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 เม่ือกลาวถึงการตีความทางกฎหมาย (LEGAL INTERPRETATION) ยอมหมายถึง การตีความ
กฎหมาย รวมตลอดท้ังการตีความเอกสารทางกฎหมายอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน เชน 
สัญญา พินัยกรรม สนธิสัญญา และคําพิพากษาของศาล ซ่ึงการตีความเอกสารทางกฎหมายแตละ
ประเภทก็มีหลักเกณฑเฉพาะ และแตกตางจากการตีความกฎหมายอยูเปนอันมาก แตดวยเวลาอันจํากัด 
ณ ท่ีนี้ ผมจึงใครขอกลาวถึงภาพรวมและขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการตีความกฎหมายลายลักษณ
อักษร (STATUTORY INTERPRETATION) เพียงประการเดียวเทานั้น.๑ 

 

การตีความกฎหมายคืออะไร 

การตีความกฎหมาย คือ การคนหาหรืออธิบายความหมายของถอยคําท่ีปรากฏในตัวบท
กฎหมาย โดยอาศัยการใชเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาและสามัญสํานึก ใหมีความหมายท่ีชัดเจนข้ึน 
เพื่อท่ีจะนํากฎหมายน้ันไปใชบังคับแกกรณีท่ีมีปญหาไดอยางถูกตองและเปนธรรม. 

ขอสังเกตประการสําคัญของการตีความกฎหมายก็คือ การตีความกฎหมายไมใชการสรางหรือ
บัญญัติกฎหมายขึ้นใหม แตเปนเพียงการใหความหมายท่ีชัดแจงแกบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น. 
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 ธรรมศาสตรบัณฑิต, LL.B. (London), of Gray’s Inn, Barrister. องคมนตรี. 
๑ ในเรื่องการตีความกฎหมาย ผมไดเรียบเรียงตําราไว ๒ เลมดวยกัน เลมแรกคือ “การตีความกฎหมาย” (เรียบเรียง
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กําลังอยูระหวางการปรับปรุงแกไข และ “แงคิดในการตีความกฎหมายไทย” จัดพิมพโดยสํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา เพ่ือประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรม แกผูสําเร็จการอบรมศึกษาช้ันเนติ
บัณฑิต สมัยที่ ๕๗ ในป ๒๕๔๘. 
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ความสําคัญของการตีความกฎหมายในวิชาชีพกฎหมาย 

การตีความกฎหมายเปนเรื่องสําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ไมวา
สาขาใด เพราะกฎหมายลายลักษณอักษรที่ไมตองอาศัยการตีความนั้น เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได พระเจา
เฟรเดอริคมหาราชแหงปรัสเซียทรงพยายามตราประมวลกฎหมายที่ดินแหงปรัสเซียซึ่งมีบทบัญญัติ
ถึง ๑๗,๐๐๐ บท เพื่อที่จะใชบังคับโดยไมตองอาศัยนักกฎหมาย แตแมจะมีการออกกฎหมายที่มี
เนื้อหาเปนจํานวนมากเชนนั้น ก็ยังไมสามารถใชบังคับไดโดยไมตองตีความ.๑ 

บุคคลท่ัวไปมักจะคิดกันวา กฎหมายเปนเร่ืองของรัฐสภา การตีความกฎหมายก็เปนงานของ
ศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ แตหากพิจารณาใหถองแทแลวจะเห็นวา ความจริงมิไดเปนเชนนั้น กฎหมาย
มิใชเปนเร่ืองของฝายนิติบัญญัติกับฝายตุลาการเทานั้น กฎหมายเปนเร่ืองของผูทรงไวซ่ึงอํานาจ
อธิปไตยท้ังสามฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ ซ่ึงตางฝายตางก็มีสวนสราง ใช 
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และในทางอรรถคดี 
นอกจากนี้ สําหรับบุคคลท่ัวไปก็จําเปนจะตองรูความหมายอันแทจริงของบทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันๆ 
ดวย เพราะไมมีผูใดจะกลาวอางไดวาตนไมรูกฎหมาย เพื่อใหรอดพนจากความรับผิดท้ังทางแพง และ
ทางอาญา. 

 เหตุท่ีตองมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจาก บทบัญญัติของกฎหมายนั้นประกอบขึ้นมาจาก
ถอยคําท่ีเปนส่ือกลางในการส่ือสารของบุคคล โดยถอยคําซ่ึงประกอบกันเปนบทบัญญัติของกฎหมาย
นั้นมักจะมีขอจํากัดในตัวเอง ในบางกรณี ถอยคําบางคําอาจมีความหมายไดหลายนัย ถอยคําบางคําอาจ
มีความหมายเปล่ียนแปลงไปตามบริบท และถอยคําบางคําอาจมีท้ังความหมายธรรมดาและความหมาย
เฉพาะ.  

ยิ่งไปกวานั้น กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนสวนใหญก็มักจะบัญญัติดวยถอยคําท่ีมีความหมาย
กวางขวาง เพื่อใหมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปและไมจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมบอยครั้ง ในบางกรณีผู
บัญญัติกฎหมายก็ใชถอยคําท่ีไมอาจส่ือความหมายตามท่ีตองการไดอยางชัดแจง ทําใหตัวบทกฎหมาย
คลุมเครือ และมีขอสงสัยวาจะใชบทกฎหมายดังกลาวบังคับแกกรณีใดบาง และบางกรณีถอยคําท่ี
ปรากฏในตัวบทกฎหมายก็อาจเกิดความผิดพลาดและแตกตางจากความประสงคของผูบัญญัติกฎหมาย 
ดวยเหตุนี้จึงตองมีการตีความกฎหมายเปนเคร่ืองมือเพื่อชวยคนหาความหมายท่ีถูกตอง เหมาะสม และ
เปนธรรมของกฎหมายแตละฉบับ เพื่อนํามาปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงท้ังตัวบท
กฎหมายและเจตนารมณของกฎหมายประกอบกัน.  

