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๑. ขอความเบื้องตน 

๑.๑ ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใชและการตีความกฎหมาย 

 เม่ือกลาวถึงการใชและการตีความกฎหมาย ผูศึกษากฎหมาย และนักนิติศาสตรของไทย
จํานวนไมนอย และแมในวงวิชาการกฎหมายในระดับนานาชาติก็เชนกัน มักจะจํากัดขอบเขต
ความหมายและเนนแตเพียงเฉพาะการปรับใชกฎหมาย และการตีความบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ลายลักษณอักษรเทานั้น แตอันที่จริงหลักการใชและการตีความกฎหมาย ท่ีรูจักกันในภาษาละติน
วา “interpretatio iuris” หรือท่ีบางทีเราก็แปลเปนไทยวา “การแปลกฎหมาย” นั้น แทจริงแลว แต
โบราณมา นักปราชญทางกฎหมายท้ังหลายหาไดเขาใจจํากัดเพียงการปรับใชและตีความบท
กฎหมายลายลักษณอักษรเทานั้นไม นับต้ังแตสมัยโรมันซ่ึงยอมรับกันวาเปนยุคกอเกิดของวิชา
นิติศาสตร ตราบจนกระท่ังศตวรรษที่ ๑๘ เปนท่ีเขาใจกันในโลกตะวันตกวา “interpretatio iuris” 
มิไดจํากัดอยูเพียงการแสวงหาความหมายของบทกฎหมาย และการจัดลําดับคาบังคับสูงตํ่าในแง
รัฐธรรมนูญเหมือนท่ีบางทานเขาใจกันในยุคปจจุบันเทานั้น แตมีความหมายกวาง รวมไปถึงการ
พิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลท่ีดํารงอยูในขอเท็จจริงอันอาจเปนขอพิพาทท้ังปวง จัด
ระเบียบหลักเกณฑทางกฎหมายตาง ๆ ใหเปนหมวดหมู การอธิบายความเกี่ยวพันระหวางหลักวิชา
กฎหมายกับหลักวิชาหรือปรากฏการณอ่ืน ๆ เชนความเกี่ยวของกับวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
หรือเทววิทยา ประวัติศาสตร และวรรณคดี กวีนิพนธดวย๑  
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 ๒ 

 เราอาจกลาวอยางรวมความไดวา แตเดิมมานั้นหลักการใชและการตีความกฎหมายมี
ความหมายครอบคลุมการศึกษากฎหมายอยางมีหลักวิชาในความหมายอยางกวางท่ีสุดของวิชา
นิติศาสตรนั่นเอง ความเขาใจเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความรับรูและความเขาใจขอบเขตของ
กฎหมายซ่ึงจะนํามาปรับใชแกขอพิพาท หรือนํามาเปนวัตถุของการศึกษาและตีความ รวมตลอดถึง
วิธีศึกษาเรียนรูกฎหมายและการใชกฎหมายในอดีตท่ีแตกตางจากคนในยุคสมัยปจจุบันเปนอัน
มาก 
 ในอังกฤษชวงกลางศตวรรษท่ี ๑๘ Sir William Blackstone (ค.ศ. ๑๗๒๓-๑๗๘๐) ผูเปน
อาจารยกฎหมายสําคัญแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด และเปนผูเร่ิมบรรยายวิชากฎหมายอังกฤษ
เปนทานแรกท่ีออกซฟอรดเม่ือ ค.ศ. ๑๗๕๓ ไดช้ีใหเห็นวา การใชและการตีความกฎหมายก็คือ
หัวใจของการศึกษากฎหมายน่ันเอง และหากยามใดท่ีการศึกษากฎหมายเปนไปโดยปราศจากการ
ทําความเขาใจหลักพื้นฐานของกฎหมายใหถูกตอง ก็ยอมจะสงผลใหนักกฎหมายไรความสามารถ
ท่ีจะคิดถึงกฎหมายนอกกรอบถอยคําตามตัวอักษร และไมสามารถเขาถึงเหตุผลขอโตแยงและขอ
ถกเถียงเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือความมุงหมายของบทกฎหมาย หรือหลักกฎหมายท่ัวไปที่ดํารงอยู
ในเหตุผลของเร่ืองตามธรรมชาติได๒  สวนในยุโรปนั้น ถือกันวาวิชาการใชและการตีความ
กฎหมายเปนหลักวิชาท่ีเช่ือมอยูระหวางอักขราธิบายทางกฎหมาย (Exegese) วิชานิติปรัชญา 
(Philosophy of Law) กับวิชาตรรกวิทยา (Logic)๓  
 ในระบบกฎหมายไทยดั้งเดิม หากเราจะแสวงหาหลักการใชและการตีความกฎหมาย ท่ี
ปรากฏใหเห็นไดในกฎหมายตราสามดวง ซ่ึงตกทอดมาต้ังแตสมัยอยุธยาและไดรับการชําระ
สะสางในชวงตนรัตนโกสินทร เราก็จะพบเชนกันวา การใชและการตีความกฎหมายตามทัศนคติ
ของนักนิติศาสตรไทยแตดั้งเดิมก็มีความหมายกวางอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากถอยคําในพระ
ธรรมศาสตรท่ีวา 
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 “คร้ันสรงพระภักตรแลวเสดจเขาท่ีนมัศการพระศรีรัตนไตรแลเทพยุดาผูวิเสศและพระ
บิตุเรศราชชนนีเสรจแลว.....เสดจสถิตยยังพระราชอาศนอันประเสริฐ ทอดพระเนตร
บุคคล ๔ จําพวก คือแพทยแลโหราราชสุริวงษ แลบัณทิตยผูมีปญาตรัสปราไสยดวย
ตระกูลทัง ๔ โดยสมควรแลวเสดจยังสาระพินิจฉัยพรอมดวยหมูมุกขมนตรีกระวีราชปโร
หิตาโหราจารยผูอยูในศีลสัจ ดํารงพระไทยฟงอรรฐคดีซ่ึงกระลาการพิจารณาโดยยุติธรรม
นั้นเปนแวนแกว แลวเอาคําภีรพระธรรมสาตรเปนพระเนตร ดูเทศกาลบานเมืองโดย
สมควรแลว จึ่งเอาพระกรเบ้ืองขวาคือพระสะติสัมปะชัญะทรงพระขรรคแกว คือพระ
วิจารณะปญาวินิจฉัยตัดขอคดีอนาประชาราษฎรทังปวงโดยยุติธรรม”๔ 

 นอกจากนี้หลักการใชและตีความกฎหมายยังปรากฏใหเห็นไดในหลักอินทภาษท่ีวา  
 “อนึ่งใหผูพิพากษาถือเอาซ่ึงแวนแกวคือหลักอินทภาษนี้ แลวเอาพระธรรมสาตรเปนจักษุ

ซายจักษุขวา เอาพระราชกฤษฎีกาเปน เขาพระสุเมรุราชหลักโลกยอันม่ันคง จงมีใจองอาจ 
สิโห ยถา กระทําอาการประดูจพญาไกรสรสีหราช อันออกจากสุวรรณคูหา....ใหอํามาตย
ผูวินิไฉยเลงแลดูถอยคําสํานวนจงท่ัว หยิบใจความแลกลพิรุทอันเปนมณทิลนิลโทษแหง
โจทแหงจําเลยนั้นใหได อาไศรยเขาพระสุเมรุคือพระราชกฤษฎีกาแลว จึงพิภากษาจับเอา
จริงเอาเท็จแหงโจทจําเลยออกสําแดงใหปรากฏแจงแกคนทังหลายใหเหนผิดแลชอบโดย
สํานวน จะควนทอดสินไหมทอดพิไนยแลลงโทษแกผูกระทําผิดฉันใด ก็ใหพิภากษาเดด
ขาดด่ังสีหนาทแหงพญาราชสีหใหตัดสินคดีโดยพระธรรมสาตร”๕ 

 การใชและการตีความกฎหมายตามหลักกฎหมายไทยดั้งเดิม จึงหาไดจํากัดอยูเฉพาะการ
ปรับใชบทกฎหมายไปตามถอยคําตามตัวอักษรไม แตเปนการใชสติปญญา อันเปยมดวยสติสัมป-
ชัญญะ วินิจฉัยคดีตามหลักความเปนธรรม โดยอาศัยหลักกฎหมาย ขอเท็จจริงในคดี และพิเคราะห
ถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลในขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวพันอยูกับสภาพการณแวดลอมประกอบไปดวย
เสมอ 
 คติทํานองนี้ของไทย อาจเทียบไดกับคติในโลกตะวันตกท่ีมักย้ํากันอยูเสมอวา การใชและ
การตีความกฎหมายนั้นตองเปนไปอยางมีเหตุผล เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
เทศกาลบานเมืองประกอบดวย ดังนั้นหากปรากฏใหเห็นวา การปรับใชบทกฎหมายใดจะ
กอใหเกิดความไมเปนธรรม ผูมีอํานาจใชกฎหมายนั้นยอมมีความชอบธรรมท่ีจะอางวากฎหมาย
นั้นไมตองตรงแกกรณีและหาหลักกฎหมายท่ีตองตรงแกกรณีมาปรับใชใหเปนธรรมได ในสมัย
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 ๔ 

โรมันนั้นเปนท่ีเขาใจกันวาการใชและการตีความกฎหมายเปนศิลปแหงการส่ือสารระหวางบท
กฎหมายกับความเปนธรรม ผูทําหนาท่ีตัดสินคดีตองคํานึงถึงหลักความเปนธรรมยิ่งกวาตัวอักษร 
และในสมัยโรมันเรายอมเห็นไดจากการท่ี Praetor ไดใชดุลพินิจของตนในการพัฒนาหลัก
กฎหมายข้ึนในรูปของ actiones กับ exceptiones ซ่ึงแสดงใหเห็นวา Praetor ไดนําเอาหลักความ
เปนธรรมมาประกอบการใชดุลพินิจในการตัดสินคดีของตนเสมอ และดวยเหตุนี้เราจึงอาจกลาว
ไดวา หลักความเปนธรรมเปนบอเกิดแหงกฎหมายชนิดหนึ่ง ดังท่ี ius aequum และ ius 
honorarium ก็มีฐานะเปนกฎหมายเคียงคูอยูกับ ius strictum หรือ ius civile ของโรมันนั่นเอง ชาว
โรมันนั้นตระหนักดีวา การยึดถือกฎหมายเครงครัด อาจเปนเหตุแหงความอยุติธรรมได ดังท่ีมี
สุภาษิตโรมันท่ีมักนํามาอางกันอยูเสมอวา “summum ius summa iniuria” หรือ “ความยุติธรรมท่ี
สุดโตง ยอมเปนท่ีมาแหงความอยุติธรรม”๖  นอกจากน้ียังมีตัวอยางท่ีกลาวอางกันมาในโลก
ตะวันตกต้ังแตยุคโบราณท่ีวา แมจะมีบทกฎหมายตราไวแจงชัดวา “ผูรับฝากตองคืนทรัพยท่ีฝาก
แกผูฝากเม่ือผูฝากทวงถาม” ก็ตาม บทกฎหมายน้ีก็ไมอาจนํามาบังคับใชแกกรณีท่ีผูฝากดาบ เรียก
ดาบคืนในยามท่ีเขาวิกลจริต หรือกําลังปฏิบัติการลมลางการปกครองได 

๑.๒ ความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิชากฎหมาย 

 นับต้ังแตตนศตวรรษท่ี ๑๙ เปนตนมา เราอาจกลาวไดวาการขยายตัวของรัฐสมัยใหมใน
โลกตะวันตก ความเขมแข็งของระบอบการปกครองแบบรัฐสภา การยอมรับวาอํานาจตรากฎหมาย
เปนอํานาจเฉพาะของฝายนิติบัญญัติ ไดกอใหเกิดปรากฏการณคลายคลึงกันในนานาอารยประเทศ 
กลาวคือการใชกฎหมายและตีความกฎหมายเร่ิมเกาะยึดถอยคําตามตัวอักษรของบทกฎหมาย จนมี
ลักษณะแข็งกระดาง ตายตัวมากข้ึน  ทําใหเกิดเสียงเรียกรองจากวงวิชาการกฎหมายใหนักกฎหมาย
ตระหนักในความจริงท่ีวา การศึกษากฎหมายนั้น ไมอาจจํากัดอยูเพียงเฉพาะการศึกษาวา มี
บทบัญญัติหรือขอกําหนดกฎเกณฑประการใดไดอีกตอไป  เพราะนับวันบทบัญญัติตาง ๆ เหลานี้มี
แตจะเปล่ียนแปรไป มีหลักเกณฑ และบทบัญญัติใหม ๆ กําหนดข้ึนมาใชแทนขอกําหนดเกา ๆ อยู
เสมอ นักกฎหมายท่ีรูเพียงวากฎหมายบัญญัติไวอยางไรเทานั้น ยอมไมเพียงพอ  
 เสียงเรียกรองใหนักกฎหมายท้ังหลายตระหนักถึงภารกิจในการทําความเขาใจหลักการ
สําคัญและหลักวิชาของกฎหมายท่ีโดงดังอยางยิ่งในยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๙ นั้น นาจะไดแกคํา
ประกาศในเชิงเยยหยันทาทายคุณคาของความรูกฎหมาย ท่ีนักนิติศาสตรเยอรมันทานหน่ึง คือ von 
Kirchmann (๑๘๐๒ - ๑๘๘๔) ไดเคยกลาวไววา “เม่ือสภานิติบัญญัติ ประกาศยกเลิกกฎหมาย 

                                                        
๖  Cicero, De Officiis, I, X, 33. 
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เทานั้น คําสามคํานี้ก็จะบันดาลใหหองสมุดกฎหมายกลายเปนหองเก็บเศษกระดาษไปทันที”๗ เม่ือ
เปนเชนนี้ หากส่ิงท่ีนักกฎหมายไดเรียนรูมาตลอดชีวิตจํากัดอยูเพียงความรูเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย
ตามท่ีไดตราไวเปนลายลักษณอักษร ความรูเหลานั้นยอมสูญสลายไปพรอมกับกฎหมายตาม
ตัวอักษร และยอมกลายเปนความรูในส่ิงท่ีไมมีคุณคาอีกตอไป   
 ความเขาใจขางตนนี้ เปนความเขาใจท่ีผิด เพราะจํากัดความรูวิชากฎหมายไวเฉพาะเพียง
ในขอบเขตความรูเกี่ยวกับบทกฎหมายเทานั้น แตทวา นักกฎหมายท่ีไดศึกษากฎหมายอยางถึงแกน 
ยอมจะไมตกอยูในภาวะอับจนเชนนั้นอยางแนนอน  ดังท่ีทาน Roscoe Pound (ค.ศ. ๑๘๗๐ - 
๑๙๖๔) อาจารยทางนิติปรัชญาและกฎหมายเปรียบเทียบผูโดงดังแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดของ
อเมริกา ไดแสดงความเห็นไววา “การศึกษากฎหมายนั้น นอกจากจะตองเรียนรูเนื้อหาของ
กฎหมายแลว ยังตองศึกษาใหเขาถึงโครงสราง หมวดหมู การแยกประเภท ขอความคิดตาง ๆ ของ
ระบบกฎหมาย กลาวโดยรวมก็คือศึกษาใหเขาถึงวิธีการทางกฎหมายดวย”๘ และการท่ีนักกฎหมาย
เปนผูท่ีรูจักวิธีการทางกฎหมายนี้แหละ ท่ีทําใหนักกฎหมายสามารถใชกฎหมายท่ีเปล่ียนไปทุกวัน 
ๆ ไดอยางถูกตอง สามารถอํานวยความยุติธรรมอันเปนเปาหมายของกฎหมายได  การศึกษา
กฎหมายท่ีแทจริงนั้น จึงตองศึกษาใหเขาถึงทัศนคติ แนวความคิด และวิธีการทางกฎหมายของ
กฎหมายของระบบกฎหมายของตัว หรือท่ีเรียกวาหลักการใชและการตีความกฎหมาย หรือก็คือ
สาระสําคัญของหลักวิชากฎหมายนั่นเอง หลักวิชากฎหมายจึงตองประกอบดวยความรูกฎหมาย 
กับความรูวิธีใชและตีความกฎหมาย เรียกวา “รูกฎหมายได ใชกฎหมายเปน”นั่นเอง  เพราะนัก
กฎหมายท่ีรูแตตัวบทกฎหมาย แตใชกฎหมายไมเปนยอมใชความรูของตนไปอยางลองผิดลองถูก 
หรือมิฉะนั้นก็ใชกฎหมายไปตามแรงชักนําแหงผลประโยชนของตน และอาจกอผลรายแกสังคม
อีกดวย 
 ทัศนคติ แนวความคิด และวิธีการทางกฎหมายของระบบกฎหมาย หรือหลักวิชากฎหมาย 
ดังไดกลาวมาแลวนั้น เปนท่ีรูจักกันในวงวิชาการกฎหมายไทยภายใตคําวา นิติวิธี “Juristic 
Method”๙ ซ่ึงนับเปนการเผยแพรแนวคิดในทางวิชาการเพื่อขยายขอบเขตและปรับปรุงแนวทาง

