัญญัติเสียเอง 
 ๔) หลักบูรณภาพแหงรัฐธรรมนูญ หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการตีความรัฐธรรมนูญที่
สืบเนื่องมาจากหลักความเปนเอกภาพของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ในการตีความเพื่อแกปญหาทาง
รัฐธรรมนูญนั้น ผูตีความจะตองตีความรัฐธรรมนูญไปในทางที่สงเสริมใหรัฐธรรมนูญมีความ
มั่นคง 
 ๕) หลักความมีผลบังคับเปนกฎหมายโดยตรงของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หลักการขอนี้
กําหนดวาในการตีความรัฐธรรมนูญนั้น จะตองตีความใหบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีกําลังบังคับ
ทางกฎหมายใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ผูตีความรัฐธรรมนูญพึงเล่ียงการตีความที่สงผลให
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนเพียงนโยบายเทานั้น เวนแตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะ
แสดงใหเห็นในตัวเองวามุงหมายใหมีลักษณะเปนแนวนโยบาย ไมใชมุงกอตั้งสิทธิเรียกรองในทาง
มหาชนใหแกราษฎร 
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๕. สรุป 
 การใชและการตีความกฎหมายมหาชนโดยทั่วไปแลว คงเดินตามหลักทั่วไปในการใชและ
การตีความกฎหมาย อยางไรก็ตามหลักเกณฑในการใชและการตีความกฎหมายไมวาจะในตําราเลม
ใดก็ตามก็เปนเพียงเครื่องบงชี้วาเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนเทานั้น หลักเกณฑที่บทความนี้
พยายามนําเสนอก็เปนเพียงเข็มทิศชี้หนทางไปสูการเขาถึงความหมายที่แทจริงของบทกฎหมาย หา
ใชสูตรสําเร็จที่จะทําใหเราเขาถึงความหมายที่แทจริงของบทกฎหมายไดโดยอัตโนมัติไม 
 การตีความกฎหมายมหาชนที่เปนลายลักษณอักษร ผูตีความจะตองคํานึงถึงถอยคําที่เปน
วัตถุแหงการตีความ พิเคราะหระบบกฎหมายทั้งระบบ ตรวจสอบประวัติความเปนมาของบท
กฎหมาย และเขาใจวัตถุประสงคของบทกฎหมายที่เปนวัตถุแหงการตีความนั้น ในกรณีที่ตีความ
บทกฎหมายนั้นจนสุดขอบความของถอยคําแลว บทกฎหมายบทนั้นก็ยังไมครอบคลุมถึงขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น หรือตีความบทกฎหมายบทนั้นแลว ปรากฏวาถอยคําที่ใชในกฎหมายกวางเกินไปจน
ครอบคลุมขอเท็จจริงที่เห็นไดชัดวาตองไมครอบคลุมถึง กรณียอมถือวาเกิดชองวางแหงกฎหมาย
ขึ้นแลว ผูใชกฎหมายจะตองใชเครื่องมือตางๆตามหลักเกณฑในทางนิติวิธีอุดชองวางของกฎหมาย
ลายลักษณอักษรนั้น ทั้งนี้โดยมีขอพิจารณาวาในทางกฎหมายมหาชน หากเกิดชองวางทางกฎหมาย
แบบเปดขึ้น กลาวคือบทกฎหมายบทนั้นไมครอบคลุมขอเท็จจริงที่สมควรจะตองครอบคลุมถึง การ
ใชกฎหมายโดยเทียบเคียงกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งเพื่ออุดชองวางดังกลาวจะกระทําไดหรือไม
ยอมจะตองพิจารณาเปนการใชอํานาจมหาชนกาวลวงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือไม หากเปน
เชนนั้น การอุดชองวางโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งยอมไมอาจกระทําได 
เพราะเปนการใชกฎหมายเทียบเคียงเปนผลรายตอบุคคล สวนการอุดชองวางดวยเครื่องมืออ่ืน เชน 
การใหเหตุผลแบบยิ่งตองเปนเชนนั้น การใชกฎหมายประเพณี หรือ การใชหลักทั่วไป โดยปกติ
แลวก็มีแนวความคิดที่ไมแตกตางจากฎหมายเอกชน เพียงแตในทางกฎหมายมหาชนจะตอง
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะประกอบกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคลเสมอ 


	 
	 