 

                                                 
๑ Raymond Youngs, English, French and German Comparative Law, (London: Cavendish Publishing Limited, 
1998) p. 44. 
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เจตนารมณของกฎหมาย 

เม่ือพูดถึงคํานี้หลายทานอาจนึกถึงหนังสือเร่ือง “เจตนารมณของกฎหมาย”๑ ซ่ึงเขียนโดยมอง
เตสกิเออ นักปราชญชาวฝร่ังเศสเม่ือประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ปมาแลว หนังสือดังกลาวมีความยาวมาก
เกือบสิบเลมจบ เม่ือมองเตสกิเออเผยแพรงานเขียนช้ินนี้ก็ปรากฏวาไดรับความนิยม มีช่ือเสียงเล่ืองลือ
ไปท่ัวยุโรป จนถึงอเมริกา แตก็มีนักปราชญยุคไลเล่ียกันช่ือวอลแตร วิจารณวา วอลแตรไดอานหนังสือ
เจตนารมณของกฎหมายนี้แลวไมปรากฏวามีเจตนารมณของกฎหมายอยูเลย มีแตเจตนารมณของมอง
เตสกิเอออยูเต็มไปหมด๒ ผมเห็นวาอุทาหรณดังกลาวนาจะเปนขอเตือนใจท่ีดีสําหรับผูท่ีอางอิงถึง
เจตนารมณของกฎหมายวา ตนเขาใจเจตนารมณของกฎหมายไดอยางถองแทจริงแลวหรือไม.  

อยางไรก็ดี ปญหาในทางกฎหมายท่ีสําคัญเกี่ยวกับเจตนารมณของกฎหมายก็คือ เจตนารมณ
ของกฎหมายน้ัน หมายความถึง เจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะท่ีตรากฎหมาย หรือหมายความ
วากฎหมายแตละฉบับมีเจตนารมณเปนของตนเองเปนเอกเทศตางหากจากเจตนารมณของฝายนิติ
บัญญัติ? 

ในปญหาสําคัญนี้ ขอใหพิจารณาคดีท่ีเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษคดีหนึ่ง คือ คดี Marquis of 
Linlithgow V. North British Railway (1912) S.C. 1327 ซ่ึงมีประเด็นท่ีศาลจะตองวินิจฉัยวา “น้ํามันใน
หิน” (DEPOSITS OF OIL SHALE) อยูในความหมายของคําวา “แรธาตุ” (MINERALS) ตาม
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งท่ีรัฐสภาตราข้ึนใน ค.ศ. ๑๘๑๗ หรือไม หากถือวาน้ํามันในหินเปนแรธาตุ ก็
ยอมตกเปนของโจทกซ่ึงเปนเจาของท่ีดิน เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดวา แรธาตุท่ีอยูใน
พื้นดินใหตกเปนสิทธิของเจาของท่ีดิน แตหากน้ํามันในหินไมอยูในความหมายของคําวาแรธาตุ กจ็ะตก
เปนของบริษัทรถไฟ จําเลย ผูอางวาน้ํามันในหินเปนของตน เนื่องจากในปท่ีพระราชบัญญัติดังกลาว
ประกาศใชบังคับ ยังไมมีการขุดน้ํามันในหินข้ึนมาใช น้ํามันในหินดังกลาวจึงไมอยูในความหมายของ
คําวา “แรธาตุ” อันจะตกไดแกเจาของท่ีดิน โดยศาลสภาขุนนางซ่ึงเปนศาลสูงสุดของอังกฤษไดวินิจฉัย
วา ส่ิงใดจะถือเปนแรธาตุตามพระราชบัญญัติดังกลาวหรือไมนั้น ตองพิจารณาตามเจตนารมณของฝาย
นิติบัญญัติในขณะท่ีตรากฎหมายนั้นเทานั้น เม่ือปรากฏวาผูบัญญัติกฎหมายในขณะน้ันไมเคยเห็น
หรือไมเคยรูจักน้ํามันในหินมากอน จึงจะถือวาน้ํามันในหินเปนแรธาตุไมได น้ํามันในหินจึงตกเปน
ของจําเลย. 

 

 

                                                 
๑ ตนฉบับภาษาฝรั่งเศสคือ L’ Esprit des Lois. 
๒ ธนูชัย หุนนิวัฒน, การตีความกฎหมาย, วารสารพัฒนาขาราชการกทม. , ปที่ ๒๑ เลม ๓ ( ก.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๕), หนา 
๑๑๖.  
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หากเหตุการณเดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่ใชประมวลกฎหมาย เชน ประเทศเยอรมัน 
ผลแหงคดีอาจตรงกันขามกับท่ีเกิดในประเทศอังกฤษ เนื่องจากศาลเยอรมันสามารถจะพิจารณา
เจตนารมณของกฎหมายตางไปจากเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายได 
โดยถือวา เจตนารมณของกฎหมายนั้นเปนเจตนารมณที่เปนเอกเทศเปนอิสระจากผูบัญญัติ
กฎหมาย และสามารถพิเคราะหเจตนารมณของกฎหมายในขณะที่ตีความ มิใชในขณะที่มีการ
ตรากฎหมายฉบับนั้น  ทําใหศาลสามารถตีความกฎหมายโดยคํานึงถึงพฤติการณที่เปนอยูใน
ขณะที่เกิดขอพิพาท ศาลเยอรมันจึงสามารถตีความวาน้ํามันในหินเปนแรธาตุตามความหมาย
ของกฎหมายดังกลาวและใหตกเปนของโจทกผูเปนเจาของท่ีดินได.๑ 

เหตุที ่ศาลในประเทศอังกฤษและศาลในประเทศเยอรมันตีความเจตนารมณของ
กฎหมายตางกันนั้น ก็เนื่องมาจากปญหาดังกลาวเปนปญหาที่มีความเห็นทางวิชาการที่ขัดแยง
กัน ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีอําเภอจิต (SUBJECTIVE THEORY) ซึ่งถือวาผูพิพากษามีหนาที่คนหา
เจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายนั้นขึ้นใชบังคับเทานั้น และทฤษฎีอําเภอ
การณ (OBJECTIVE THEORY) ที่เห็นวาผูพิพากษาสามารถตีความกฎหมายใหแปรเปลี่ยนไป
ตามพฤติการณท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีตีความได.๒ 

ปญหาเกี ่ยวกับการพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว  ศาลไทยยังไมเคยมีคํา
วินิจฉัยเอาไวโดยตรง แตผมเห็นวาศาลไทยนาจะถือวากฎหมายแตละฉบับมีเจตนารมณของ
ตนเอง โดยไมจําเปนตองยึดติดกับเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมาย เพื่อให
กฎหมายสามารถใชบังคับไดอยางเหมาะสมแกกาลเวลาและสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป 
มิฉะนั้นกฎหมายแตละฉบับจะใชไดในขอบเขตที่จํากัดอยางยิ่งและอาจทําใหกฎหมายลวงสมัย
ไปอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ การคนหาเจตนารมณของกฎหมายก็อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
บางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่มีการแกไขเพิ่มเติมบอยครั้ง เชน ประมวลรัษฎากร 
ซึ ่ง เปนการยากลําบากในการที ่จะคนหาเจตนารมณของผูบัญญัติกฎหมายในขณะที่แกไข
เพิ่มเติมแตละคร้ัง. 