                                                        
๗  โปรดดู Franz Wieacker, A History of Private Law in Europe (Translated from Privatrechtsgeschichte der 

Neuzeit, 1967, by Tony Weir), Oxford, 1995, p.329, ซึ่งอางบทความของ von Kirchmann เรื่อง “ความไร
คุณคาของวิชานิติศาสตร” ตีพิมพเมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๘  

๘ Rene David and John Brierley, Major Legal Systems in the World Today , (3.ed 1985),  p.20 ซี่งอาง 

Pound, Introduction to the Philosophy of Law (1953).  
๙ คําน้ีผูเขียนใชตาม ดร.ปรีดี เกษมทรัพย โปรดดู ปรีดี เกษมทรัพย, ความรูพ้ืนฐานทางนิติศาสตร, พระนคร 

เจริญวิทยการพิมพ, ๒๕๒๐ หนา ๖, ๑๒๖  และโปรดดู สมยศ เช้ือไทย, คําอธิบายวิชากฎหมายแพง: หลัก
ทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๔, พ.ศ. ๒๕๕๐, หนา ๒๕ อยางไรก็ตามในความหมายเดียวกันน้ี มีผูเรียกช่ือตาง ๆ 
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การศึกษาและพัฒนาวิชาการนิติศาสตรในประเทศไทยใหกาวหนาข้ึน นิติวิธีนั้น เปนส่ิงท่ีแทรกซึม
อยูกับตัวกฎหมาย ไมจําตองบัญญัติและถึงแมจะไดบัญญัติถึงนิติวิธีไว กฎหมายก็มิไดบัญญัติหลัก
นิติวิธีไวท้ังหมด๑๐  ท้ังนี้เพราะนิติวิธีมีลักษณะเปนแนวความคิดท่ีฝงตัวอยูในระบบกฎหมายจน
เปนแบบฉบับในทางกฎหมายของระบบกฎหมายน้ัน หรืออาจกลาวไดวา ถาตัวบทกฎหมายเปน
รางกาย นิติวิธีก็เปนวิญญาณของกฎหมาย๑๑  หรือกลาวอีกอยางหน่ึง “นิติวิธี” นี้ แทท่ีจริงก็คือหลัก
วิชาในการใชและการตีความกฎหมายในความหมายดั้งเดิมนั่นเอง 
 นอกจากนี้ นิติวิธีหรือหลักในการใชและการตีความกฎหมายนี้ยังเปน เคร่ืองแสดงความ
แตกตาง ระหวางระบบกฎหมายใหญ ๒ ระบบ๑๒ คือ  ระบบกฎหมายซิวิลลอว  กับระบบกฎหมาย
คอมมอนลอว กลาวคือ ระบบซิวิลลอว ซ่ึงเปนระบบกฎหมายท่ีใชอยูในประเทศภาคพื้นยุโรป มี
ทัศนคติตอกฎหมาย บอเกิด และวิธีการทางกฎหมายแตกตางไปจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว
ของกลุมประเทศ แองโกลแซกซอน ท้ังนี้เพราะ ระบบกฎหมายท้ังสองนี้มีประวัติความเปนมาและ
วิวัฒนาการท่ีแตกตางกันออกไป 
 ขอแตกตางทางนิติวิธีหรือหลักการใชและตีความกฎหมายของระบบกฎหมายท้ัง ๒ ระบบ 
และขอแตกตางทางโครงสรางกฎหมายอันเปนผลมาจากประวัติความเปนมาท่ีตางกัน และ
การศึกษาพัฒนาการของกฎหมายท่ีแตกตางกันนี้ นาเสียดายท่ีไดถูกละเลยกันมานาน   นัก
นิติศาสตรเพิ่งจะมาเห็นความสําคัญของขอแตกตางนี้เม่ือไมนานมานี้เอง๑๓  ตลอดเวลาท่ีผานมาใน
ศตวรรษท่ี ๑๙ นักนิติศาสตรมีความเห็นคลอยตามกระแสทางความคิดทฤษฎีท่ีถือวากฎหมายเปน
ระบบของกฎแบบแผนสังคม (System of Norms) ดังนั้น การศึกษากฎหมายจึงมุงใหความสําคัญ
ไปท่ี การวิเคราะห จําแนกแยกแยะหลักการออกจากแบบแผนเหลานั้นเปนสวนใหญ การศึกษา
เปรียบเทียบในทางหลักนิติวิธี หรือหลักวิชาการใชและการตีความกฎหมายของระบบกฎหมายมา
เติบโตเอาอยางจริงจังก็ในชวงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ แลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายใตกระแสความ
ต่ืนตัวเรียนรูระบบกฎหมายของกันและกันในหมูประเทศท่ีเปนสมาชิกกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป ซ่ึงไดตัดสินใจรวมตัวกันเขาเปนสหภาพยุโรป 
                                                                                                                                                             

กันไป อาทิเชน    ทาน Paton ใน Jurisprudence (4th ed 1972), p.189 เรียก judicial method   ทาน Rene 
David ในเรื่องที่เพ่ิงอางเรียกวา legal rule; working methods of jurists, p. 20, 94-101. 

๑๐ ปรีดี  เกษมทรัพย, ความรูพ้ืนฐานทางนิติศาสตร, ๒๕๒๐ หนา ๑๒๖. 
๑๑ เรื่องเดียวกัน 
๑๒ Lawson, A Common Lawyer Looks at the Civil Law, 1955, p. 45 ซึ่งอาง Roscoe Pound และโปรดดู Rene 

David, Major Legal Systems, 1985, p. 22-26 ซึ่งเรียกระบบ Civil Law วา Romano-germanic Law. 
๑๓ โปรดดู Rene David, Major Legal Systems, p. 13 (เฉพาะในฉบับพิมพครั้งที่ ๒ ค.ศ. 1968) ซึ่งอธิบายวา

การศึกษากฎหมายของประเทศอังกฤษ และอเมริกาในประเทศฝรั่งเศสเองนั้น เพ่ิงจะเริ่มอยางจริงจังเมื่อ
หลัง ป ๑๙๒๐ มาแลว 
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 ในปจจุบัน เปนท่ียอมรับกันวา ส่ิงจําเปนในการเรียนรูกฎหมายมิไดอยู ท่ีการศึกษา
กฎเกณฑ ขอกําหนดของกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในแตละประเทศเทานั้น สวนท่ีสําคัญสําหรับ
การศึกษามากกวานั้นก็คือ การเรียนรูถึงโครงสราง (Structure), การแยกประเภท (Categories), และ
วิธีการ (Methods) อันเปนรากฐานของกฎหมายแตละระบบดวย  ท้ังนี้เพราะแมนักกฎหมายจะมี
เปาหมาย คือ ปรารถนาความยุติธรรมเชนเดียวกัน  แตทัศนะ และวิธีการทางกฎหมายของเขาน้ัน 
จะสงผลตอการแกปญหา และขอวินิจฉัยทางกฎหมายของเขาเปนอยางมากทีเดียว นักกฎหมายใน
ระบบท้ังสอง ผูประสงคจะอํานวยความยุติธรรมเหมือนกัน แตมีทัศนคติตางกันยอมจะตองใช
วิธีการที่ตางกัน จึงจะสามารถบรรลุเปาหมายเดียวกันได และยิ่งสําหรับกฎหมายแลว วิธีการใน
การวินิจฉัยปญหา นับเปนหลักประกันอยางหนึ่งของความยุติธรรม วิธีท่ีใชจึงตองเปนส่ิงท่ีให
หลักประกันความม่ันใจแกคูพิพาทและบุคคลท่ัวไปไดวา ขอเท็จจริงอยางเดียวกันยอมไดรับการ
ปฏิบัติเหมือนกัน ยิ่งในสมัยท่ีสังคมมีความซับซอนมากข้ึน และ ขอกําหนดกฎหมายมีแตจะเปล่ียน
แปรไปเร่ือย ๆ นักกฎหมายจะตองไมยอมใหกฎเกณฑท่ีเพิ่มข้ึนมาสรางความสับสนใหแกตนเอง  
แตจะตองใชทัศนะและวิธีการที่ชัดเจนและแนนอน ไปจัดการแกไขปญหาใหม ๆ ใหลุลวงไป  
ความแนนอนของทัศนะและวิธีการทางกฎหมายน้ีแหละ ท่ีไดเปนเคร่ืองคํ้าจุนกฎหมายใหมี
เสถียรภาพมาตลอด เคียงคูอยูกับการมีสภาพบังคับของกฎหมายเลยทีเดียว   
 แมวาในการชําระสะสางและจัดทําประมวลกฎหมายของไทยท่ีไดต้ังตนข้ึนในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะไดดําเนินไปภายใตพระราชดําริท่ีทรงเห็นวา ระบบ
กฎหมายไทยด้ังเดิมมีลักษณะคลายคลึงกับระบบกฎหมายของประเทศภาคพ้ืนยุโรปซ่ึงเรียกกันใน
เวลานั้นวาระบบประมวลธรรม (Codification)  และแตกตางจากระบบกฎหมายของอังกฤษซ่ึงเวลา
นั้นเรียกวาระบบจารีตธรรม (Common Law) ดังนั้นประมวลกฎหมายของเราจึงยึดถือระบบ
กฎหมายของกลุมประเทศภาคพื้นยุโรปหรือระบบประมวลธรรมเปนตนแบบ ซ่ึงก็คือระบบซี
วิลลอวนั่นเอง๑๔ แตโดยเหตุท่ีประเทศไทย เคยรับเอาระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปน

                                                        
๑๔  โปรดดูหนังสือของกรมพระสวัสด์ิวัฒนวิศิษฎ กราบบังคมทูลในหลวงรัชกาลที่ ๖ เก่ียวกับการจัดทํา

ประมวลกฎหมาย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖, กจช. รัชกาลที่ ๕, กย. ๑/๔๓ เรื่องโรงเรียนกฎหมาย 
ความวา“...เพราะวาการที่จะเอาจารีตธรรมอันเปนพ้ืนประเพณีบานเมืองมาทําประมวญเปนบทเปนหมวด
ลงไดน้ันมิใชงาย นิติบัณฑิตในสํานักอังกฤษและอเมริกาเองก็ยังแกงแยงกันยังมิอาจเห็นปรองดองกันได มิ
พักตองกลาวถึงวาจะเปนผลสําเร็จทันตาเห็นฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจาหลวงผูทรงพระปญญาญาณ
หยั่งเห็นกาลใกลไกล ทรงพระราชดําริหช่ังไดช่ังเสียในวิธีกฎหมายทั้ง ๒ น้ันแลว พระราชทานพระราช
วินิจฉัยไวเปนเด็ดขาดวา พระราชกําหนดกฎหมายแหงประเทศเราอันโบราณกษัตราธิราชเจาไดทรงบัญญัติ
ไวสืบ ๆ มา มีบทมาตราเปนลักษณหมวดหมู เปนทํานองเดียวกันกับวิธีกฎหมายประมวญธรรม System of 
Codified Law ซึ่งใชอยูในคอนติเนนตน้ัน ถาจะคุมเขากันแลผอนผันแกไขก็จะลงกันไดโดยสดวก จึงได



 ๘ 

ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว มาใชเสมือนเปนกฎหมายของตัวในสมัยหนึ่งแลวได
เปล่ียนมาใชระบบกฎหมายซิวิลลอวในภายหลัง  กฎหมายไทยจึงมีลักษณะท่ีรับเอาอิทธิพลจาก
กฎหมายในระบบคอมมอนลอวมาไมนอย นอกจากนี้ นับต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองเปนตน
มา นักกฎหมายไทยจํานวนมากไดรับการศึกษาจากประเทศอังกฤษและอเมริกาซ่ึงใชระบบคอม
มอนลอว และนักกฎหมายเหลานั้นไดมีบทบาทสําคัญในวงการศาลและวงวิชาการกฎหมายอยาง
ยิ่ง ทําใหแนวคิดและทัศนคติของระบบกฎหมายคอมมอนลอวไดสงอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทย
ผานการใชและการตีความกฎหมายตามพื้นภูมิความรูและทัศนคติทางกฎหมายของบรรดานัก
กฎหมายเหลานั้นดวย ดังนั้นเพื่อประโยชนในการศึกษาระบบนิติวิธีของกฎหมายไทย เราจึงควร
ศึกษานิติวิธีของกฎหมายในระบบท้ังสองประกอบกัน เพื่อชวยปูพื้นฐานความเขาใจ ท้ังในแง
ประวัติความเปนมา และในแงกระบวนการใชกฎหมาย อันจะทําใหเราสามารถเขาใจถึงสถานะ
ของนิติวิธีในกฎหมายไทยไดชัดเจนยิ่งข้ึน และยังจะชวยในการมองถึงอิทธิพลของกฎหมายท้ัง
สองระบบท่ีมีอยูในกฎหมายไทยไดแจมชัดยิ่งข้ึนดวย 
 

๒.   ทัศนคติตอบอเกิดของกฎหมาย 

๒.๑ บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 นักกฎหมายในประเทศซิวิลลอวถือวา ตัวบทกฎหมายเปนบอเกิดอันดับแรกของกฎหมาย 
ท้ังนี้ดวยความเชื่อวาตัวบทกฎหมายน้ันเปนตัวแทนของเหตุผลในตัวเอง ความเชื่อนี้ฝงรากลึกสืบ
ทอดมานานนับพันป ต้ังแตสมัยกฎหมาย ๑๒ โตะ ตราบจนสมัยบัญญัติประมวลกฎหมาย ก็
ปรากฎวานักนิติศาสตรไมเคยทอดท้ิงความสํานึกนี้เลย โดยเหตุนี้ นักกฎหมายในระบบซิวิลลอวจงึ
เปนผูท่ีมีความภักดีตอตัวบทกฎหมายเปนประการแรก เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน นักกฎหมายจะ
พิเคราะหถึงความสัมพันธทางขอเท็จจริงในขอพิพาทน้ัน แลวแสวงหาประเด็นอันเปนปญหา 
จากน้ันจึงอางหลักเกณฑจากบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นมาปรับใชแกกรณีพิพาท
โดยวิธีการตีความกฎหมาย ดวยความเช่ือเปนเบ้ืองตนวา บทบัญญัติแหงกฎหมายน้ันยอมทรงไว
ซ่ึงหลักแหงเหตุผลและความเปนธรรมอยูแลวในตัวของมันเอง 
 หลักความศักดิ์สิทธ์ิ และมีเหตุมีผลของบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ มีใหเห็นไดในทัศนคติ
ทางกฎหมายของวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม ดังจะเห็นไดจากทัศนคติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกฯซ่ึงทรงมีตอพระธรรมศาสตร และบรรดากําหนดกฎหมายพระอัยการตาง ๆ ในคราวท่ี
ทรงวินิจฉัยคดีอําแดงปอม อันเปนตนเหตุใหเกิดการชําระสะสางสังคายนากฎหมายตราสามดวง
                                                                                                                                                             

ดํารัสใหกรรมการฝรั่งเศสซึ่งรางประมวญกฎหมายน้ีคงทําการตอมามิไดเปล่ียนแปลง แลกฎหมายสยาม
นับวันจะนอมลงในทํานองวิธีประมวญธรรมอันจาลึกลิขิตอยูยั่งยืน....” 