 

 

 

                                                 
๑ H. C. Gutteridge, Comparative Law, (London: Cambridge University Press, 1971) pp. 109 - 110. 
๒ โปรดดู ดร.ประกอบ หุตะสิงห, การตีความกฎหมายลายลักษณอักษรเทียบเคียงกับหลักกฎหมายเยอรมัน, บท
บัณฑิตย เลม ๑๑ ตอนที่ ๗ (พฤศจิกายน ๒๔๘๒) หนา ๑๒๐๗. 
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ขอพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการตีความกฎหมายไทย 

 ปญหาการตีความกฎหมาย “ตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย” 

 หลักพื้นฐานในการตีความกฎหมายไทย ปรากฏอยูในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔ วรรคหน่ึง๑ ซ่ึงบัญญัติวา: 

 “กฎหมายนั้น ตองใชในบรรดากรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมาย

ตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ”. 

 บทบัญญัติดังกลาวหมายความวา การใชกฎหมายบังคับไมวาจะในข้ันตอนใดๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ตีความกฎหมายดวยนั้น จะพิจารณาตามตัวอักษร (THE LETTER OF THE LAW) หรือตามความมุง
หมาย (THE PURPOSE OF THE LAW) ก็ได๒ กลาวคือข้ึนอยูกับผูตีความเปนสําคัญวาจะพิจารณาเห็น
ไปในแนวทางใด เพราะไมมีทางใดถูกหรือผิด. 

 ผมใครขอใหทานลองพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ    
การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง ซ่ึงบัญญัติวา: 

 “การประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังตองมีกรรมการการเลือกตั้งมา
ประชุมไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการการเลือกต้ังท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะ
เปนองคประชุม ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังคนใดไมอาจมาประชุมไดใหจดแจง
เหตุนั้นไวในรายงานการประชุม” 

 ปญหามีวา ในกรณีท่ีมีกรรมการการเลือกต้ังเหลืออยูเพียง ๑ คน กรรมการผูนั้นสามารถเปน
องคประชุมและมีมติในนามคณะกรรมการการเลือกต้ังไดหรือไม นักกฎหมายไทยหลายทานดวยกันท่ี
เห็นวากรรมการเพียง ๑ คนท่ีเหลืออยูสามารถเปนองคประชุมได เพราะกฎหมายกําหนดไวเพียงวาตอง
มีกรรมการการเลือกต้ังมาประชุมไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการการเลือกต้ังท้ังหมด “เทาท่ีมี
อยู” และกรณีนี้ก็เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติแลว แตหากพิจาณาใหถ่ีถวนแลวจะเห็นวาการตีความ
ตามตัวอักษรเชนนี้ขัดกับสามัญสํานึกอยางยิ่ง กลาวคือ คนเพียงคนเดียวจะทําการประชุมไดอยางไร 

                                                 
๑ มาตรา ๔ วรรคหน่ึง แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยน้ีมีที่มาจากมาตรา ๑ วรรคหน่ึง แหง Swiss 
Civil Code ซึ่งบัญญัติวา “The Law must be applied in all cases which come within the letter or the spirit of any of its 
provisions.”: การตรวจแกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๑-๒ พ.ศ. ๒๔๖๘, สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา. 
๒ “ความมุงหมายของบทบัญญัติ” ตามมาตราน้ีก็คือสิ่งที่นักกฎหมายสวนใหญเรียกกันวา “เจตนารมณของกฎหมาย” 
(THE SPIRIT OF THE LAW) น่ันเอง. 
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และจะถือวาการตัดสินใจลงมติของกรรมการผูนั้นเปนเสียงขางมากไดอยางไร และกฎหมายมี
จุดมุงหมายเชนนั้นหรือ? 

 หากทานศึกษาหลักพื้นฐานในการตีความกฎหมายลายลักษรของศาลอังกฤษจะพบวา ศาล
ยุติธรรมของอังกฤษจะตองตีความกฎหมายตามตัวอักษร (THE LITERAL RULE) กอน แตหากผลแหง
คดีเปนไปในทางท่ีไมนาจะเปนหรือยังใหเกิดผลประหลาด (ABSURDITY) แลว ศาลจะตีความตาม
หลักเล็งผลเลิศ (THE GOLDEN RULE) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ศาลจะตีความกฎหมายไปในทางท่ีมี
ความหมายอันสมควรตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังนั้น กรณีเชนนี้ จึงตองตีความวากรรมการท่ี
เหลืออยูเพียง ๑ คนนั้นไมอาจเปนองคประชุมและมีมติได ตองรอใหมีการแตงต้ังกรรมการการเลือกตั้ง
เพิ่มเสียกอน. 

 ปญหาตอไปมีวา จะตองมีจํานวนกรรมการการเลือกต้ังข้ันตํ่าเทาใดจึงจะเปนองคประชุมได? 
เม่ือพิจารณาถึงการลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกต้ังจะพบวากฎหมายใหใช
คะแนนเสียงขางมาก และในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ประธานในท่ีประชุมจะมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด ดังนั้น หากมีกรรมการการเลือกต้ัง ๒ คนเปนองคประชุมได ผลท่ีจะ
เกิดข้ึนก็คือ มติของประธานในท่ีประชุมจะเปนมติของคณะกรรมการการเลือกต้ังเสมอ ซ่ึงก็ไมนาจะ
เปนความมุงหมายของกฎหมายเชนกัน ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง จึงบัญญัติไวอยางแจงชัดวา ตองมี
กรรมการการเลือกต้ังมาประชุมไมนอยกวา ๓ คน จึงจะเปนองคประชุมไดเพื่อแกไขปญหาผล
ประหลาดท่ีเกิดข้ึนจากการตีความกฎหมายท่ีผานมา. 