 ๙ 

ข้ึน ในคดีนี้อําแดงปอมมีชู แตฟองขอหยาจากสามี และผูพิพากษาศาลลางตางก็พิพากษาใหหยา
ขาดจากสามีได คร้ันนายบุญศรีทูลเกลาถวายฎีกา และทรงพิจารณาคดีนี้โดยทรงเห็นวาอําแดงปอม
เปนฝายผิดอยูกอนเพราะมีชู จึงไมควรใหสิทธิขอหยาจากชายสามีได แตเม่ือขุนศาลตระลาการ
ยืนยันวาพวกตนไดพิพากษาตามท่ีพระราชกําหนดกฎหมายมีตราไวดังนั้น พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลก ซ่ึงแมทรงสิทธิขาดในฐานะเปนพระเจาแผนดินก็มิไดทรงส่ังใหแกไข
กฎหมายเสียตามพระทัย แตใหชําระสะสางและสังคายนาเสีย ดวยทรงเขาพระทัยวากฎหมายลอก
ตอ ๆ กันมาจนขอความในกฎหมายผิดเพี้ยนไป หรือมีผูมาแตงเติมกฎหมายใหผิดแผกไปจากท่ี
ควรจะเปน ดังนี้เปนตน 
 ในทางคดีนั้น เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกาพิพากษาในลักษณะตีความกฎหมายวาดวยนิติ
บุคคลในคดีท่ีวัดอางวาไดท่ีดินมาโดยปรปกษ แตโดยท่ีไมปรากฏวาท่ีดินดังกลาวเจาของไดยกให
วัด ดังนี้แมวัดจะเปนนิติบุคคล ซ่ึงอาจมีสิทธิไดเชนเดียวกับคนธรรมดา และปกติยอมได
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเชนเดียวกับคนธรรมดาเชนกัน กลับไมไดสิทธิ เพราะศาลตัดสินวา วัดยอมไมมี
วัตถุประสงคไปรุกที่ของใคร ดังนั้นหากไมมีผูยกท่ีดินใหวัด แมวัดจะครอบครองดวยความสงบ 
เปดเผย ดวยเจตนาเปนเจาของ แมจะนานเพียงใดวัดยอมไมไดกรรมสิทธ์ิ เปนกรณีท่ีเห็นไดชัดวา
ศาลไดนําเอาหลักศีลธรรมเขามาปรับใชในการพิเคราะหถึงวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของวัด
ในคดีนี้ วัดจึงอาจมีสิทธิไดท่ีดิน แตจะไปถือเอาทรัพยของผูอ่ืนท่ีเขาไมใหไมไดเพราะยอมขัดตอ
วัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของวัดในฐานะท่ีเปนวัดในพุทธศาสนา๑๕  

๒.๒ จารีตประเพณี 

 ระบบกฎหมายซิวิลลอวนั้นพัฒนามาจากกฎหมายประเพณีในสมัยโรมัน ในอดีตกฎหมาย
โรมันถือวาจารีตประเพณีจะตองสอดคลองกับเหตุผล จึงจะใชบังคับเปนกฎหมายประเพณีได 
ในทางยุโรปตะวันตกนั้นก็ยอมรับวาประเพณีมีบทบาทอยางมากในระบบกฎหมาย และถือวาตาม
ความจริงนั้น ความคิดเห็นของนักกฎหมายยอมจะถูกชักนําใหคลอยตามระเบียบประเพณีของ
สังคม ในฐานะท่ีเปนโครงสรางช้ันบนของสังคมเชนเดียวกับกฎหมาย๑๖ ในทางทฤษฎีกฎหมายนั้น
ระบบกฎหมายซิวิลลอวยอมรับวาประเพณีเปนบอเกิดของกฎหมายลําดับรองจากตัวบทกฎหมาย 
 อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันเนื่องจากการขยายตัวของรัฐสมัยใหม อํานาจนิติบัญญัติของ
รัฐในการบัญญัติกฎหมายไดลดบทบาทของจารีตประเพณีใหแคบลงทุกที แตกระนั้นจารีต
ประเพณีก็ยังคงมีอิทธิพลในทางปฏิบัติตอวิถีชีวิตของมนุษยอยูมาก ในกรณีท่ัว ๆ ไปท่ีเขาไมได

                                                        
๑๕  โปรดดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๑/๒๔๗๑ 
๑๖ Rene David,  Major Legal Systems, 1985,  p.130. 



 ๑๐ 

ประสบขอขัดแยงถึงขนาดตองใหรัฐเขามาตัดสิน ประเพณีก็จะเปนเครื่องมือในการช้ีผิดช้ีถูกอยู
นั่นเอง 
 ดวยเหตุนี้ระบบกฎหมายซิวิลลอวจึงยอมรับประเพณีท่ีมีเหตุผลวาเปนบอเกิดของ
กฎหมายลําดับรอง และในบางคร้ังอาจจะมาเปนบอเกิดท่ีคูเคียง สงเสริมหรือตัดทอนบทกฎหมาย
ก็ได๑๗  นอกจากนี้บทกฎหมายยังมักจะบัญญัติใหใชกฎหมายประเพณีบังคับในกรณีตาง ๆ บาง
กรณีเพื่อใหกฎหมายมีความยืดหยุนมากข้ึนอีกดวย 
 ศาลฎีกาไทยเคยมีคําพิพากษาในคดีท่ีมีชายไดรับการผาตัดแปลงเพศเปนหญิงมาขอใหศาล
แสดงสิทธิวาเปนหญิงเพื่อเปล่ียนคํานําหนานาม ความวา “เพศของบุคคลธรรมดากฎหมายรับรอง
และถือเอาตามกําเนิด หญิงตามพจนานุกรมคือคนท่ีออกลูกได ผูรองเปนชายรับการผาตัด
เปล่ียนแปลงอวัยวะเพศ แตก็ไมสามารถมีลูกได ไมมีกฎหมายใหผูรองเปล่ียนแปลงเพศโดยใช
สิทธิทางศาล”๑๘ จะเห็นไดวาคดีนี้มีประเด็นท่ีไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรมาปรับใชได ศาล
จึงใชวิธีอางพจนานุกรม แตพจนานุกรมไมใชกฎหมาย ยอมไมอาจใชตัดสินคดีได ดังนั้นอันท่ีจริง
ในคดีนี้ ศาลตัดสินคดีไปตามจารีตประเพณี โดยถือวาผูท่ีเกิดมาเปนชาย โดยบิดามารดาแจงเกิดวา
มีเพศชาย ยอมตองใชคํานําหนาเปนชายตามจารีตประเพณีนั่นเอง 

๒.๓ คําพิพากษาของศาล  

 การใชกฎหมายในระบบซิวิลลอวนั้น เปนการใชกฎหมายตามตัวบทกฎหมายซ่ึงถือวาเปน
หลักการท่ัวไปของกฎหมาย และศาลมีหนาท่ีตองเคารพบทบัญญัติอันเปนท่ีรวมของหลักการและ
เหตุผลของกฎหมายเสมอ อยางไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายท่ีบัญญัติไวนั้นไมอาจจะตองตรงตอ
กรณีท่ีเปนปญหาทุกประการ จึงเปนหนาท่ีของศาลในการ “ตีความ” บทกฎหมายและมีบทบาทใน
การสรางเสริมกฎเกณฑในการใชกฎหมายแกกรณีท้ังปวง  ดังนั้นระบบกฎหมายซิวิลลอวจึงถือวา 
คําพิพากษาของศาลมีความสําคัญในฐานะเปนตัวอยางการปรับใชกฎหมายใหตองดวยกรณี
รูปธรรม เปนการแสดงออกซ่ึงความมีอยูของหลักเกณฑท่ีใชวินิจฉัยคดีนั้น ๆ อันแฝงอยูในบท
กฎหมายตาง ๆ ท่ีนํามาปรับใชใหตองดวยความสัมพันธเชิงเหตุผลท่ีมีอยูตามเหตุผลของเร่ืองแตละ
เร่ืองแตละคดี แตคําพิพากษาไมใชเปนท่ีมาหรือบอเกิดของกฎหมายโดยแท ท้ังไมใชตัวบท
กฎหมาย และจะขัดหรือกาวลวงขอบเขตของบทบัญญัติของกฎหมายไมได๑๙ ระบบซิวิลลอวถือวา
การวินิจฉัยตัดสินคดีความตองเปนไปตามบทกฎหมาย และยอมไมผูกมัดตามหลักเกณฑท่ีศาล

                                                        
๑๗ ปรีดี  เกษมทรัพย,  ความรูพ้ืนฐานทางนิติศาสตร, ๒๕๒๐ หนา ๓๒ และโปรดดู สมยศ เช้ือไทย, คําอธิบาย

วิชากฎหมายแพง: หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพฯ ๒๕๕๐, หนา ๑๐๐-๑๐๑ 
๑๘  โปรดเทียบคําพิพากฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔ 
๑๙ Rene David, Major Legal Systems, 1985, p. 136, 137. 



 ๑๑ 

ต้ังข้ึน อยางไรก็ดี การที่ศาลอาจตัดสินคดีคลอยตามกฎเกณฑจากคําพิพากษาท่ีมีมากอน ก็เพราะ
ถือกันวา คําพิพากษาบรรทัดฐานเปนตัวอยางในการปรับใชบทกฎหมายน่ันเอง กฎเกณฑตามคํา
พิพากษาไมมีอํานาจบังคับ (imperative charactor) เทียบเทากับกฎหมาย แตการท่ียังไดรับการ
ยอมรับและถือตามกันอยูในหมูนักกฎหมายก็เพราะนักกฏหมายเห็นวาคําพิพากษานั้นเปนบรรทัด
ฐานท่ีดีเทานั้น  
 ธรรมเนียมท่ีไมยอมรับวาคําพิพากษามีผลบังคับนี้ ไมไดเปนเหตุบังเอิญ เพราะหลักท่ีถือ
วาคําพิพากษามีผลผูกพันเหมือนกฎหมาย (the doctrine of Precedent) แบบอังกฤษนี้ขัดตอแบบ
ฉบับของระบบกฎหมายซิวิลลอวมาต้ังแตสมัยกลาง เนื่องมาจากการยอมรับหลักของกฎหมาย
โรมัน ท่ียึดถือธรรมเนียมวานิติวิธีหรือหลักวิธีการใชกฎหมายน้ันยอมมาจากบทบัญญัติแหง
กฎหมายหรือหลักกฎหมายท่ัวไปเทานั้น ไมไดมาจากคําพิพากษา ในระบบกฎหมายซิวิลลอวนั้น
ถือกันวาบทบัญญัติแหงกฎหมายเปนหลักเกณฑท่ัวไปอันยอมครอบคลุมไปถึงบรรดากรณี
ท้ังหลาย เปนระเบียบแนนอน ในขณะท่ีถือวาคําพิพากษามีฐานะเปนเกณฑท่ีมีผลใชแกกรณีเฉพาะ
เร่ืองเฉพาะราว จึงเปนหลักเกณฑท่ีขาดลักษณะเปนท่ัวไป ปราศจากความแนนอน  ในระบบซิ
วิลลอวถือกันวาผูพิพากษาจะตองไมทําตนเปนผูออกกฎหมายเสียเอง  ทฤษฎี และหลักปรัชญาของ
นักกฎหมายซิวิลลอวเปนเชนนี้ แตโดยเหตุท่ีคําพิพากษาบรรทัดฐานของศาล แสดงบทบาทท้ังใน
แงท่ีเปนเครื่องแสดงออกซ่ึงหลักเกณฑท่ีใชในการวินิจฉัยขอพิพาทที่ เปนรูปธรรม และมี
ความสําคัญในการอธิบายหลักกฎหมายท่ีแฝงอยูในบทกฎหมาย นักกฎหมายในระบบซิวิลลอวก็
ไมถึงกับถือวา แนวคําพิพากษาบรรทัดฐานของศาลไมเปนบอเกิดหรือท่ีมาของกฎหมายเสียเลย  
ในท่ีสุดอาจกลาวแตเพียงวา คําพิพากษาของศาลนั้นเปนเกณฑเฉพาะคดี ไมผูกพันเปนการท่ัวไป
เหมือนบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น๒๐ 

๒.๔ หลักกฎหมายท่ัวไป และขอเขียนของนักนิติศาสตร 

 ดังไดกลาวแลววา ในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซิวิลลอวนั้น ถือกฎหมายเปนหลักเกณฑ
ท่ัวไป ดังนั้น จึงเช่ือวามีหลักการทางกฎหมายแทรกอยูในตัวบทบัญญัติลายลักษณอักษรของระบบ
นั้นเอง หลักการที่วานี้มิใชหลักการตามความประสงคของผูมีอํานาจบัญญัติกฎหมาย แตเปน
หลักการแหงเหตุผลท่ีดํารงอยูในบทบัญญัติท้ังหลาย หลักเหตุผลท่ีแฝงอยูในบทบัญญัติแหง
กฎหมายท้ังหลายท้ังปวงนี้ เปนส่ิงท่ีนักนิติศาสตรจะตองแสวงหา ศึกษา คนควา ทําความเขาใจ 
และแสดงใหปรากฏ  ดังนั้นบทกฎหมายจึงเปนแตเพียงส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นหลักการท่ีแฝงอยู  ถา
จะกลาวใหถึงท่ีสุดแลวกฎหมายจึงไมใชตัวบทบัญญัติ แตคือส่ิงท่ีแฝงอยูในบทบัญญัติ หรือส่ิงท่ี
บทบัญญัติบงไปถึง  ในสายตาของนักกฎหมายซิวิลลอวนั้นบทกฎหมายยอมแฝงไวดวยความเปน

                                                        
๒๐ Ibid, p. 150. 



 ๑๒ 

ธรรม ดังนั้นบทกฎหมายท่ีฝาฝนความเปนธรรมจึงเปนส่ิงท่ียอมรับไมได ในกรณีเชนนี้ นัก
กฎหมายจะถือวาเปนกรณีท่ีกฎหมายมีชองวาง คือไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง และนัก
กฎหมายมีหนาท่ีอุดชองวางนี้เสียดวยหลักความเปนธรรม (equity) ซ่ึงก็เปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
นั่นเอง หลักดังกลาวนี้ นักกฎหมายยอมสาวออกมาจากหลักการท่ีแฝงอยูในบทบัญญัติท้ังหลาย
นั่นเอง ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายใด ๆ จะปรับใชแกกรณีนั้นได กฎหมายของบางประเทศจะ
กําหนดใหศาลใชปกติประเพณี หรือหลักความยุติธรรมตามกฎหมายธรรมชาติ (ประมวลกฎหมาย
แพงออสเตรีย มาตรา ๗) ดังเชนท่ีประเทศไทยก็ใหนําหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช (ปพพ. มาตรา ๔ 
วรรคสอง) หรือในประมวลกฎหมายแพงของสเปน (มาตรา ๖) ก็บัญญัติใหนําหลักกฎหมายท่ัวไป
ท่ีสาวมาจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและบทกฎหมายอ่ืน ๆ มาปรับใช   
 หลักกฎหมายท่ัวไปที่ระบบกฎหมายปจจุบันยอมรับกันก็คือหลักสุจริต ซ่ึงอาจจะมีการ
บัญญัติไวหรือไมก็ได ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๒๔๒ แหงประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา ๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงสวิส มาตรา ๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย หรือ
มาตรา ๒๘๑ แหงประมวลกฎหมายแพงกรีก เปนตน  ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติเชนนี้ นักกฎหมาย
ยอมอางบทบัญญัติอันเปนหลักกฎหมายท่ัวไปไดโดยตรง อยางไรก็ดี แมในประเทศท่ีไมมี
บทบัญญัติเชนนั้นโดยตรง นักกฎหมายก็มักจะพยายามสรรสรางหลักกฎหมายท่ัวไปข้ึนมาจากการ
อางหลักการท่ีแฝงอยูในบทบัญญัติตาง ๆ มาปรับใช ดังเชนหลักการใชสิทธิโดยมิชอบ (abuse of 
rights) ในกฎหมายฝร่ังเศส ซ่ึงเปนหลักท่ีสาวมาจากหลักท่ีแฝงอยูเบ้ืองหลังมาตรา ๑๓๘๒ แหง
ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส๒๑ โดยถือวาไมใชหลักท่ีใชเฉพาะในเร่ืองละเมิดเทานั้น แตเปนหลัก
กฎหมายท่ัวไปท่ีใชไดในทุกกรณี  ดวยเหตุนี้เองในประมวลกฎหมายแพงสวิสรับรองหลักการขอ
นี้ไวใน “บทเบ็ดเสร็จท่ัวไป” เสียเลย 
 หลักกฎหมายท่ัวไปดังเชนหลักสุจริตนี้ ในระบบซิวิลลอวถือเปนหลักท่ีอาจมีคาบังคับ
ระดับสูง เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญทีเดียว ในบางประเทศเชนในเยอรมันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันรับวา กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมิไดจํากัดอยูเฉพาะท่ีปรากฏเปนลายลักษณอักษรอยูใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเทานั้น แตยังคลุมไปถึงหลักการอื่น ๆ ท่ีมิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร
อีกดวย กลาวคือศาลรัฐธรรมนูญรับวายังมีหลักการบางประการท่ีมีผลผูกพันองคกรท่ีมีอํานาจ
สูงสุดในการบัญญัติรัฐธรรมนูญดวย๒๒  

                                                        
๒๑ มาตรา ๑๓๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสน้ี ตามสํานวนแปลของ E.B. Wright ใน The French 

Civil Code (1908) แปลไววา : “Any act by which a person causes damage to another binds the person by 
whose fault the damage occurred to repair such damage” (p.256). 