แมวาวงการศาลไทยจะยึดถือหลักการตีความของประเทศอังกฤษมาต้ังแตแรก แตก็มิไดนํา
ระบบกฎหมายอังกฤษมาใชท้ังหมด เพราะเราตัดสินใจปฏิรูประบบกฎหมายไทย โดยถือตามระบบของ
ประเทศท่ีใชประมวลกฎหมาย ซ่ึงมีหลักการตีความกฎหมายท่ีแตกตางจากหลักการตีความกฎหมาย
ของอังกฤษ อยางไรก็ดี ประเทศไทยก็มิไดอางอิงหลักการตีความกฎหมายตามระบบของประเทศท่ีใช
ประมวลกฎหมายอยางใกลชิดเชนกัน จึงเกิดความลักล่ันและคลาดเคล่ือนในการใชและการตีความ
กฎหมายไทยอยูเสมอ ถึงเวลาแลวท่ีเราจะตองมาคิดกันวาการตีความกฎหมายท่ีเปนอยู คือ “ตีความตาม
ตัวอักษร หรือตามความมุงหมาย” นี้เหมาะสมกับสภาวการณและระบบกฎหมายไทยหรือไม อยางไร? 

ในความเห็นของผม การตีความกฎหมายท้ังในระบบประมวลกฎหมายกับระบบกฎหมาย
อังกฤษ ตางก็มีท้ังขอดีและขอดอย กลาวคือ ในระบบประมวลกฎหมายนั้น มีขอดีตรงท่ีใหความสําคัญ
กับการตีความกฎหมายโดยพิจารณาความหมายตามตัวอักษรและความหมายตามเจตนารมณอยางเทา
เทียมกัน ทําใหมีการตีความไดอยางกวางขวาง ซ่ึงมองอีกดานหนึ่งการท่ีผูตีความจะเลือกตีความไป
ในทางหนึ่งทางใดก็ไดดังท่ีกลาวไปแลวก็เปนขอเสียดวยเพราะการตีความกฎหมายนาจะมีหลักเกณฑท่ี
แนนอน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน สวนในระบบกฎหมายอังกฤษก็ยึดถือความหมายตามลายลักษณ
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อักษรเปนสําคัญ ไมไดดูเจตนารมณของกฎหมายต้ังแตเร่ิมแรก จึงอาจทําใหความหมายที่ไดนั้นแคบ
เกินไป ผมจึงเห็นวา ในทางปฏิบัติของศาลไทยเราควรจะผสมผสานหลักการตีความของท้ังสองระบบ
เขาดวยกัน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในการพิจารณาเบ้ืองตนเราจะตองพิจารณาท้ังความหมายตามตัวอักษร
และความหมายตามเจตนารมณของกฎหมายควบคูกันไป หากผลออกมาเหมือนกัน ผูตีความจะอาง
หลักการตีความใดก็ได แตหากผลที่ไดแตกตางกัน ผูตีความจะตองคํานึงถึงผลท่ีไดจากการตีความนั้นวา
ขัดตอสามัญสํานึกและเกิดผลประหลาดหรือไม หากการตีความทางใดทําใหเกิดผลประหลาด ศาลก็พึง
ใชหลักการตีความอีกทางหนึ่งท่ีจะนําไปสูผลท่ีพึงจะเปน. 

 กรณีตัวบทกฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาพิมพผิดพลาด 

ผมขอยกตัวอยางการตีความตัวบทกฎหมายโดยพิจารณาแตเพียงตัวอักษร โดยไมพิจารณาถึง
เจตนารมณของกฎหมาย ท้ังๆ ท่ีตัวบทกฎหมายนั้นมีขอผิดพลาด จนกอใหเกิดผลประหลาด ดังปรากฏ
ในคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับหนึ่ง ดังนี้: 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๐๗๓/๒๔๙๒ โจทกฎีกาเพียงวา รางวัลเจาหนาที่ผูจับ
ใหจายรอยละสิบหานั้นไมถูก เพราะตามพระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปราม
ผูกระทําผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๘ ใหจายรอยละยี่สิบหา โจทกฎีกาเถียงดังนี้ ไดตรวจดู
แลว พระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําผิด พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๘ มี
วา ใหจายรางวัลรอยละยี่สิบหาของราคาของกลางหรือคาปรับ กฎหมายมีดังนี้ การจาย
รางวัลในเร่ืองนี้ก็ตองเปนรอยละยี่สิบหา หาใชรอยละสิบหาไม ประกาศท่ีลงในราช
กิจจานุเบกษาวา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนขอแกเปนรอยละสิบหานั้นมีจริง แต
ประกาศเชนนี้ไมสามารถจะแกบทกฎหมายท่ีตราไวแลว ประกาศนี้ไมทําใหรอยละยี่สิบ
หากลับกลายเปนรอยละสิบหา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนจะมีอํานาจแกไขบท
กฎหมายนั้นหามิได เพราะฉะน้ัน รางวัลตามมาตรา ๘ จึงตองเปนรอยละยี่สิบหา ศาลนี้
พิพากษาแกเปนวาเงินรางวัลใหจายรอยละยี่สิบหา. 

ดวยความเคารพอยางสูงตอศาลฎีกา ผมมีความเห็นวา การใชกฎหมายบังคับโดยถือเถรตรงตาม
ขอความท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาท้ังๆ ท่ีขอความน้ันพิมพผิดพลาดและไมตรงกับเจตนารมณของ
ฝายนิติบัญญัติในกรณีดังกลาวนั้น เปนการขัดตอหลัก DUE PROCESS OF LAW ซ่ึงศาลฎีกานาจะ
พิจารณาปญหาดังกลาววา ในการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับนั้น ข้ันตอนในการตรากฎหมายตองถูกตอง
ทุกกระบวนการ  กลาวคือ  รัฐสภาตองมีมติเห็นชอบในรางกฎหมาย  พระมหากษัตริยทรงลง              
พระปรมาภิไธยตามท่ีรัฐสภาไดมีมติ และกฎหมายที่จะมีผลบังคับก็ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และพิมพโดยถูกตอง การจะถือวากฎหมายจะมีผลใชบังคับเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น จึง
ควรจะตองพิจารณาดวยวา กฎหมายนั้นตองไดรับความยินยอมและเห็นชอบโดยรัฐสภาแลว หาก
รัฐสภาไมเคยมีมติยินยอมและเห็นชอบในกฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ไมควรถือวา
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กฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใชบังคับ  แทนท่ีจะถือวาขอความท่ีประกาศใน               
ราชกิจจานุเบกษาเปน “ประกาศิต” ซ่ึงขัดตอสามัญสํานึกเปนอยางยิ่ง.  