๒๒ โปรดดู Rene David, Major Legal Systems, 1985, p. 153. 



 ๑๓ 

 หลักกฎหมายท่ัวไปนี้อาจมาจากหลักการทางศีลธรรมก็ได เชนหลัก nemo contra factum 
proprium venire potest (บุคคลยอมตองหามมิใหทําการใด ๆ อันขัดตอการกระทํากอน ๆ ของตน) 
ซ่ึงมิไดมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตก็มักอางใชกันในระบบทุกระบบในฐานะเปนสวน
หนึ่งของหลักสุจริต 
 พัฒนาการของระบบซิวิลลอวนั้นผูกพันอยูกับการศึกษาคนควาบทบัญญัติ และหลักการ
แหงบทบัญญัติกฎหมายเหลานั้นมาตลอด หลักกฎหมายสําคัญ ๆ ท่ีมีการบัญญัติรับรองไวใน
ประมวลกฎหมายของประเทศท้ังหลายในปจจุบัน ลวนแตเปนผลจากการศึกษาคนควาแยกแยะ
ความสัมพันธทางกฎหมายของนักนิติศาสตรในร้ัวมหาวิทยาลัยนับเปนเวลาหลายรอยป อยางนอย
ก็นับต้ังแตมีการตั้งมหาวิทยาลัยข้ึนในยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๓ เร่ือยมาจนศตวรรษท่ี ๑๙-๒๐ จน
สรุปเปนหลักการท่ีแนนอนเช่ือมโยงสานเขาดวยกันเปนระบบอันหนึ่งอันเดียว  เกิดเปน
กระบวนการจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนในศตวรรษท่ี ๑๙ เม่ือยางเขายุคนิติบัญญัติในปลาย
ศตวรรษท่ี ๑๙ - ๒๐ แลวจึงไดเกิดความเช่ือวา กฎหมายคือส่ิงท่ีรัฐาธิปตยบัญญัติข้ึน ตามแนวของ
สํานักกฎหมายบานเมือง (Legal Positivism) ซ่ึงในปจจุบันก็เส่ือมถอยความนิยมไปมากแลว   
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน หลักกฎหมายท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปในระบบซิวิลลอวคือ 
หลักการที่เปนผลจากการศึกษาคนควาของนักนิติศาสตร แลวสอนเปนหลักสืบทอดกันมาท่ี
เรียกวา (legal doctrine) หรือหลักการที่ปรากฏอยูในความเห็นของนักนิติศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับกัน 
เปนตน  อาจกลาวไดวาระบบกฎหมายซิวิลลอวนี้ไมเพียงแตจะเปนระบบกฎเกณฑแบบแผนแหง
บทบัญญัติเทานั้น ยังเปนระบบกฎหมายของนักนิติศาสตร (Juristenrecht) อีกดวย๒๓ ดังจะเห็นได
วาคําสอนของนักนิติศาสตรเปนส่ิงท่ีกํากับความคิดความเขาใจของนักกฎหมายอยูวา บทกฎหมาย
หนึ่ง ๆ มีความหมายวาอยางไร และควรจะปรับใชอยางไร ท่ีจริงแลวคําสอนของนักนิติศาสตร 
และขอเขียนตาง ๆ ยังมีสวนอยางยิ่งในการกําหนดแนวทางในการบัญญัติกฎหมายของฝายนิติ
บัญญัติอีกดวย  
 

๓. หลักเกณฑทั่วไปในการใชและการตีความกฎหมาย 

๓.๑ ความสัมพันธระหวางการใชกฎหมายกับการตีความกฎหมาย 

 หลักการใชกฎหมายเปนหลักเกณฑในการปรับใชกฎหมายแกขอเท็จจริงอันเปนขอพิพาท
เพื่อวินิจฉัยตัดสินขอพิพาทนั้น หลักเบ้ืองตนในเร่ืองนี้มีอยูวา การใชกฎหมายนั้นตองใชใหตอง
ดวยกรณีตามกฎหมายนั้น กลาวคือตองใชกฎหมายใหถูกเร่ืองตรงตามกรณีท่ีพิพาทกัน การใช

                                                        
๒๓ Ibid., p. 150. 



 ๑๔ 

กฎหมายนี้หากพิเคราะหดูใหดีตามหลักเกณฑในมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
จะพบวา แยกออกไดเปนสองประเภท คือ การใชกฎหมายท่ีเปนลายลักษณอักษร และการใช
กฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร โดยกฎหมายจัดลําดับการใชกฎหมายไว ใหใชกฎหมายตาม
ตัวอักษร หรือตามความมุงหมายเปนลําดับแรก ตอเม่ือไมมีบทกฎหมายท่ีจะมาปรับใช จึงใหปรับ
ใชกฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษร อันไดแกจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน การเทียบบทกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่ง และการใชหลักกฎหมายท่ัวไป 
 ดังนั้นการใชกฎหมายจึงเปนความสัมพันธระหวาง ขอพิพาท ขอกฎหมาย และคําวินิจฉัย 
ในทางท่ีสอดคลองตองตรงกัน โดยนักกฎหมายตองพิเคราะหวาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้นมีขอเท็จจริง
อันเปนประเด็นแหงขอพิพาทอยางไร และความสัมพันธเชิงเหตุผลท่ีดํารงอยูในขอเท็จจริงนั้นเปน
อยางไร จากน้ันจึงพิเคราะหวาความสัมพันธเชิงเหตุผลแหงขอเท็จจริงนั้น ๆ ตกอยูใตบังคับของ
หลักเกณฑทางกฎหมายใด โดยในลําดับแรกตองเร่ิมพิเคราะหจากบทกฎหมายตามตัวอักษร
เสียกอน วาบทกฎหมายที่ตองตรงกันกับความสัมพันธเชิงเหตุผลอันดํารงอยูในขอเท็จจริงอันเปน
ขอพิพาทนั้นมีวาอยางไร หรือหลักเกณฑใดมีความเหมาะสมตองตรงแกขอพิพาทมากท่ีสุด และ
ทายท่ีสุดก็คือการวินิจฉัยวา เม่ือปรับใชกฎหมายแกกรณีแลวเกิดผลทางกฎหมายอยางไร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีอาจมีบทกฎหมายท่ีนํามาปรับไดหลายบท หรือมีผลทางกฎหมายให
เลือกไดหลายทาง ผูวินิจฉัยตองใชดุลพินิจในการตัดสินใจเลือกผลทางกฎหมายท่ีเหมาะสมแก
ขอเท็จจริงอันเปนประเด็นแหงขอพิพาทมากท่ีสุด๒๔  
 ตัวอยางเชน ก. กลาวหาวา ข. ลักรถจักรยานของตนไป แต ข. กลับอางวารถคันดังกลาว
เปนรถของตนซ่ึงถูกคนรายลักไป และไดแจงความไวกับเจาพนักงานสอบสวนแลว เม่ือตนพบ
เห็นจักรยานจอดอยูจึงติดตามเอาคืน ท้ังยังแจงความกลาวหาวา ก. เปนคนรายลักรถจักรยานและ
เรียกใหชดใชคาเสียหาย แต ก. อางวาตนซ้ือรถจักรยานมาจาก ค. ซ่ึงเปนพอคาขายจักรยานเกาโดย
ไมรูวารถถูกลักมา  
 ดังนี้การจะปรับใชบทกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพยแกการกระทําของ ข. 
หรือไม ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงวา การกระทําของ ข. และขอแกตัววาจักรยานน้ันเปนของตน และ
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ เปนกรณีท่ีครบองคประกอบความผิดฐานลักทรัพยตามบทกฎหมายหรือไม 
ในทางกลับกัน หากปรากฏวารถจักรยานดังกลาวเปนรถของ ข. ท่ีถูกคนรายลักมาจริง การที่ ก. ได
ซ้ือรถจักรยานจากพอคาขายของเกาโดยไมรูวารถนั้นถูกคนรายลักมา จะเปนเหตุให ก. ไดสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใด อันจะเปนเหตุใหไมตองรับผิดฐานลักรถจักรยานหรือไมเพียงใด 

                                                        
๒๔  โปรดดู สมยศ เช้ือไทย, คําอธิบายวิชากฎหมายแพง-หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หนา ๑๖๑ 



 ๑๕ 

 ในการใชกฎหมายใหตองตรงแกกรณีขอพิพาทนี้ หนีไมพนท่ีจะตองตอบปญหาเสียกอน
วาจะหาหลักเกณฑทางกฎหมายจากท่ีใดมาปรับใช  ในระบบกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยไดตอบปญหานี้ไว โดยกําหนดใหใชกฎหมายใหตองแกกรณีตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายแหงบทบัญญัตินั้น หมายความวา การใชกฎหมายนั้น
ใหใชบทกฎหมายท่ีตองแกกรณีเสียกอน ท้ังนี้การพิเคราะหเนื้อหาแหงบทกฎหมายใดวาตองตรง
กับกรณีขอเท็จจริงใด หรือบทกฎหมายน้ันตองแกกรณีอันเปนขอพิพาทหรือไม ยอมตองพิเคราะห
ความหมายของบทกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ หรือตีความ
กฎหมายเสียกอน เม่ือไดความวาบทกฎหมายนั้น ไมวาตามตัวอักษร หรือตามความมุงหมายแหง
บทบัญญัตินั้นตองตรงกับขอเท็จจริงอันเปนขอพิพาทแลวจึงปรับใชบทกฎหมายนั้น ดังนั้นการใช
กฎหมายลายลักษณอักษรจึงตองตีความกฎหมายควบคูกันไปเสมอ๒๕ 
 แตหากเปนกรณีท่ีบทกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายแหงบทบัญญัตินั้น ๆ 
ไมตองดวยกรณีอันเปนขอพิพาท กรณีก็ตองพิจารณาหากฎหมายในลําดับถัดไปมาปรับใช คือ
กฎหมายท่ีไมใชบทกฎหมายตามตัวอักษร อันไดแกกฎหมายจารีตประเพณี บทกฎหมายใกลเคียง
อยางยิ่ง๒๖ หรือหลักกฎหมายท่ัวไป แลวแตกรณี 
 ตัวอยางเชน การชกมวยบนเวที การเลนแขงขันกีฬาฟุตบอล การรับการรักษาพยาบาล 
หากปรากฏวาผูเขาแขงขันไดรับบาดเจ็บจากการชกมวย หรือจากการเตะของนักกีฬาฟุตบอล หรือ
ผูรับการรักษาพยาบาลไดรับความเสียหายจากการรักษาของแพทย จะถือเปนละเมิดหรือไม ยอม
ตองพิจารณาวา การชกมวย การเลนกีฬา หรือการรักษาของแพทยเขาขายเปนการกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย เปนเหตุใหเขาไดรับความเสียหาย ตาม
มาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม หรือเปนกรณีท่ีตองตามบทบัญญัติ
ตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายหรือไม ซ่ึงในกรณีเหลานี้จะเห็นไดวาเปนกรณีท่ีผูกระทําได
กระทําโดยจงใจท่ีจะกอความเสียหายแกรางกายของผูถูกกระทํา เพียงแตการกระทําของนักมวย 
นักฟุตบอล หรือแพทยเปนการกระทําท่ีมิไดทําโดยผิดกฎหมาย แตไดทําโดยชอบดวยกฎหมาย 

                                                        
๒๕  โปรดดู หลวงจํารูญเนติศาสตร, การแปลกฎหมาย, บทบัณฑิตย, เลม ๒๕ ตอน ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๑), หนา ๒๕, 

๒๖ “ในการพิจารณาวากรณีใดเขาบทกฎหมายใด จําตองดูถึงความหมายของบทบัญญัติน้ัน เพราะถาไมรู
ความหมายของตัวบทแลว จะรูไดอยางไรวา จะนํามาปรับแกกรณีเฉพาะหนาไดหรือไม ดวยเหตุน้ี เมื่อพูด
ถึงการแปลกฎหมาย ผูใชกฎหมายก็ตองแปลอยูเสมอ แตตัวบทกฎหมายสวนมากเมื่ออานแลวก็เห็นไดทันที
วามีความหมายอยางไร เราก็เลยนึกไปวาไมตองแปล และถือกันเสียวาการแปลกฎหมาย หมายความถึงแต
การแปลตัวบทท่ีมีขอสงสัย แตความจริงก็เปนการแปลดวยกันทั้งน้ัน” 

๒๖  การใชบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งน้ี ผูรูบางทานอธิบายวาเปนการใชบทกฎหมายลายลักษณอักษรอยาง

หน่ึง โปรดดู สมยศ เช้ือไทย, คําอธิบาย วิชากฎหมายแพง-หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๑๔, พ.ศ. ๒๕๕๐ บทที่
๗, หนา ๑๖๗ 



 ๑๖ 

ท้ังนี้โดยมีจารีตประเพณี หรือความยินยอมของคูกรณีซ่ึงเปนหลักกฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณ
อักษรมาเปนเคร่ืองรับรองความชอบดวยกฎหมายของการกระทํานั้น ๆ ดังนี้เปนตน 