อนึ่ง ตามหลักการตีความกฎหมายของศาลอังกฤษนั้น ถือเครงครัดวารางพระราชบัญญัติท่ี
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใชเปนกฎหมายแลวนั้น เปนกฎหมายท่ีถูกตอง พระ
ปรมาภิไธยท่ีพระราชทานนั้นเปนการพระราชทานตามขอความท่ีปรากฏในรางพระราชบัญญัติฉบับนัน้
เทานั้น  ผลก็คือ  หากมีการพิมพผิดพลาดไปจากรางท่ีผานรัฐสภาแลว  ยอมไม ถือวาเปนราง
พระราชบัญญัติท่ีแทจริง จึงไมอาจถือวาตัวบทกฎหมายท่ีผิดพลาดน้ันเปนตัวบทกฎหมายท่ีแทจริง 
อยางไรก็ดี ผูท่ีจะแกไขขอผิดพลาดหรือขาดตกบกพรองท่ีปรากฏใน THE QUEEN’S PRINTER’S 
COPY ซ่ึงเทียบไดกับราชกิจจานุเบกษานั้น ยอมมิใชผูพิมพ หรือเจาพนักงานของรัฐสภา หากเปนหนาท่ี
ของศาลหรือฝายนิติบัญญัติเทานั้น และในกรณีท่ีมีการพิมพผิดพลาดอยางเห็นไดชัดแจงในตัวบท
กฎหมายนั้นเอง ศาลอังกฤษไมจําตองปฏิบัติตามถอยคําตามตัวอักษรท่ีผิดพลาด หากแตจะตองถือตาม
ความหมายท่ีควรจะเปนในตัวกฎหมายน้ันเอง.๑ 

อยางไรก็ดี ในเวลาตอมา ศาลฎีกาก็ไดมีคําพิพากษาวินิจฉัยตามแนวคําพิพากษาฉบับดังกลาว 
ดังปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๑๕/๒๕๓๗ และคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๙๗๑/๒๕๔๑ เปนอาทิ๒ 
นอกจากนี้ นักกฎหมายบางทานยังมีความเห็นวา ศาลฎีกาไมสมควรจะเปล่ียนแปลงแนววินิจฉัยไปจาก
เดิม และเห็นวาเปนหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติท่ีตองแกไขปญหาดังกลาว แตดวยความเคารพตอผูให
ความเห็นดังกลาว ผมยังมีความเห็นวา แมฝายนิติบัญญัติจะมีอํานาจแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกลาวใหถูกตอง แตในระบบกฎหมายไทยของเรานั้น ศาลยอมมีอํานาจในการเปล่ียนแปลงแนว
วินิจฉัยไดเสมอ โดยไมจําตองยึดติดกับแนววินิจฉัยเดิม และหากศาลเพียงแตพิจารณาปญหาดังกลาว
ตามเจตนารมณอันแทจริงของกฎหมาย และยึดถือหลัก DUE PROCESS OF LAW ดังกลาวมาแลว ก็
ยอมจะทําใหการใชกฎหมายบังคับเปนไปตามเจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมายได โดยไมจําเปนตอง
ยกภาระใหแกฝายนิติบัญญัติในการแกไขขอผิดพลาดท่ีฝายนิติบัญญัติไมไดกอข้ึน. 

  

                                                 
๑ Craies on Statute Law, edited by S.G.G. Edgar (Sixth edition, London: Sweet and Maxwell, 1963), p. 522. 
๒

 เปนที่นาสังเกตวา เดิมคําพิพากษาในเรื่องน้ีจะออกมาในลักษณะที่ศาลช้ันตนและศาลอุทธรณพิพากษาใหจายรางวัลแกเจา

พนักงานผูจับในอัตรารอยละสิบหาของราคาของกลางหรือคาปรับ เมื่อเรื่องขึ้นสูศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงพิพากษาแกเปนวาให
จายรางวัลดังกลาวในอัตรารอยละยี่สิบหา เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทําความผิด พ.ศ. 
๒๔๘๕ มาตรา ๘ แตภายหลังจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๑/๒๕๔๑ ศาลอุทธรณไดเปล่ียนไปยึดถือตามแนวคําพิพากษา
ศาลฎีกา และศาลอุทธรณก็เปนผูพิพากษาแกคําพิพากษาศาลช้ันตนจากใหจายรางวัลในอัตรารอยละสิบหาเปนรอยละยี่สิบ
หาเอง เชน ในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๒๕/๒๕๔๑ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๑๔/๒๕๔๔. 
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 ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนหลักกฎหมายท่ี
ฝายนิติบัญญัติกําหนดข้ึนเพื่อใหศาลมีอํานาจใชดุลพินิจวา ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับแกอรรถคดี
เร่ืองใด ศาลควรจะบังคับใหหรือไม หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาเปนเร่ืองท่ีกระทบตอสังคมโดยรวม 
ศาลก็สามารถอางหลักกฎหมายดังกลาวปฏิเสธไมรับบังคับใหได และศาลก็เปนผูมีอํานาจแตเพียงผู
เดียวในการพิจารณาวาส่ิงใดจะขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม. 

ลักษณะสําคัญของหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ก็
คือ เปนหลักกฎหมายท่ีอยูเหนือหลักกฎหมายอ่ืนๆ และสามารถลบลางหลักกฎหมายอ่ืนๆ ได (THE 
OVERIDING PRINCIPLE) และแมคูความจะไมยกหลักกฎหมายดังกลาวข้ึนอางตอศาล แตศาลก็
สามารถยกข้ึนวินิจฉัยไดเองเสมอ ไมวาจะอยูในข้ันตอนใดของการพิจารณาหรืออยูในช้ันศาลใดก็ตาม. 

ขอสังเกตประการสําคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกลาวก็คือ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนเปนส่ิงท่ีสามารถแปรเปล่ียนไปไดตามกาลเวลาและสภาพสังคม ฝายนิติบัญญัติจึง
ใหอํานาจและดุลพินิจแกศาลในการตีความและใชบังคับไดอยางกวางขวางและอิสระ โดยไมมีการ
กําหนดหลักเกณฑหรือความหมายท่ีแนนอนตายตัวของคําวาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนไวให. 

 อนึ่ง ในการใชดุลพินิจของศาลวาเร่ืองใดเปนเร่ืองท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนหรือไม ศาลก็ควรตองพิจารณาถึงเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติดวยวาเปนอยางไร ศาล
ควรตองเคารพในเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติ และไมควรตีความกฎหมายโดยขัดแยงตอเจตนารมณ
ของฝายนิติบัญญัติ เชน กรณีการเรียกคาทนายความโดยเอาสวนแบงจากทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอันจะ
พึงไดแกลูกความ. 

 ในอดีต พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๑๒ (๒) บัญญัติหามมิใหทนายความ
เรียกคาทนายความในลักษณะดังกลาว ท้ังนี้เปนไปตามหลักกฎหมายอังกฤษ ท่ีหามเรียกคาทนายความ
แบบ “CONTINGENCY FEES” หรือที่เรียกกันงายๆ วา “NO WIN, NO FEE” อันมีความหมายวา ไม
ชนะ ไมเอาคาทนายความ แตถาชนะก็ขอสวนแบงจากทรัพยสินท่ีพิพาทน่ันเอง โดยมีเหตุผลวาหากมี
การเรียกเอาสวนแบงจากคดี ก็ถือวาทนายความเขาไปมีสวนไดเสียโดยตรงในคดีความ เปนการยุใหรํา
ตําใหร่ัวและเปนการสงเสริมใหเกิดการคาความ. 

 อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวในประเทศอังกฤษไดผอนคลายลง กฎหมายอังกฤษยอมใหมี
ขอตกลงระหวางทนายความตามผลของคดีไดในลักษณะท่ีเรียกวา “CONDITIONAL FEE” ซ่ึงแตกตาง
ไปจาก “CONTINGENCY FEES” ตรงท่ี “CONDITIONAL FEE” ไมใชขอตกลงท่ีใหทนายความมี
สวนแบงในทรัพยสินท่ีพิพาทหรือท่ีไดมาจากการชนะคดี แตทนายความจะมีสิทธิเพียงไดคา



 -๑๐- 

ทนายความเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษหากชนะคดี และจะไมไดรับคาทนายความเลยหากแพคดี และกฎหมาย
อังกฤษก็ยินยอมใหเรียก “CONDITIONAL FEE” ในบางคดีเทานั้น ในคดีท่ีเกี่ยวดวยความสงบ
เรียบรอย เชน คดีครอบครัว และคดีอาญา กฎหมายอังกฤษไมยอมมีการเรียกเก็บคาทนายความแบบ 
“CONDITIONAL FEE” แตอยางใด ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดําเนินคดี
ตางๆ ในศาลอังกฤษนั้นสูงมาก กฎหมายจึงยอมใหขอตกลงในลักษณะนี้มีผลใชบังคับไดเพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดงายข้ึน อันเปนการชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่ง. 

ประกอบกับในประ เทศสหรัฐอเม ริกายอมให มีการ เ รียก เก็บค าทนายความแบบ 
“CONTINGENCY FEES” ได แตก็จะทํากันเฉพาะในคดีท่ีโจทกจําเลยเรียกรองกันเปนเงินเทานั้น เชน 
คดีท่ีเรียกใหชดใชคาสินไหมทดแทน เปนตน โดยในการตกลงกันระหวางทนายความและลูกความจะมี
การกําหนดสัดสวนของสวนแบงของทนายความเอาไวอยางแนนอน (A FIXED PERCENTAGE) 
ต้ังแตตน โดยท่ัวไปจะเรียก ๑ ใน ๓ ของจํานวนเงินท่ีเรียกรอง. 

ประเทศไทยซ่ึงไดรับอิทธิพลจากกฎหมายของท้ังสองประเทศนี้ จึงมีแนวความคิดเปล่ียนแปลง
ไปเชนกัน ตอมา พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดออกมายกเลิกพระราชบัญญัติทนายความ 
พ.ศ. ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็มิไดบัญญัติหามการเรียกเอาสวนแบงจาก
ทรัพยสินที่พิพาทโดยตรง แตบัญญัติไวในมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง วา ทนายความตองปฏิบัติตามมรรยาท
ทนายความดั่งท่ีเนติบัณฑิตยสภากําหนด และในระหวางท่ีเนติบัณฑิตยสภายังไมไดตราขอบังคับตาม
มาตรา ๑๗ ก็ใหใชความใน มาตรา ๑๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ ไปพลาง
กอน ตอมามีพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๒๗ (๓) (จ) ประกอบมาตรา ๕๑ ให
คณะกรรมการมรรยาททนายความมีอํานาจออกขอบังคับสภาทนายความกําหนดการกระทําตางๆ ท่ีผิด
มรรยาททนายความ และตอมาก็ไดมีขอบังคับของสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. 
๒๕๒๙ ซ่ึงก็มิไดหามการทําสัญญาเรียกเอาสวนแบงจากทรัพยสินท่ีพิพาทวาเปนเร่ืองผิดมรรยาท
ทนายความ แตอยางใด. 

แมกระน้ัน ศาลฎีกาก็ยังมีคําพิพากษาวาการเรียกคาทนายความโดยเอาสวนแบงจากทรัพยสินท่ี
เปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความเปนโมฆะ เพราะเปนสัญญาท่ีมีวัตถุประสงคขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเร่ือยมา ดังเชนคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๖๐/๒๕๔๓ โดยมติ
ของท่ีประชุมใหญวา: 

“ในฐานะท่ีทนายความมีสวนสําคัญในการประสิทธ์ิประสาทความยุติธรรมแก
คูความดุจเปนเจาหนาท่ีของศาล ทนายความพึงไมทําสัญญากับลูกความของตนใน
ลักษณะท่ีตนเองมีสวนไดสวนเสียโดยตรงในคดีจนกระทบกระเทือนกับการปฏิบัติ
หนาท่ีดังกลาว ขอสัญญาระหวางโจทกและจําเลยในสวนท่ีตกลงใหสินจางกันอีกรอยละ 
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๕ ของทุนทรัพยสินสมรสท่ีจําเลยจะไดรับแบงมานี้เปนขอสัญญาท่ีใหทนายความเขามา
มีสวนไดสวนเสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดี จึงไมตองดวยหลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพของทนายความ ยอมถือวาเปนขอสัญญาท่ีขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน… 

...ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ที่
คณะกรรมการสภาทนายความออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกลาวท่ีมิได
บัญญัติหามมิใหทนายความเขาเปนทนายความโดยวิธีสัญญาเอาสวนแบงทรัพยสินท่ี
เปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความอยางพระราชบัญญัติทนายความสองฉบับแรก ใน
ขอนี้ศาลฎีกาเห็นวา การวางระเบียบขอบังคับแกทนายความตามพระราชบัญญัติ
ทนายความกับความสมบูรณของสัญญาระหวางทนายความและลูกความเปนคนละสวน
กัน การที่ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มิได
กําหนดใหการเขาเปนทนายความโดยวิธีสัญญาเอาสวนแบงทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอัน
จะพึงไดแกลูกความของทนายความเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความอยาง
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๔๗๗ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ 
มีผลเพียงวา การทําสัญญาระหวางทนายความและลูกความในลักษณะน้ีไมเปนการผิด
มรรยาททนายความ อันเปนมูลจะลงโทษตามมาตรา ๕๒ เทานั้น หามีผลใหขอสัญญา
ระหวางโจทกจําเลยดังกลาวซ่ึงขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน เนื่องจากไมตองดวยหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ กลับมีความ
สมบูรณแตประการใดไม...”. 