๓.๒ การปรับใชกฎหมายอ่ืนนอกจากกฎหมายแพงและพาณิชย 

 หลักการปรับใชกฎหมายท่ีวาตองใชแกกรณีซ่ึงตองดวยบทบัญญัติใด ๆ แหงกฎหมายตาม
ตัวอักษรหรือตามความมุงหมายน้ี แมจะเปนหลักท่ีตราไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย แต
ก็มีขอนาคิดวาเปนหลักการที่ใชเฉพาะกฎหมายแพงและพาณิชย หรือเปนหลักท่ัวไปท่ีสามารถ
นําไปปรับใชกับกฎหมายอ่ืน ๆ อาทิเชนกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมาย
มหาชน หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม เพียงใด? 
 เปนท่ีเขาใจกันวา การปรับใชกฎหมายตองใชแกกรณีท่ีตองตามบทกฎหมายตามตัวอักษร
หรือตามความมุงหมายน้ีเปนหลักกฎหมายท่ัวไป จึงเปนหลักท่ีสามารถปรับใชไดกับกฎหมายท้ัง
ปวงโดยทั่วไป ท้ังนี้โดยตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะพิเศษของกฎหมายแตละเร่ืองประกอบดวย 
ดังเชนในกฎหมายอาญาซ่ึงมีหลักวา ไมมีโทษโดยไมมีความผิด และไมมีความผิดโดยไมมี
กฎหมาย ตามสุภาษิตโรมันท่ีวา “nulla poena sine crimen” และ “nulla cremen sine lege”  ดังท่ีได
มีการตราไวในมาตรา ๒ แหงประมวลกฎหมายอาญาวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือ
ไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษ
ท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดนั้น ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย” ดังนั้นการปรับใชบท
กฎหมายอาญาแกขอเท็จจริงจึงตองเปนการปรับใชตามความหมายท่ีพึงเขาใจไดตามปกติ และใน
กรณีไมมีบทบัญญัติตามความหมายตามตัวอักษรบังคับใช ก็ไมควรนําเอาบทกฎหมายใกลเคียงมา
ปรับใชแกกรณี ตามหลักท่ีบางทีก็เรียกกันวา “หลักหามการปรับใชกฎหมายอาญาโดยเทียบเคียง” 
และในกรณีมีขอสงสัย ก็ควรใชกฎหมายไปในทางเปนคุณแกจําเลย 
 ในแงกฎหมายปกครองนั้น หลักการใชกฎหมายยอมเปนไปตามหลักการเดียวกัน กลาวคือ
การปรับใชกฎหมายยอมตองปรับใชกฎหมายแกกรณีตามบทบัญญัติตามตัวอักษรหรือตามความ
มุงหมายของบทบัญญัตินั้น แตการปรับใชกฎหมายปกครองนั้นยอมตองคํานึงถึงลักษณะเฉพาะ
ของกฎหมายปกครอง กลาวคือตองสอดคลองกับหลักการปกครองโดยกฎหมาย โดยมุงคุมครอง
สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนไมใหถูกลวงละเมิดจากการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ หรือ
โดยปราศจากเหตุผลสมควร และในสวนท่ีเปนกฎหมายท่ีกอภาระหรือหนาท่ีแกประชาชน เชน
กฎหมายภาษีอากร ยอมตองคํานึงถึงหลักความชอบดวยกฎหมายเปนสําคัญ กลาวคือตองต้ังอยูบน
ขอสันนิษฐานวา เจาหนาท่ีของรัฐไมมีอํานาจกระทําการใด ๆ ในลักษณะมีอํานาจเหนือประชาชน 
เวนแตจะมีกฎหมายใหอํานาจไวโดยแจงชัด อาจกลาวไดวา หลักการเหลานี้เปนความมุงหมาย
ท่ัวไปของบทกฎหมายปกครอง การตีความกฎหมายปกครองในสวนท่ีอาจกระทบสิทธิของ
ประชาชนจึงตองตีความโดยเครงครัด แตการตีความในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจปกครองระหวาง



 ๑๗ 

เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐดวยกัน ยอมตองเปนไปตามหลักความมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการงานทางปกครองเปนสําคัญ 

๓.๓ ขอบเขตบังคับและคาบังคับแหงบทกฎหมาย 

 การพิเคราะหบทกฎหมายก็ยอมตองพิจารณาเสียกอนวา บทกฎหมายนั้น ๆ มีขอบเขต
บังคับและคาบังคับแกกรณีนั้นหรือไม กลาวคือบทกฎหมายท่ีจะนํามาปรับใชตองเปนบทกฎหมาย
ท่ีมีขอบเขตบังคับท้ังในแงเวลา แงบุคคล และแงดินแดน ซ่ึงหนีไมพนกรณีท่ีจะตองพิจารณาถึง
ความมีผลบังคับของกฎหมายโดยอาศัยหลักการตีความกฎหมายประกอบกันไป 
 ในแงเวลานั้นหมายถึงไดเวลา หรือถึงกําหนดท่ีกฎหมายมีผลใชบังคับเปนกฎหมายโดย
ชอบแลว ซ่ึงปกติยอมหมายถึงมีผลใชบังคับตอไปในอนาคต ไมใชบทกฎหมายที่จะมีผลบังคับ
ยอนไปบังคับใชแกขอเท็จจริง หรือการกระทําในอดีต และนอกจากน้ียังจะตองเปนกฎหมายท่ีมีผล
อยูในขณะน้ัน คือยังมิไดถูกยกเลิกไปโดยกฎหมายท่ีประกาศใชในภายหลัง หรือมิไดส้ินผลไปตาม
กฎหมาย  
 ปญหาขอบเขตบังคับของกฎหมายในแง เวลานี้  เปนปญหาใหญในวิชากฎหมาย 
โดยเฉพาะเม่ือมีการตรากฎหมายข้ึนใหม ยอมเกิดปญหาวา กฎหมายใหมมีผลกระทบตอ
ขอเท็จจริงในอดีตและผลทางกฎหมายอันเกิดจากขอเท็จจริงเหลานั้นเพียงใด โดยหลักท่ัวไป 
กฎหมายท่ีตราข้ึนภายหลังยอมมีผลลบลางกฎหมายเกา๒๗ ซ่ึงเปนกฎหมายประเภทเดียวกัน แตถา
กฎหมายใหมเปนกฎหมายเฉพาะ (ius speciale) กฎหมายใหมยอมไมมีผลเปนการยกเวนกฎหมาย
ท่ัวไป (ius generale) กฎหมายท้ังสองประเภทนี้ยอมไมขัดกัน การตรากฎหมายใหมข้ึนมาจะ
เกิดผลเพียงวา ในเร่ืองเฉพาะท่ีกฎหมายตราข้ึนนั้น กฎหมายเฉพาะยอมมากอนกฎหมายท่ัวไป และ
ในกรณีท่ีกฎหมายใหมเปนกฎหมายประเภทเดียวกันกับกฎหมายกา ก็ยอมมีผลเปนการลบลาง
กฎหมายเกา แตหากกฎหมายใหมมิไดระบุไวโดยแจงชัด ก็ยอมสันนิษฐานไดวากฎหมายใหมยอม
ไมมุงเปล่ียนแปลงขอเท็จจริง หรือลบลางสิทธิท่ีไดมาโดยชอบตามกฎหมายเกา เพียงแตกําหนด
นิติสัมพันธใหเปนไปตามกฎหมายใหมเทานั้น 
 ตัวอยางเชนเดิมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีบทบัญญัติวาดวยการเรียกดอกเบ้ีย
เงินกู ใหเรียกไดไมเกินรอยละ ๑๕ ตอป หากเรียกเกินกวานั้นใหลดลงมาเหลือรอยละ ๑๕ ตอป 
(มาตรา ๖๕๔ ป.พ.พ.) ตอมามีการตราพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ 
กําหนดใหการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดเปนความผิดอาญา ดังนี้หากมีการทาํสัญญา
กูกันโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ศาลตัดสินวา สัญญากูไมตกเปนโมฆะ ตองคืนตนเงินแกกัน แต

                                                        
๒๗  ตามหลักกฎหมายโรมัน (Digest 13, 15) ที่วา “leges posteriores priores contrarias abrogant”  ซึ่งแปลเปน

ภาษาอังกฤษไดวา Later laws abrogate contrary earlier ones. 



 ๑๘ 

ขอตกลงเกี่ยวกับดอกบ้ียตกเปนโมฆะเพราะขัดตอขอหามตามกฎหมาย เพราะกฎหมายใหมหาม
เฉพาะการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา มิไดหามการกูยืมเงิน๒๘   
 ปญหาวา เม่ือมีการตรากฎหมายใหมซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะน้ัน อาจกระทบตอสิทธิของ
บุคคลท่ีมีอยูแลวตามกฎหมายท่ัวไปกอนประกาศใชกฎหมายนั้นเพียงใด อาจเห็นไดจากตัวอยาง
คดีความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ประมาท เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายนั้น แตเดิมมาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นยอมตองรับผิด
ฐานละเมิดเปนสวนตัว แตผูเสียหายอาจฟองหนวยงานตนสังกัดใหตองรับผิดรวมดวยตามหลักใน
มาตรา ๗๖ ป.พ.พ. ก็ได  คร้ันตอมามีการตรา พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 
๒๕๓๙ ใชบังคับ และกฎหมายดังกลาวหามมิใหฟองเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงปฎิบัติหนาท่ีโดยประมาท
เลินเลอเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายตองรับผิดฐานละเมิดเปนการสวนตัวอีกตอไป  โดย
กฎหมายกําหนดใหฟองหนวยงานตนสังกัดเทานั้น ปรากฏวามีผูเสียหายในคดีละเมิดท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐไดกอข้ึนกอนประกาศใชกฎหมายในคดีหนึ่ง ไดฟองเจาหนาท่ีของรัฐผูทําละเมิดใหตองรับ
ผิดหลังจากท่ี พ.ร.บ. ฉบับนี้ใชบังคับแลว ดังนี้มีปญหาวาสิทธิของผูเสียหายในการฟองเจาหนาท่ี
ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐใหรับผิดทางละเมิดท่ีไดกระทําไปในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงมีอยูตาม
กฎหมายในขณะท่ีทําละเมิด คือฟองไดท้ังเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐรวมกันไปน้ันยอมมีอยู
ตอไปตามเดิม หรือจะตองส้ินสุดลงโดยผลของกฎหมายใหมซ่ึงหามมิใหฟองเจาหนาท่ีของรัฐให
ตองรับผิดเปนสวนตัว  คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินไววา เม่ือคดีปรากฏวาการกระทําละเมิดของเจาหนาท่ี
ของรัฐตอผูเสียหายเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาท่ีของกรมสามัญศึกษาซ่ึงตกเปนจําเลยท่ี ๒ 
ผูเสียหายจึงตองหามมิใหฟองเจาหนาท่ีของรัฐผูทําละเมิดใหรับผิดเปนสวนตัว ตามมาตรา ๕ แหง 
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกลาว และโดยท่ีปญหาน้ีเปนปญหา
ขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชนศาลจึงหยิบยกข้ึนพิพากษาไดเอง๒๙  
 ในแงบุคคลน้ันกฎหมายยอมมีผลใชบังคับหรือไมมีผลบังคับแกบุคคลบางจําพวกได ซ่ึง
อาจเปนผลจากกฎหมายภายใน เชนบทบัญญัติหามมิใหฟองรองพระมหากษัตริยไมวาในทางใด ๆ 
หรือขอยกเวนตามกฎหมายระหวางประเทศ ท่ีรับรองใหประมุขแหงรัฐ ขาราชบริพาร ทูต สมาชิก
ในคณะทูต และบริวาร หรือกองทัพตางประเทศท่ีเขามาต้ังฐานท่ีม่ันในประเทศ ก็ไดรับยกเวนไม
ตองถูกบังคับโดยกฎหมายทองถ่ินของประเทศเจาบาน เหลานี้เปนตน  

                                                        
๒๘  โปรดเทียบคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๑/๒๔๘๘, ๖๐๗/๒๔๙๔ และ ๑๒๓๘/๒๕๐๒ 
๒๙  ตัวอยางเชนในฎีกาที่ ๕๑๒๙/๒๕๔๖ ซึ่งเปนกรณีที่ครูพละในโรงเรียนแหงหน่ึง บังคับใหเด็กนักเรียนอายุ

เพียง ๑๑ ป ว่ิงรอบสนามจนหัวใจวายถึงแกความตาย บิดามารดาของนักเรียนน้ันจึงตองการฟองใหครูพละ
ผูทําละเมิดน้ันตองรับผิดเปนสวนตัวดวย 



 ๑๙ 

 สวนขอบเขตบังคับในแงดินแดนนั้น ยอมเปนไปหลักท่ีวากฎหมายยอมมีผลบังคับเฉพาะ
ในดินแดน หรือเขตอํานาจของรัฐท่ีบังคับใชกฎหมายนั้นเทานั้น แตก็อาจมีกรณีท่ีบทกฎหมาย
ระหวางประเทศ บทกฎหมายตางประเทศมามีผลบังคับในดินแดนของรัฐ หรือบทกฎหมายของรัฐ
ไปมีผลบังคับในดินแดนรัฐตางประเทศได เชนกรณีตามหลักกฎหมายขัดกัน หรือท่ีเรียกวา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล อาจมีเหตุใหกฎหมายมรดกของไทยไปมีผลบังคับตอการ
ตกทอดทรัพยมรดกในตางประเทศ หรือกฎหมายลักษณะละเมิดมีผลบังคับแกคดีละเมิดท่ีศาล
ตางประเทศมีเขตอํานาจพิจารณา หรือกรณีตามกฎหมายอาญาท่ีมีบัญญัติไวโดยเฉพาะใหรัฐหนึ่งมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาความผิดท่ีเกิดข้ึนนอกดินแดนของรัฐนั้น ไมวาโดยสภาพความผิด เชน
ความผิดตอความม่ันคงของรัฐ หรือความผิดท่ีไดกระทําในทะเลหลวง หรือโดยเกี่ยวกับบุคคล
ผูกระทําความผิด เชนคนไทยไปทําความผิดนอกราชอาณาจักรไทยตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
เหลานี้ เปนตน 
 กฎหมายท่ีจะนํามาปรับใชยังตองมีคาบังคับท้ังในแงแบบพิธีและในแงเนื้อหา ความมีคา
บังคับในแงแบบพิธีนั้น ไดแกการเปนบทกฎหมายท่ีไดตราข้ึนโดยผูมีอํานาจโดยชอบในการตรา
กฎหมายนั้น มีการดําเนินการตราบทกฎหมายน้ันถูกตองตามวิธีหรือกระบวนการ ถูกตองตามแบบ
ในการบัญญัติกฎหมาย มีการประกาศใชโดยชอบ และยังมิไดมีกฎหมายอ่ืนมาเปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกไป  
 สวนคาบังคับในแงเนื้อหานั้นหมายถึงความมีคาบังคับโดยสอดคลอง และไมขัดหรือแยง
กับบทกฎหมายท่ีเปนแมบท เชนบทกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือบทกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีลําดับช้ันสูง
กวา เชนถาเปนขอบังคับ ก็ตองไมขัดตอกฎกระทรวง หรือกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และ
รัฐธรรมนูญอันเปนแมบท ดังนี้เปนตน หรือบทกฎหมายท่ีจะนํามาปรับใชจะไมขัดตอหลักการท่ี
สูงกวา เชนขัดตอหลักสุจริต หรือไมเปนกรณีเล่ียงกฎหมายหรือเปนการสนับสนุนการใชสิทธิหรือ
อํานาจในทางท่ีมิชอบ หรือกอใหเกิดความเสียหายเดือดรอนเกินควรคาดหมายแกผูอ่ืน เปนตน 
 นอกจากนี้การปรับใชกฎหมายยังตองคํานึงดวยวา ในแตละกรณีอาจมีบทกฎหมายหลาย
บทท่ีเกี่ยวของ แตละบทอาจมีบทบาทแตกตางกันไปตามประเภทของบทกฎหมายน้ัน ซ่ึงผูใช
กฎหมายแกกรณีตองพิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงระบบและความมุงหมายของบทกฎหมาย
เหลานั้นตามประเภทของกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาปรับใชบทกฎหมายใหตองแกกรณี
แตละกรณีดวย เชนเปนบทกฎหมายประเภทบทบังคับ (ius cogens) หรือเปนบทไมบังคับ (ius 
positivum) เปนประเภทบทยุติธรรม (ius aequum) หรือเปนบทเครงครัด (ius strictum) เปน
ประเภทบทท่ัวไป (ius generale) หรือเปนบทพิเศษ (ius speciale) เปนประเภทบทหลัก (ius 



 ๒๐ 

commune) หรือเปนบทยกเวน (ius singulare) เปนประเภทบทกฎหมายด้ังเดิม (indigenous law) 
หรือเปนบทกฎหมายท่ีรับมา (received law) ดังนี้เปนตน๓๐ 
 