ดวยความเคารพอยางสูงตอศาลฎีกา ผมไมเห็นพองดวยกับคําพิพากษาฉบับนี้ เนื่องจากใน
ปจจุบันไมมีกฎหมายหามการเรียกคาทนายความจากทรัพยสินท่ีพิพาทซ่ึงลูกความไดจากการชนะคดี
ดังเชนในอดีตอีกแลว โดยกฎหมายมอบอํานาจใหสภาทนายความออกขอบังคับในเร่ืองมรรยาท
ทนายความตามท่ีเห็นสมควร และเม่ือสภาทนายความก็มิไดหามการทําสัญญาในลักษณะดังกลาว ศาลก็
ควรจะยอมรับบังคับให เพราะเปนเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงศาลยุติธรรมควรตองถือตาม การที่
ศาลวินิจฉัยวาการเอาสวนแบงทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความเปนเร่ืองท่ีขัดตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเปนการสวนทางกับเจตนารมณใหมของฝายนิติ
บัญญัติท่ีจะใหสัญญาประเภทนี้ใชบังคับได. 

นอกจากนี้ ท่ีศาลฎีกาวินิจฉัยวาการเรียกคาทนายความแบบเอาสวนแบงทรัพยสินท่ีเปนมูล
พิพาทอันจะพึงไดแกลูกความน้ีขัดตอหลักจริยธรรมทางวิชาชีพทนายความ จึงขัดตอความสงบ
เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอันมีผลทําใหขอสัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะ แตใน
ขณะเดียวกัน ศาลฎีกาก็เห็นวาไมเปนการประพฤติผิดมรรยาททนายความอันจะทําใหทนายความถูก
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ลงโทษเพราะประพฤติผิดมรรยาททนายความนั้น ทําใหฉงนวา “หลักจริยธรรมทางวิชาชีพทนายความ” 
ตางจาก “มรรยาททนายความ” อยางไร มีกฎหมายใดเปนท่ีมาของหลักจริยธรรมทางวิชาชีพทนายความ
อันแตกตางไปจากหลักกฎหมายท่ีเปนท่ีมาของมรรยาททนายความ. 

หากพิจารณาในแงการตีความกฎหมาย อาจมีขอโตแยง ๒ ประการ คือ หนึ่ง หากฝายนิติ
บัญญัติประสงคจะใหการเรียกคาทนายความแบบเอาสวนแบงทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแก
ลูกความนี้ สามารถใชบังคับโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ควรจะตองระบุไวในบทกฎหมายใหชัดเจน แทนท่ี
จะละเวนไมกลาวถึงเสียเลยเชนนี้ และอีกประการหนึ่ง คือ เม่ือพิจารณาตามประวัติความเปนมาของการ
เรียกคาทนายความแบบนี้ซ่ึงตองหามมาแตแรกและไดมีแนวความคิดท่ีแปรเปล่ียนไป จนกระท่ังไดมี
การยกเลิกบทบัญญัติท่ีหามเรียกคาทนายความในลักษณะนี้ในเวลาตอมา ยอมแปลความหมายไดในตัว
วา เม่ือกฎหมายไมไดระบุหามไวอีก การเรียกคาทนายความในลักษณะดังกลาวยอมทําไดโดยไมตอง
ระบุใหอนุญาตไวในตัวบทกฎหมายใหมนั้นอีกดวย เพราะเปนเทคนิคของการรางกฎหมายท่ีรับรูกันอยู
โดยท่ัวไปวาจะระบุเฉพาะเร่ืองท่ีหาม สวนเร่ืองท่ีเคยหามและไมหามอีกตอไปน้ัน ก็ไมตองระบุยืนยัน
อีก. 

ดวยเหตุนี้ ผมเห็นวาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ นาจะถือไดวา ในปจจุบันการท่ี
ทนายความทําสัญญาท่ีจะเอาสวนแบงจากทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความเปนคา
ทนายความนั้น ยอมทําไดโดยชอบและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือขัดแยงตอขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แตอยางใด. 

 ผมไดกลาวเร่ืองนี้หลายแหงดวยกัน และหวังวาเร่ืองดังกลาวจะไดรับการแกไข จนกระท่ังมีคํา
พิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๒๒๙/๒๕๔๔ ซ่ึงวินิจฉัยวา เม่ือ พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และประกาศ
ขอบังคับสภาทนายความวาดวยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มิไดบัญญัติหามมิใหทนายความเขา
เปนทนายความโดยวิธีสัญญาแบงเอาสวนจากทรัพยสินท่ีเปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความดังเชน 
พ.ร.บ.ทนายความสองฉบับแรก (ท่ียกเลิก) สัญญาจางวาความท่ีมีขอกําหนดแบงเอาสวนจากทรัพยสินท่ี
เปนมูลพิพาทอันจะพึงไดแกลูกความเปนหลักเกณฑในการคิดคํานวณคาทนายความจึงไมขัดตอ
กฎหมายและไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สัญญาจางวาความดังกลาว
ไมเปนโมฆะ. 

  แตหลังจากคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แลว คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับอ่ืนๆ ก็ยังคงเดินตามแนว
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๖๐/๒๕๔๓ (ประชุมใหญ) เชนเดิม.๑ 

 
                                                 
๑ ดูคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑๙/๒๕๔๔ และ ๑๔๔๓/๒๕๔๕. 
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ขอเสนอแนะ 

 การตีความกฎหมายเปนเร่ืองของท้ังศาสตรและศิลปะ นอกจากนี้ ยังมีหลักการตีความกฎหมาย
หลายระบบดวยกัน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายถึง ๓ ระบบผสมผสานกัน อันไดแก 
ระบบกฎหมายไทยเดิมบางลักษณะ เชน คดีอุทลุม มรดก; ระบบกฎหมายอังกฤษ เชน กฎหมายลักษณะ
หุนสวนและบริษัท ต๋ัวเงิน และกฎหมายวิธีสบัญญัติ ; และระบบกฎหมายของประเทศท่ีใชประมวล
กฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายลักษณะหนี้ ซ่ึงท้ังระบบกฎหมายอังกฤษและระบบ
กฎหมายของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมายตางก็มีหลักการตีความกฎหมายท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาและพัฒนาหลักการตีความกฎหมายไทย เราจึงตองศึกษา เปรียบเทียบหลักการ
ตีความกฎหมายของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทย เพื่อใหเห็น
จุดเดน จุดดอยของการตีความในแตละระบบกฎหมาย และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการบังคับใชและตีความกฎหมาย. 