๔. หลักการตีความกฎหมาย 

๔.๑ ไมมีบทกฎหมายใดท่ีไมตองตีความ 

 เม่ือกลาวถึงการตีความกฎหมาย เรายอมหมายถึงการทําความหมายของถอยคําใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายใหไดความชัดแจง ซ่ึงแตเดิมมามักมีความเขาใจผิด ๆ อยูเสมอวา การ
ตีความกฎหมายนั้นเปนการหาความหมายของถอยคําในบทกฎหมายท่ีไมชัดเจนแนนอน หรือ
กํากวม เพื่อใหรูแนวาบทบัญญัตินั้น ๆ มีความหมายอยางไร ทําใหมีผูสรุปอยูเสมอมาวา การ
ตีความกฎหมายจะพึงกระทําก็ตอเม่ือมีขอสงสัยในความหมายของกฎหมาย ถากฎหมายชัดเจนอยู
แลวก็ไมตองตีความ๓๑  ท้ัง ๆ ท่ีแทจริงแลว การที่เราสรุปไดวาขอความในบทกฎหมายใดชัดเจน
หรือไม ก็ยอมหมายความอยูในตัววาเราไดตีความขอความนั้นจนรูวาขอความน้ันมีความชัดเจน 
คือมีความหมายอยางไรแลวนั่นเอง และการท่ีจะรูไดวาถอยคําใดมีความหมายอยางไรนั้น ไมมีทาง
ท่ีเราจะรูไดจากความหมายของถอยคํา (Text) ในตัวของมันเองได จําเปนตองอาศัยขอความ
แวดลอม (Context) และเหตุผลของเร่ือง ๆ นั้นประกอบเขาดวยกัน การทําความเขาใจขอความ
แวดลอม (Context) นี้แทจริงแลวก็คือการคนหาเหตุผลของกฎหมาย หรือการทําความเขาใจความ
มุงหมายของบทกฎหมายน้ัน ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจในถอยคํา (Text) ของบทกฎหมายน่ันเอง 
 ความเขาใจท่ีวา เม่ือถอยคําแหงบทกฎหมายชัดเจนอยูแลวก็ไมตองตีความนี้ เปนความ
เขาใจท่ีแพรหลายอยูท่ัวไปในวงวิชานิติศาสตรในศตวรรษท่ี ๑๙ ตามหลัก Literal Rule ของ
อังกฤษ อันเปนผลมาจากความเช่ือม่ันตอหลักการแบงแยกอํานาจ และความเช่ือถือในอํานาจและ
ความชอบธรรมของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในการตรากฎหมายท่ีแพรหลายอยูท่ัวไป ท้ังนี้ก็
เพราะเห็นพองตองกันวา หากยอมใหผูใชกฎหมายมีความชอบธรรมในการตีความกฎหมายได
เสมอ กฎหมายยอมจะขาดความแนนอนไดงาย และเทากับยอมใหผูใชกฎหมาย ซ่ึงโดยมากคือผู
พิพากษา ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติในการตอเติมเสริมแตง หรือบัญญัติกฎหมายข้ึนใหมเสียเอง 
แตความคิดทํานองนี้เพิ่งก็ไดบรรเทาเบาบางลงในราวกลางศตวรรษท่ี ๒๐ นี้เอง ท้ังนี้ก็นาจะเปน
เพราะสาเหตุสําคัญหลายประการ  
                                                        
๓๐  เรื่องประเภทของบทกฎหมายนี้โปรดดู สมยศ เช้ือไทย, คําอธิบาย วิชากฎหมายแพง-หลักทั่วไป, พิมพครั้ง

ที่ ๑๔, พ.ศ. ๒๕๕๐ บทที่๕ สวนที่ ๒ หนา ๑๒๖ 
๓๑  โปรดดู หยุด แสงอุทัย, “การตีความในกฎหมาย”, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป, พิมพครั้งที่ ๘, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๒๐, หนา ๑๐๖ 



 ๒๑ 

 ในทางวิชาการนั้น ระบบคอมมอนลอวมีทัศนะท่ีติดยึดกับการตีความตามตัวอักษร หรือ
หลัก Literal Rule มากท่ีสุด อยางไรก็ดีนับต้ังแต Ludwig Wittgenstein ไดช้ีใหเห็นวาถอยคําตาม
ตัวอักษรไมอาจมีความหมายโดยแยกเปนเอกเทศจากขอความแวดลอมได ก็เกิดความเขาใจ
แพรหลายไปวาขอความที่มีความหมายในตัวเองนั้นยอมไมมีอยูจริง แนวความคิดนี้ไดรับการ
สนับสนุนจากนักกฎหมายคนสําคัญ ๆ ของอังกฤษหลายคน โดยเฉพาะ Glanville Williams ไดนํา
แนวคิดนี้มาเผยแพรตอไปอยางกวางขวาง๓๒ นอกจากนี้ H.L.A. Hart แหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด 
ก็ไดมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการช้ีใหเห็นความจริงท่ีวา ถอยคําสวนใหญไมอาจมีความหมายโยงไป
ถึงความเปนจริงอยางใดอยางหน่ึงไดเลย เวนเสียแตจะพิจารณาถึงขอความแวดลอมและ
ความสัมพันธเชิงเหตุผลของถอยคํานั้นเสียกอน ดวยเหตุนี้ศัพทกฎหมายจึงไมอาจเขาใจเอาตามคํา
นิยามได แตจะเขาใจไดก็ตอเม่ือเราไดพิจารณาประกอบกับขอเท็จจริงท่ีกฎหมายมุงจะใหปรับใช
เสียกอน๓๓  ทุกวันนี้ตํารากฎหมายเบ้ืองตนในอังกฤษไดยอมรับเปนเสียงเดียวกันแลววา ถอยคําท่ีมี
ความชัดแจงในตัวเองนั้นไมมี๓๔ และเม่ือกลาวถึงถอยคําท่ีมีความหมายปกติ (ordinary meaning) 
หรือความหมายสามัญ (plain meaning) ยอมหมายถึงขอความคิดท่ีผานการตีความแลวท้ังส้ิน 
 นอกจากนี้หลักการแบงแยกอํานาจ ซ่ึงเคยไดรับการยอมรับอยางสูงในศตวรรษท่ี ๑๙ ก็ได
คล่ีคลายไปในลักษณะท่ีเห็นไดชัดวา อํานาจอธิปไตยอยางนอยสองฝาย คือรัฐบาลกับรัฐสภา ได
หลอมรวมเขาดวยกันมากข้ึนทุกที ความเส่ือมความนิยม ความออนแอของระบอบประชาธิปไตย 
ทําใหสถานะของศาลในฐานะเปนองคกรตรวจสอบมีความสําคัญยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันความหลาก-
หลายซับซอนของกฎเกณฑในระดับนานาชาติก็ทําใหยากแกการวินิจฉัยและจัดลําดับสิทธิหนาท่ี
มากข้ึนทุกที จนทําใหขอพิพาทที่เกิดข้ึนยากแกการวินิจฉัยตามความเขาใจท่ัวไป หรือตามสามัญ
สํานึกยิ่งข้ึนทุกที ดังนั้นอํานาจฝายตุลาการจึงมีน้ําหนักและความสําคัญสูงข้ึนในสายตาของ
สาธารณชน และเปนเหตุใหฝายตุลาการคอย ๆ ละออกจากการจํากัดบทบาทตนเอง และหันมา
พิเคราะหและปรับใชบทกฎหมายในแงความมุงหมาย และขอความแวดลอมมากข้ึน 
 อยางไรก็ดี มีขอควรสังเกตดวยวา แนวคิดท่ียืนยันวา เม่ือความหมายของบทกฎหมายตาม
ถอยคําตามตัวอักษร แตกตางจากความหมายตามเจตนารมณของบทกฎหมายนั้น ยอมตองถือเอา
เจตนารมณของบทกฎหมายเปนใหญ และวินิจฉัยคดีไปตามเจตนารมณของบทกฎหมายนั้น เปน

                                                        
๓๒  Glanville Williams, Language and the Law, III and IV, (1945) 61 L.Q.R. 293ff., 302f., 384, 386ff. 
๓๓  Herbert L. A. Hart, Definition and Theory in Jurisprudence, (1954) 70 L.Q.R. 37ff.,38f., 41, 47f., 59f. 
๓๔  โปรดเทียบ Connie / Bradney, English Legal System in Context, London et., 1996, p.112; Ian McLeod, 

Legal Method, 2nd ed., London 1996, p.12; Manchester/ Salter/ Moodie/ Lynch, Exploring the Law: The 
Dynamics of Precedent and Statutory Interpretation, London 1996, p.33; Marsh, Interpretation in a 
National and International Context, Heule etc. 1974, p.22f. etc. 



 ๒๒ 

แนวคิดท่ีไมนาจะถูกตอง เพราะความเขาใจเชนนี้แยกความหมายตามตัวอักษร กับความหมายตาม
เจตนารมยของกฎหมายออกจาก ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแลวความหมายตามตัวอักษรโดด ๆ นั้นไมมี จะ
มีก็แตความหมายท่ีเกิดจากการพิจารณาขอความแวดลอมซ่ึงยอมรวมทั้งถอยคําตามตัวอักษร 
ประกอบกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายไปพรอม ๆ กันชนิดท่ีแยกจากกันไมออก 
เกิดเปนความหมายของบทกฎหมายชัดเจนข้ึนได 
 ดวยเหตุนี้ในการตีความกฎหมาย จึงตองเร่ิมตนท่ีการพิเคราะหบทกฎหมายตามตัวอักษร 
เพื่อพิเคราะหดูวาถอยคําท่ีใชอาจมีความหมายแคบกวางไดเพียงใด แลวจึงพิเคราะหหาเหตุผลและ
ความมุงหมายของบทกฎหมายนั้นซ่ึงไมจําเปนตองเปนส่ิงเดียวกันกับความประสงคของผูบัญญัติ
กฎหมาย แตเปนเหตุผลและความมุงหมายในแงคุณคาของกฎหมายที่มีข้ึนเพื่อความเปนธรรมทั้ง
แกคูกรณีท่ีเกี่ยวของ สมควรแกกรณีเร่ืองนั้น ๆ และแกสังคมสวนรวมดวยพรอมกันไป  ความมุง
หมายหรือเหตุผลของบทกฎหมายน้ีเองท่ีจะเปนเคร่ืองชวยบอกไดวา บทกฎหมายน้ันควรกินความ
กวางหรือแคบเพียงใด ดวยเหตุนี้ความมุงหมายของกฎหมายจึงเปนเคร่ืองบงช้ีวาบทกฎหมายน้ัน ๆ 
ควรจะเขาใจในความหมายอยางแคบ (Restrictive Interpretation) หรือในความหมายอยางกวาง 
(Extensive Interpretation)  

๔.๒ การตีความกฎหมายแบบตาง ๆ  

 ในบรรดาระบบกฎหมายท่ีสําคัญ ๆ ของโลกนั้น หากเปรียบเทียบหลักตีความกฎหมายใน
ระบบกฎหมายเยอรมัน ฝร่ังเศส และอังกฤษแลว เราจะพบวา เยอรมันจะกลาวถึงการตีความบท
กฎหมายโดยแยกแยะออกเปน ๔ หลักใหญ ๆ คือ 
 (๑) การตีความตามหลักภาษา (Grammatical Interpretation) หมายถึงการตีความตาม
ถอยคําของบทกฎหมาย รูปประโยคท่ีใช ท้ังนี้โดยคํานึงถึงรูปแบบการใชภาษาตามปกติเปนเกณฑ 
และในกรณีมีการใชศัพทเฉพาะ หรือคํานิยามก็ยอมเปนไปตามความหมายท่ีพึงเขาใจกันตามรูป
ศัพทนั้น นอกจากนี้การนําเอาแนวคําพิพากษาของศาลท่ีเคยตัดสินไวมาชวยอธิบายก็จัดอยูในการ
ตีความตามหลักภาษาอยางหน่ึงดวย และโดยท่ีถอยคําท่ีใชอาจมีความหมายในเวลาที่ตรากฎหมาย
ข้ึนแตกตางจากเวลาท่ีปรับใชและตีความกฎหมายนั้น ดังนี้การตีความกฎหมายตามหลักภาษาก็
ตองคํานึงถึงความเขาใจถอยคํานั้น ๆ ในเวลาท่ีตรากฎหมายน้ันประกอบไปดวย 
 (๒) การตีความตามหลักทางประวัติศาสตร (Historical Interpretation) หมายถึงการ
ตีความโดยวิเคราะหประวัติพัฒนาการและความเปนมาของการตรากฎหมาย อันไดความเปนมา
ของหลักเกณฑท่ีมีอยูกอนตรากฎหมายนั้น ปญหาหรือขอขัดของอันเปนเหตุแหงการเสนอ
กฎหมายนั้น หรือเหตุผลท่ีใชประกอบขอเสนอการรางกฎหมาย บันทึกรายงานการประชุม รวมท้ัง
การแกไขปรับปรุงในระหวางพิจารณารางกฎหมาย และความเห็นของผูเกี่ยวของดวย  



 ๒๓ 

 (๓) การตีความอยางสอดคลองกันเปนระบบ (Systematic Interpretation) หมายถึงการ
ตีความโดยคํานึงถึงขอความและเหตุผลแวดลอมของบทกฎหมายและความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
บทกฎหมายน้ันกับระบบกฎหมายท้ังระบบ ซ่ึงหมายรวมต้ังแตตําแหนงแหงท่ีแหงบทกฎหมาย 
การจัดหมวดหมู การจัดลําดับ หัวเร่ือง และอารัมภบทของกฎหมาย ท้ังนี้โดยถือวาบทกฎหมายกับ
ระบบกฎหมายมีความสัมพันธกันอยางเปนเอกภาพทั้งระบบ มีลําดับช้ัน และสอดคลองเปนเนื้อ
เดียวกัน ไมขัดแยงกันเองและมีความทาวถึงกันอยางมีระเบียบ มีเหตุผลท้ังในระดับภายในประเทศ 
และระดับระหวางประเทศดวย เชนหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา หลักการผูกนิติสัมพันธตาม
เจตนาท่ีแทจริง หรือหลักความรับผิดมีข้ึนเม่ือมีความผิด หรือมีพฤติการณท่ีผูรับผิดตองรับผิดชอบ 
หลักความคุมครองผูเกี่ยวของโดยมีการชั่งน้ําหนักประโยชนไดเสียในบทกฎหมายตาง ๆ หรือหลัก
สุจริต หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลัง หลักคุมครองความเช่ือถืออันบุคคลพึงมีแกกัน ลวนแลวแตมี
ความสัมพันธกัน และสัมพันธกับระบบกฎหมายท้ังระบบอยางมีเหตุผลสอดคลองเปนเนื้อเดียวกัน 
เปนตน และ 
 (๔) การตีความตามความมุงหมาย (Teleological Interpretation) หมายถึงการตีความ
ตามความมุงหมายหรือคุณคา หรือตามเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังบทกฎหมายนั้น โดยมิไดข้ึนอยูกับ
ความประสงคของผูบัญญัติกฎหมายแตอยางใด แตข้ึนอยูกับความมุงหมายของบทกฎหมายนั้น
โดยตัวของบทกฎหมายน้ันเอง เชน ในกฎหมายแพงกฎหมายมุงคุมครองใหนิติสัมพันธอันเปนผล
จากเจตนาเปนไปตามเจตนาท่ีแทจริง แตขณะเดียวกันก็มุงคุมครองบุคคลภายนอกผูสุจริตและตอง
เสียหายเพราะเช่ือถือในความมีผลแหงเจตนาท่ีแสดงออกซ่ึงมีข้ึนก็เพื่อคุมครองความม่ันคงในการ
ติดตอคาขายกัน ความมุงหมายในกฎหมายอาญาก็อาจหมายถึง “ส่ิงท่ีกฎหมายมุงคุมครอง” หรือ 
“หลักความสมควรแกเหตุ” และ “ความมีดุลยภาพระหวางประโยชนสวนรวมและประโยชน
เอกชน” ในกฎหมายปกครอง ซ่ึงหลักการน้ีเปนท่ีรูจักกันมาต้ังแตสมัยโรมันในรูปของ ratio legis 
(เหตุผลแหงบทบัญญัติ) หรือ ratio iuris (เหตุผลแหงกฎหมาย)  
 สําหรับฝร่ังเศสนั้นจะแยกการตีความออกเปนสองแขนงใหญ ๆ เทานั้น คือ 
 (๑) การตีความตามหลักภาษา (Grammatical or Literal Interpretation) โดยพิเคราะห
ถึงถอยคําสํานวน รูปประโยค และความหมายของถอยคําตามท่ีเขาใจกันตามปกติ หรือตามท่ี
ปรากฏในพจนานุกรม ถาเปนถอยคําท่ีมีความหมายทางเทคนิค หรือเปนศัพทเฉพาะ ก็ถือตาม
ความหมายท่ีบุคคลในวงการนั้น ๆ เขาใจกัน และ 
 (๒) การตีความตามหลักเหตุผล (Logical Interpretation) หมายถึงการตีความโดย
คํานึงถึงประวัติความเปนมาของบทกฎหมาย โดยคํานึงถึงขอความแวดลอม บทกฎหมายและหลัก
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังความสัมพันธกันเปนระบบระหวางกฎหมายในหมวดหมู หรือแขนง
ตาง ๆ และคํานึงถึงความสอดคลองตองกันกับหลักกฎหมายท่ัวไป ท้ังนี้โดยกฎหมายฝร่ังเศสไมใช
วิธีเทียบบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง แตจะใชวิธีปรับใชหลักกฎหมายท่ัวไปแกกรณีแทน 