 อนึ่ง หลักการตีความกฎหมายบางหลักขัดแยงกันเองก็มี อาทิ หลักกฎหมายท่ีวา “เม่ือไมมี
กฎหมายหามใหถือวาทําได” กับหลักกฎหมายท่ีวา “ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายใหอํานาจไวยอมทําไมได” 
กรณีใดจะใชหลักการตีความใดก็เปนเร่ืองท่ีตองศึกษา มิใชจะตีความกฎหมายใหเปนประโยชนหรือ
เขาขางตนเอง เชน หลักกฎหมายท่ีวา “เม่ือไมมีกฎหมายหามใหถือวาทําได” นี้จะใชในการตีความ
กฎหมายเอกชน ดังนั้น หากเราตีความกฎหมายมหาชนโดยใชหลักกฎหมายดังกลาว รัฐยอมจะมีอํานาจ
ตามอําเภอใจซ่ึงจะกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางมาก. 

 แตก็เปนท่ีนาเสียดายวาในหลักสูตรของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย
แทบจะมิไดมีการสอนวิชาการตีความกฎหมายเลย ไมวาในระดับช้ันปริญญาตรี หรือในระดับการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนไป รวมท้ังในระดับเนติบัณฑิตดวย ทําใหปจจุบันมีปญหาในการตีความกฎหมายท้ังในแงของ
การบริหารราชการแผนดิน และในแงของคําพิพากษาของศาลที่มีผลประหลาด (ABSURDITY) ขัดกับ
สามัญสํานึกดังท่ีไดยกตัวอยางมาใหทานไดลองพิจารณาดู ถึงเวลาแลวหรือไมที่ เราจะตองให
ความสําคัญกับการศึกษาอบรมเร่ือง “การตีความกฎหมาย” อยางจริงจัง. 

 หากมีการสอนวิชาการตีความกฎหมายแลว การบังคับใชกฎหมายจักเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน และจะทําใหการตีความกฎหมายไทยมีหลักเกณฑท่ีแนนอนและสอดคลองกับสามัญสํานึก ท้ัง
จะมีการพัฒนาในการตีความ รวมถึงมีการพัฒนาหลักกฎหมายไดอยางลึกซ้ึงและกวางขวางดวย 
ยิ่งกวานั้น การศึกษาหลักการตีความกฎหมายนี้ จะทําใหการศึกษาวิชากฎหมายไมวาสาขาใดงายข้ึน
กวาเดิมเปนอันมาก ดวยเหตุวาหลักการตีความกฎหมายน้ัน เปนกุญแจสําคัญท่ีทําใหเขาใจกฎหมายและ
ใชกฎหมายในแตละเร่ืองไดดีและถูกตอง ซํ้าบางสาขาวิชาของกฎหมายก็ไมจําตองศึกษาในรายละเอียด
ใหซํ้าซอนกันอีก เพราะผูเรียนสามารถใชหลักการตีความกฎหมายเปนเคร่ืองมือศึกษากฎหมายนั้นๆ ได
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เอง โดยไมจําตองเรียนกฎหมายนั้นๆ เปนการเฉพาะ เชน เอกเทศสัญญาประเภทตางๆ และกฎหมาย
ลําดับรอง. 

 วงการศึกษากฎหมายทุกระดับ รวมถึงองคกรวิชาชีพกฎหมายจะตองใหความสนใจและจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน หรือหลักสูตรการอบรมใหเหมาะสม ตองมีการคนควาวิจัย และเรียบเรียงตํารามาตรฐานวา
ดวย “การตีความกฎหมาย” ขึ้นใหละเอียดลึกซ้ึง และเปนปจจุบัน ท้ังในสวนตําราสําหรับนักศึกษา 
(STUDENT’S TEXT BOOK) และตําราสําหรับผูประกอบวิชาชีพ (PROFESSIONAL TEXT BOOK) 
เพื่อใหนักกฎหมายท้ังหลายไดใชเปนหลักและอางอิงตอไป. 

 อนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือฝกอบรมดานการตีความกฎหมายควรจะมีบท
ท่ีวาดวยเร่ือง “จริยธรรม” (LEGAL ETHICS) ในเร่ืองการตีความกฎหมายไวดวย ดังท่ีเรามักจะไดยิน
นักกฎหมายกลาวกันเสมอวา ปญหากฎหมายน้ันจะตีความเปนขาวก็ได เปนดําก็ได ซ่ึงความจริงก็มีทาง
เปนไปไดเชนนั้น เพราะหลักในการตีความกฎหมายนั้นมีมากมาย และบางคร้ังก็ขัดแยงกันเองดังที่ได
กลาวไปแลว จึงข้ึนอยูกับผูใชวาจะนําหลักการใดมาปรับใช เพื่อใหไดผลลัพธตามท่ีประสงค หากเรามี
นักกฎหมายท่ีดีและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรมเปนสําคัญแลว ยอมจะทําใหกฎหมายไทยธํารงไว
ซ่ึงความยุติธรรม ดังพระบรมราโชวาทแกผูสอบไลไดตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ท่ีวา: 

 "กฎหมายท้ังปวงจะธํารงความยุติธรรม และถูกตองเท่ียงตรง หรือจะธํารง
ความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพเต็มเปยมอยูไดหรือไมเพียงไรนั้นข้ึนอยูกับการใช 
คือถาใชถูกวัตถุประสงค หรือเจตนารมณของกฎหมายน้ัน ๆ จริงแลว ก็จะทรงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพอันสมบูรณไวได แตถาหากนําไปใชผิดวัตถุประสงค และ
เจตนารมณ โดยการพลิกแพลงบิดพล้ิวใหผันผวนไปดวยความหลงผิด ดวยอคติ หรือ
ดวยเจตนาอันไมสุจริตตาง ๆ กฎหมายก็เส่ือมความศักดิ์สิทธ์ิ และประสิทธิภาพลง
ทันที และกลับกลายเปนพิษเปนภัยแกประชาชนอยางใหญหลวง  

 ผูท่ีตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุกสงบ และความเปนปกแผน
กาวหนาของประชาชน และบานเมือง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรักษาวัตถุประสงคอัน
จริงแทของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีขอแมประการใด 
พรอมท้ังตองรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไวโดย
รอบคอบเครงครัดเสมอดวยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคาอัน
สมบูรณบริบูรณ". 

 

 
 