 ๒๔ 

 และอังกฤษนั้นแยกการตีความออกเปนสองแนวใหญ ๆ เชนกันคือ 
 (๑) การตีความตามหลักภาษา (Literal or Ordinary or Plain Meaning Interpretation) 
ซ่ึงเนนการตีความถอยคําเพื่อหาความหมายของบทกฎหมายโดยถือหลักความเขาใจหรือความรูสึก
นึกคิดของวิญูชนเปนเกณฑ หรือในกรณีเปนศัพทวิชาการ หรือศัพทเฉพาะท่ีใชกับกลุมชนบาง
จําพวกก็อาศัยมาตรฐานท่ัวไปของวงวิชาการหรือกลุมชนท่ีเกี่ยวของเปนเกณฑ และถาเปนศัพท
กฎหมายก็ตองทําความเขาใจความหมายวายอมเปนไปตามท่ีเขาใจกันในระบบคอมมอนลอว  
 (๒) การตีความตามขอความแวดลอม (Contextual Interpretation) หมายถึงการตีความ
ขอความที่แวดลอมบทกฎหมายอยู อันไดแกส่ิงท้ังปวงท่ีอยูนอกเหนือถอยคําตามตัวอักษรของบท
กฎหมาย ซ่ึงมีสวนใหความหมายแกถอยคํานั้นได ไมวาจะเปนพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
บทกฎหมายนั้น ๆ ความมุงหมาย หรือขอความแวดลอมอ่ืน ๆ เชนอารัมภบท หลักการเหตุผลของ
กฎหมาย ฯลฯ  
 เม่ือพิเคราะหการตีความแบบตาง ๆ ในระบบกฎหมายท้ังหลายเหลานี้แลว เราอาจสรุปได
วา การตีความกฎหมายอาจแยกออกไดเปน ๒  ประเภทใหญ ๆ คือตีความตามหลักภาษา 
(Grammatical Interpretation) กับ การตีความตามความมุงหมาย (Logical or Contextual Interpre-
tation) นั่นเอง แตการตีความท้ังสองประการน้ีตองดําเนินควบคูกันไป เพราะการตีความตามหลัก
ภาษายอมตองอาศัยความเขาใจความรูกฎหมายประกอบกันไป จึงหนีไมพนท่ีจะตองคํานึงถึงความ
มุงหมายของบทกฎหมายน้ัน ๆ ในการแกไขขอพิพาทดวย 
 

๕. การใชกฎหมายที่ไมเปนลายลักษณอักษร 

๕.๑ การใชจารีตประเพณีแหงทองถิ่น 

 ตามมาตรา ๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายกําหนดวา เม่ือไมมีบท
กฎหมายท่ีจะยกมาปรับคดีได ก็ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน เราจึงเห็นไดวา
จารีตประเพณีแหงทองถ่ินมีฐานะเปนกฎหมายอยางหนึ่ง และยอมมีสถานะเปนกฎหมายลําดับรอง
จากกฎหมายลายลักษณอักษร  
 จารีตประเพณีท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายน้ันจะตองประกอบดวยคุณลักษณะ ๒ ประการคือ 
ประการแรกตองเปนจารีตประเพณีท่ีไดมีการปฏิบัติกันอยางสม่ําเสมอเปนเวลานาน และประการ
ตอมา ประชาชนตองมีความรูสึกวาเปนส่ิงท่ีถูกตองและผูกพันตองปฏิบัติตาม 
 จารีตประเพณีท่ียอมรับนับถืออยูท่ัวไปตามท่ีกลาวขางตนนั้น มีไดหลากหลายเชน
ประเพณีเกี่ยวแกการหม้ัน หรือการสมรส หรือเกี่ยวดวยอํานาจอิสระระหวางบิดามารดากับบุตร 



 ๒๕ 

ประเพณีเชนนี้จะนับวาเปนสวนหนึ่งแหงกฎหมายของบานเมืองอยูแลวก็วาได๓๕  โดยเหตุนี้เม่ือมี
ปญหาเกิดข้ึน ศาลอาจยกมาตัดสินไดเอง โดยคูความมิตองนําพยานสืบ เชนตามมาตรา ๒๑ บังคับ
วาผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ ตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอน แตเม่ือยังไม
ประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ ครอบครัวนั้น ยังไมมีกฎหมายบัญญัติวา
ใครเปนผูแทนโดยชอบธรรม ถามีปญหาข้ึน ศาลอาจวินิจฉัยตามประเพณีวา บิดามารดาเปน
ผูปกครองบุตร จึงเปนผูแทนโดยชอบธรรมของบุตร๓๖   หรือการจดแจงเพศบุคคลเกิดใหมไวใน
ทะเบียนราษฎรไมมีกฎหมายกําหนดวาอยางไรเปนเพศชาย อยางไรเปนเพศหญิง ดังนี้ยอมถือตาม
ลักษณะเคร่ืองเพศท่ีปรากฏออกมาภายนอกโดยอาศัยจารีตประเพณีเปนเกณฑ๓๗ ไมใชถือตาม
ลักษณะฮอรโมนเพศหรือสภาพทางจิตตามหลักวิชาจิตวิทยา  หรือการวินิจฉัยวาการชกมวยบนเวที
หรือการที่บิดามารดาทําโทษบุตรโดยการเฆ่ียนตีจะถือเปนละเมิด หรือทํารายรางกายหรือไม ตอง
พิจารณาวาการจงใจกระทําแกกันโดยชกตอยบนเวทีมวยหรือการทําโทษเด็กดวยการเฆ่ียนตีนั้น
เปนการอันมิชอบดวยกฎหมายหรือไม ความขอนี้ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรกําหนดไว จึงตอง
พิจารณาตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ินประกอบกัน  และไดความวาเขาขายมิชอบดวยกฎหมาย
เปนละเมิดหรือไมในท่ีสุด   
 สวนประเพณีเฉพาะทองถ่ินนั้น เปนประเพณีท่ีประพฤติกันเฉพาะแหงตําบล เชน ใน
จังหวัดเชียงใหมมีประเพณีวา เม่ือผูใดไดยกพนังทดน้ํากั้นน้ําในท่ีนาตําบลใด ตองเขาใจวาผูนั้น
เปนผูถือท่ีนานั้น ศาลฎีกาไดเคยตัดสินใหตามประเพณีนี้๓๘ 

                                                        
๓๕  ประเพณีที่มีลักษณะเปนกฎหมายน้ีมีผูเปรียบวาเปนเสมือนเงาที่เคียงคูอยูกับกฎหมายลายลักษณอักษรใน

ฐานะเปนบทสํารอง อยาง Common Law ของอังกฤษ  โปรดดู สมยศ  เช้ือไทย, ความรูกฎหมายทั่วไป, 
พิมพครั้งที่ ๖, กรุงเทพ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓, หนา ๗๗ 

๓๖  ดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๔/๒๔๗๒  (๑๓ ธ.ส. ๗๑๑)  และเมื่อประกาศใชบรรพ ๕ แลว กฎหมายก็รับรอง

หลักเดียวกันน้ี  ดูมาตรา ๑๕๖๖ ซึ่งกําหนดใหบุตรอยูใตอํานาจปกครองของบิดามารดา และมาตรา ๑๕๙๘/
๓ กําหนดใหผูปกครองเปนผูแทนโดยชอบธรรมของผูอยูในปกครอง 

๓๗  เคยมีคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔ ๒๕๒๔ ฎ.๑๔๖ พิพากษากรณีที่ชายผูรองซึ่งไดรับการผาตัด

เปล่ียนแปลงอวัยวะเพศเปนหญิงขอเปล่ียนคํานําหนานามเพ่ือแสดงความเปนหญิง โดยศาลใหเหตุผลวา 
"เพศของบุคคลธรรมดากฎหมายรับรองและถือเอาตามกําเนิด หญิงตามพจนานุกรมคือคนที่ออกลูกได"  
ดังน้ีเหตุผลตอนตนของศาลพอฟงได แตตอนทายยังมีขอนาสงสัยอยูวาหากหญิงใดเปนหมันหรือไม
สามารถออกลูกไดจะนับเปนหญิงไดหรือไม  อันที่จริงหากยกเอาจารีตประเพณีมาชวยในการกําหนดเพศ
ยอมจะนาฟงมากกวา   อน่ึง ในปจจุบันหลายประเทศในยุโรปมีการตรากฎหมายออกมารับรองสิทธิในการ
แปลงเพศของบุคคลที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศ และมีสภาพจิตและฮอรโมนตามเพศน้ัน ๆ 
ไดแลว  

๓๘  คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๐/๑๒๑ (๒ ฎีกา, ๘๑) และใหดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๖๔/๒๔๖๗ (๘ ธ.ส. ๒๕) ดวย 



 ๒๖ 

 ประเพณีเฉพาะทองถ่ินนั้น เม่ือผูใดอางข้ึนมาเปนหนาท่ีของผูนั้นจะตองแสดงใหปรากฏ 
แตจะตองแสดงเพียงไรศาลจึงจะรับบังคับบัญชาใหนั้น ถามีการโตเถียงกันข้ึนแลว บางทีเปนขอ
ยากท่ีจะวินิจฉัย และตองพิจารณาตามขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป มีหลักท่ีศาลฎีกาวางไวดังนี้ 

 ๑  -ตองเปนประเพณีท่ีมีมานมนาน เชนท่ีอางวาประพฤติมา ๕–๖ ป หรือแมถึงต้ัง ๙ ป 
๑๐ ป ไมพอ๓๙  

 ๒  -ตองเปนประเพณีท่ีสมควร เชนไมขัดตอผลประโยชนหรือความชอบธรรมของ
มหาชน๔๐  

 อนึ่งประเพณีซ่ึงขัดตอบทกฎหมายน้ัน๔๑  ก็เปนธรรมดาอยูเอง จะอางมาใชหาไดไม เพราะ
มาตรา ๔ นี้อนุญาตใหอางจารีตประเพณีตอเม่ือไมมีบทกฎหมายจะบังคับคดี เม่ือมีกฎหมายอยูแลว 
ตองบังคับไปตามกฎหมาย๔๒  

 เวนแตมีจารีตประเพณีในบางเร่ือง ซ่ึงมีกฎหมายรับรองหรืออางอิงถึง เชน จารีตประเพณี
กฎหมายอิสลาม ตามท่ีกลาวไวในกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง๔๓  ร.ศ. ๑๒๐ 

                                                        
๓๙  คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔/๒๔๖๒ (๓ ธ.ส. ๖๕) และที่ ๖๓๗/๒๔๗๔ (๑๕ ธ.ส. ๖๙๙) 
๔๐  คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔/๒๔๖๒ (๓ ธ.ส. ๖๕) 
๔๑  ดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔/๒๔๖๒ (๓ ธ.ส. ๖๕) และที่ ๓๑๖/๒๔๖๖ (๗ ธ.ส. ๒๙๖) 

 หมายเหตุ คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๕/๒๔๙๗ ธรรมเนียมประเพณีวงการคาเก่ียวกับการขนสงที่คูสัญญาเขาใจ
กันดีแลววา ถาการขนสงเสียเวลา ผูจางตองใชคาเสียเวลาใหผูรับขนน้ัน ยอมใชบังคับไดโดยไมตองระบุไว
ในสัญญา เทากับเปนการตกลงกันโดยปริยาย 

 คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๒๒/๒๔๙๙ ประเพณีการคาของธนาคารพาณิชยน้ัน ถาไมปรากฏวาคูกรณีฝายหน่ึง
ไดรู จะนําเอาประเพณีน้ันมามัดคูกรณีฝายน้ันใหนอกเหนือไปจากขอตกลงในสัญญาไมได 

๔๒  ดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๗๘/๒๔๗๔ (๑๕ ธ.ส. ๖๑๔) 
๔๓  เวลาน้ันคือ จังหวัดปตตานี สายบุรี และยะลา  ขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองที่วาน้ี 

พระราชบัญญัติใหใชประมวลกําหมายแพงและพาณิชย บรรพ  ๕ และบรรพ ๖ พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดยกเวน
ไมใหใชบทบัญญัติในบรรพ ๕ บังคับแกครอบครัว และไมใหใชบรรพ ๖ บังคับแกมรดก แกอิสลามศา
สนิกในบริเวณเจ็ดหัวเมืองน้ัน ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ไดมีพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ใหใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ และพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๖  พ.ศ. ๒๔๗๗  พ.ศ. ๒๔๘๖ ยกเลิกบทมาตราที่ยกเลิกมิใหใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบังคับในเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกในบริเวณเจ็ดหัวเมือง
น้ีเสีย  พระราชกําหนดน้ีมีพระราชบัญญัติอนุมัติแลว และตอมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ กลับใหใชกฎหมายอิสลามบังคับแก
อิสลามศาสนิกในเขตจังหวัดน้ันอีกตามรายละเอียดที่บัญญัติไว และยังคงใชบังคับอยูในปจจุบัน แม
ภายหลังจะมีบรรพ ๕ แกไขใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ แทนบรรพ ๕ เดิมก็ตาม 



 ๒๗ 

ขอ ๓๒๔๔  หรือ เชน จารีตประเพณีเกี่ยวดวยสัญญาเชาตามมาตรา ๕๕๐ หรือ ๕๕๙ แหงประมวล
นี้เปนตน ในเร่ืองเหลานี้ศาลตองบังคับไปตามจารีตประเพณี โดยไมตองคํานึงถึงขอท่ีวาจะขัดกับ
กฎหมายหรือไม แตในเร่ืองเชนนี้ ผลบังคับในกฎหมายก็ไดมาจากบทกฎหมายท่ีรับรองหรือ
อางอิงจารีตประเพณีนั้นๆ๔๕ 

 มีประเพณีอีกอยางหน่ึงซ่ึงเปนประเพณีหรือธรรมเนียมในหมูคณะใดคณะหน่ึง เรียกวา
ปกติประเพณี เชนในหมูผูประกอบกิจการคาขายก็มีปกติประเพณีระหวางกัน เชน ขายของ
บางอยางตองใหแถมตามธรรมเนียมท่ีเคยประพฤติกันมา ประเพณีเชนนี้ไมจําเปนตองมีมานาน 
หากเปนทางปฏิบัติในปกติธุระของกิจการนั้น ๆ ท่ีรับรูกันท่ัวไปในกิจการ ในชุมชนหรือในหมู
คณะนั้น ๆ ก็ถือไดวาเปนปกติประเพณีแลว และจะนับอยูในคําวาจารีตประเพณีแหงทองถ่ินเห็น
จะไมได แตถามีเร่ืองข้ึนและสืบไดความ ศาลก็คงตัดสินให แตคงจะเปนไปในทางแปลความต้ังใจ
ของคูสัญญา โดยเอาธรรมเนียมท่ีประพฤติกันมาประกอบดวยตามมาตรา ๓๖๘ มากกวาท่ีจะถือวา
เปนจารีตประเพณีแหงทองถ่ินซ่ึงนํามาใชแทนกฎหมาย 
 

๕.๒ การเทียบบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง 

 ถัดจากจารีตประเพณี มาตรา ๔ กําหนดใหวินิจฉัยคดีเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง 
นี้ หมายถึงกรณีท่ีไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติไวโดยตรง และผูใชกฎหมายจําเปนตอง
จัดหากฎหมายมาปรับใชแกกรณีนั้น โดยนําบทกฎหมายท่ีมีหลักอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 
มาเทียบเคียงใช  

 การใชกฎหมายโดยเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งนี้ ไมจัดเปนการใชบท
กฎหมายตามตัวอักษร แตเปนการใชเหตุผลของบทกฎหมาย ซ่ึงอยูเบ้ืองหลังบทกฎหมายน้ันมา
ปรับใช ท้ังนี้เพราะบทกฎหมายน้ันแมจะตีความโดยขยายความเพียงใดก็กินความไปไมถึงกรณีท่ี
มุงจะปรับใชนั้น  
 เปนท่ีเขาใจกันวา การใชกฎหมายโดยเทียบบทกฎหมายน้ี เปนไปตามหลักเหตุผลของ
เร่ือง และตามหลักท่ีวา “ส่ิงท่ีเหมือนกันควรไดรับการปฏิบัติเสมอกัน” กลาวไดวาเปนการใช
กฎหมายแกกรณีท่ีอยูภายใตกรอบของเหตุผล (Ratio Legis) เดียวกัน แตการใชกฎหมายโดยเทียบ
บทกฎหมายนี้ยังไปไกลเกินกวาการใชกฎหมายตามความมุงหมาย (Spirit or Purpose) ของบท
กฎหมายในความหมายอยางแคบ เพราะหากเปนกรณีท่ีอาจใชบทกฎหมายน้ันได ก็ยอมจะสามารถ
ปรับใชไดโดยการตีความกฎหมายในความหมายอยางกวาง (Extensive Interpretation) แลว  ดวย

                                                        
๔๔  บ.ร.๒๐๒ 
๔๕  ดูคําพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๐/๒๔๗๐ (๑๑ ธ.ส. ๗๘๑)     



 ๒๘ 

เหตุนี้เราจึงตองสรุปวา การใชกฎหมายโดยเทียบบทกฎหมายนี้ไมใชการตีความ แตเปนการใช
กฎหมายท่ีไมเปนลายลักษณอักษรอยางหนึ่ง ซ่ึงก็คือหลักเหตุผลท่ีแฝงอยูในบทบัญญัติบทใดบท
หนึ่งซ่ึงเทียบเคียงมาปรับใชแกกรณีท่ีบทกฎหมายน้ันไมไดมุงหมายจะใหปรับใชนั้นเอง โดยนัยนี้
การใชกฎหมายโดยเทียบบทกฎหมายจึงไมใชการใชกฎหมายตามความมุงหมายในความหมาย
อยางแคบ ซ่ึงปกติความมุงหมายจะชวยในการกําหนดขอบเขตการตีความกฎหมาย ไมวาจะเปน
การตีความตามความหมายธรรมดา ความหมายพิเศษ ความหมายอยางแคบ ความหมายอยางกวาง
ซ่ึงอาจอางถอยคําตามบทกฎหมายเปนหลักยึดโยง ในขณะท่ีการเทียบบทกฎหมายนี้อางเหตุผล
ของเร่ือง (Nature of Things) มาเปนรากฐานในการเทียบเคียงเอาบทกฎหมายน้ัน ๆ มาปรับใช โดย
อธิบายวาอยูภายใตหลักเหตุผลเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากกรณีเชน เดิมในพระราชบัญญัติการออก
โฉนดท่ีดิน ร.ศ. ๑๒๗ มาตรา ๖๕๔๖ วางหลักเกณฑเกี่ยวกับการโอนโฉนดท่ีดินแทนเด็ก โดย
กําหนดใหผูซ่ึงไมใชเปนบิดามารดาของเด็กหากจะโอนท่ีดินแทนเด็กตองยื่นคํารองตอศาลใหศาล
ต้ังผูปกครอง จึงจะไปโอนท่ีดินแทนเด็กได แตในสวนการทําสัญญาอ่ืนๆ ยังไมมีกฎหมายวาง
ระเบียบไว ศาลฎีกาตัดสินวาอาจนําระเบียบเร่ืองยื่นคํารองตอศาล ตามพระราชบัญญัติออกโฉนด
ท่ีดินมาใชได๔๗   
 อยางไรก็ดีการปรับใชกฎหมายโดยการเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งมาใชแก
กรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไวและไมมีจารีตประเพณีแหงทองถ่ินจะปรับใชไดนั้นมีหลักสําคัญอยู
วาบทกฎหมายท่ีจะนํามาเทียบเคียงใชจะตองเปนเปนบทท่ีกฎหมายมุงหมายใหนําไปปรับใชได
อยางกวางขวางไมจํากัดเฉพาะกรณีใดหรือกรณีหนึ่ง บทใดเปนบทหลัก (jus commune) ยอม
นําไปใชเปนบทเทียบเคียงได  สวนบทกฎหมายท่ีเปนบทยกเวน (jus singulare) ยอมไมสามารถ
นํามาใชเปนบทเทียบเคียงได เพราะบทยกเวนเปนบทท่ีใชบังคับแกขอเท็จจริงเฉพาะกรณี และ
ปกติตองตีความโดยเครงครัด ดังนั้นจึงไมมีเหตุผลสมควรท่ีจะนํามาเทียบเคียงปรับใชกับกรณีอ่ืน
ท่ีกฎหมายมิไดบัญญัติไว  
 ตัวอยางเชนหลักกฎหมายวาดวยการปลูกโรงเรือนรุกลํ้าเขาไปในท่ีดินของผูอ่ืน ตาม
มาตรา ๑๓๑๒ เปนบทหลักยอมสามารถนํามาปรับใชแกกรณีท่ีเจาของเดิมปลูกเรือนครอมท่ีดิน ๒ 
แปลงของตน แลวตอมาขายท่ีดินใหแกบุคคลภายนอกตางรายกันเปนเหตุใหโรงเรือนในท่ีดิน
แปลงหนึ่งต้ังครอมลงบนท่ีดินอีกแปลงหนึ่งดังนี้ ศาลเทียบเคียงหลักการปลูกสรางโรงเรือนรุกลํ้า

                                                        
๔๖  บ.ร. ๗๐๑ 
๔๗  คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๒๕/๒๔๗๕ (๑๖ ธ.ส. ๒๕๕) 

 หมายเหตุ คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๖๖/๒๔๘๑ การชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียนตามท่ีบัญญัติไวใน
หมวด ๕ น้ัน นํามาใชในกรณีมีผูชําระบัญชีที่ศาลต้ังใหชําระบัญชีหางหุนสวนสามัญที่มิไดจดทะเบียนได
โดยอนุโลม 



 ๒๙ 

ไปในท่ีดินของผูอ่ืนตามมาตรา ๑๓๑๒ มาปรับใชได๔๘  หรือกรณีประโยชนหรือเงินสังขารานุ
เคราะหหรือเงินชวยคาฌาปนกิจท่ีหนวยงานสงเคราะหจะจายแกผูรับประโยชนในกรณีท่ีสมาชิก
ถึงแกความตายนั้น หากผูมีช่ือเปนผูรับประโยชนถึงแกความตายกอนสมาชิกและตอมาสมาชิกนั้น
ตายลงโดยไมไดกําหนดตัวผูรับประโยชนเสียใหม ดังนี้เงินหรือประโยชนดังกลาวไมใชมรดก 
เพราะไมใชทรัพยสินท่ีผูตายมีอยูในขณะท่ีถึงแกความตายตามมาตรา ๑๖๐๐ ปพพ. แตศาลก็
พิพากษาวาควรจายใหแกทายาทโดยธรรมเสมือนหนึ่งทรัพยมรดกในฐานะท่ีเปนกฎหมายใกลเคียง
อยางยิ่ง๔๙  กอนท่ีจะมีการตรา พรบ.การรับขนทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ ศาลก็เคยปรับใชบท
กฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะรับขนแกคดีในฐานะบทกฎหมายใกลเคียง
อยางยิ่ง๕๐ 
 สวนกรณีเปนบทยกเวน เชน ในมาตรา ๕๖๙ ซ่ึงบัญญัติวา  
 อันสัญญาเชาอสังหาริมทรัพยนั้นยอมไมระงับไป เพราะเหตุโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินซ่ึง
ใหเชา 
 ผูรับโอนยอมรับไปท้ังสิทธิและหนาท่ีของผูโอนซ่ึงมีตอผูเชานั้นดวย” 
 จะเห็นไดวาบทบัญญัติมาตรา ๕๖๙ นี้เปนบทยกเวนใหผูรับโอนซ่ึงแมไมใชคูสัญญาเชา
อสังหาริมทรัพยตองรับสิทธิและหนาท่ีของเจาของเดิมตามสัญญาเชาตกติดตามไปดวย ดังนั้น
มาตรา ๕๖๙ นี้จึงจะนําไปเทียบเคียงเพื่อปรับใชแกกรณีเชาสังหาริมทรัพยดวยไมได 
 นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาดวยวากรณีท่ีจะเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียงมาปรับใชนั้น
เปนกรณีท่ีมีเหตุผลพอจะเทียบเคียงกันกับกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม  เพราะในบางกรณีบท
กฎหมายนั้นมีเหตุผลเบ้ืองหลังท่ีไมตองการใหนําไปเทียบเคียงใชกับกรณีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีได
บัญญัติไว   เชนในเร่ืองตัวแทนนั้นมาตรา ๘๐๑ บัญญัติวา  
 "ถาตัวแทนไดรับมอบอํานาจท่ัวไป ทานวาจะทํากิจใด ๆ ในทางจัดการแทนตัวการก็ยอม
ทําไดทุกอยาง 
 แตการเชนอยางจะกลาวตอไปนี้ ทานวาหาอาจจะทําไดไม คือ 
 (๑) ขายหรือจํานองอสังหาริมทรัพย  
 (๒) ………" 

                                                        
๔๘  คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๑๒/๒๕๒๕ ๒๕๒๕ ฎ.๑๔๘๙  ซึ่งอางฎีกาที่ ๑๘๔๘/๑๕๑๒ (ประชุมใหญ) ๒๕๑๒ 

ฎ. ๒๒๑๖ ประกอบดวย นอกจากน้ีโปรดดูฎีกาที่ ๑๒๙๗/๒๕๓๓  
๔๙  คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๐๑/๒๕๑๕ ๒๕๑๕ ฎ.๑๗๖๗  
๕๐  โปรดเทียบแนวคําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๓/๒๕๓๒, ๑๐๖๖/๒๕๓๒, ๑๒๘๗/๒๕๓๒, ๒๔๖๖/๒๕๓๒ และ

ฎีกาที่ ๕๘๐๙/ ๒๕๓๙  



 ๓๐ 

 ดังนี้หากตัวแทนผูรับมอบอํานาจท่ัวไปจะจัดการแทนตัวการในเร่ืองแลกเปล่ียน
อสังหาริมทรัพย  ซ่ึงกฎหมายไมไดหามไวโดยตรงในวรรคสอง จะทําไดหรือไม  กรณีนี้หาก
พิเคราะหตามตัวอักษรก็มีทางคิดไปไดท้ังสองทาง ทางหนึ่งอาจเห็นวาทําไดเพราะกฎหมายไมได
หามไวโดยแจงชัด อีกทางหนึ่งอาจเห็นวาทําไมไดเพราะเปนการจําหนายอสังหาริมทรัพยทํานอง
เดียวกันกับการขายหรือจํานอง อยางไรก็ดี ถาพิจารณาถึงเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังตัวบท ยอมเห็นได
วากฎหมายมุงคุมครองมิใหจําหนายอสังหาริมทรัพยของตัวไดโดยงาย  ดังนี้เห็นไดวาตัวแทนผูรับ
มอบอํานาจท่ัวไปไมมีอํานาจจัดการในเร่ืองแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพย 

๕.๓ การใชหลักกฎหมายท่ัวไป 

 ถาไมมีบทกฎหมายท่ีใกลเคียง ศาลตองวินิจฉัยคดีตามหลักกฎหมายท่ัวไป ขอนี้เปนขอ
สุดทาย ซ่ึงทําใหแนใจวา ผูใชกฎหมายหรือศาลจะมีกฎหมายสําหรับตัดสินคดีทุกเร่ือง หลัก
กฎหมายท่ัวไปนี้ มีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน บางก็วาหมายถึงหลักกฎหมายตางประเทศ และ
หลักความยุติธรรม บางก็วาหมายถึงหลักกฎหมายอันแพรหลาย ดังท่ีศาลฎีกาเคยไดนํามาใชอยู
กอนแลว เชนในคําพิพากษาท่ี ๔๑๙/๑๒๙๕๑  ศาลฎีกาไดวางหลักไววา เม่ือในขอใดกฎหมายไทย
ยังไมมีโดยตรง ศาลจําตองอาศัยวิชากฎหมายตางประเทศ และความยุติธรรมข้ึนเปนขอชักนํา ใน
การวินิจฉัยความขอนั้นและในคําพิพากษาท่ี ๑๖๘/๒๔๖๕๕๒   ศาลฎีกาไดวินิจฉัยคดีในเร่ืองเถา
แกลบโรงสีไฟวา ถึงแมจะไมมีพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายหาม หลักกฎหมายก็ยังคงมีอยูวา 
จําเลยจะตองงดเวนไมกระทําอะไรใหเปนการตัดสิทธิของผูอ่ืน 

 อันท่ีจริง หากพิเคราะหจากเร่ืองการเทียบบทกฎหมายใกลเคียง เราก็จะเห็นไดวา ในเร่ือง
บทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งนั้น กฎหมายท่ีนํามาปรับใช คือหลักเหตุผลของเร่ืองท่ีแฝงอยูในบท
บทบัญญัติใดบทบัญญัติหนึ่ง และผูใชกฎหมายหรือศาลเทียบเคียงเอามาใชแกกรณีขอพิพาท 
ดังนั้นหลักกฎหมายท่ัวไปซ่ึงจะนํามาปรับใชในกรณีไมมีบทกฎหมายบทใดบทหน่ึงพอให
เทียบเคียงไดนั้น ก็คือหลักเหตุผลของเร่ืองท่ีแฝงอยูในบทกฎหมายหลาย ๆ บท หรือในหลาย ๆ 
ลักษณะ หรือในกฎหมายหลาย ๆ ฉบับ หรือกลาวอยางท่ีสุด คือหลักเหตุผลของเร่ืองท่ีแฝงอยูใน

                                                        
๕๑  ๕ ฎีกา ๓๔๖ 
๕๒ ๖ ธ.ส. ๘๔ 

 หมายเหตุ  คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๓/๒๔๘๑ พ.ร.บ. ควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและ
ผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ. ๒๔๗๑ ไมไดวิเคราะหศัพทเครดิตฟองซิเอรไว จึงตองใชหลักกฎหมายท่ัวไป
ในการพิจารณา 

   คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๙๙/๒๔๙๖ ๒๔๙๖ ฎ.๑๒๗๙ กฎหมายทะเลของประเทศไทยในขณะนี้ยังไมมี ทั้งจารีต
ประเพณีก็ไมปรากฏ เมื่อเกิดมีคดีเรื่องประกันภัยทางทะเลขึ้น จึงควรวินิจฉัยเทียบตามหลักกฎหมายทั่วไป 
(ซึ่งในคดีน้ีศาลปรับใชกฎหมายอังกฤษโดยเทียบเคียง) 



 ๓๑ 

ระบบกฎหมายนั้น ๆ นั่นเอง  แมในบางเร่ืองซ่ึงยังไมเคยมีมาในระบบกฎหมายนั้น ก็อาจ
สังเคราะหหลักเหตุผลของเร่ืองซ่ึงมีเคาอยูในระบบกฎหมายนั้น ๆ มาใชได และแมท่ีสุดก็อาจ
เทียบเคียงจากแนวทาง หรือหลักการที่ยอมรับกัน หรือท่ีสังเคราะหข้ึนจากหลักกฎหมายท่ีใชกนัใน
หมูนานาอารยประเทศที่มีสวนคลายคลึงหรือใกลเคียงกันกับระบบกฎหมายของไทยก็ได 
โดยเฉพาะเชนท่ีเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจการพาณิชยตาง ๆ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และ
โดยนัยเชนนี้ ความรูจากการคนควาเปรียบเทียบกฎหมายก็ยอมชวยใหสามารถสังเคราะหหลัก
กฎหมายท่ัวไปสําหรับวินิจฉัยขอพิพาทใหม ๆ ไดเสมอ 
 

     
 
 


