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ดว้ยความเคารพ |  
✺ค าพพิากษาศาลฎกีานี ้ 
✵ผมไมเ่ห็นดว้ย 

โดย 👨🏻|อาจารยก์ฤษฎ ์อทุัยรัตน์ 

✺หลกักฎหมายทีถ่กูบญัญัตไิว ้ ก็เพือ่ให ้

ศาลสถติยตุธิรรมไดใ้ชใ้นการพพิากษา
อรรถคดใีหเ้กดิความถกูตอ้ง เป็นธรรม มิ

เชน่นัน้ “กฎหมายก็ไมเ่ป็นกฎหมาย” 
บรรทดัฐานก็จะแกวง่ไปมา หาจดุยนืไมไ่ด ้

🔹 ผมไมส่บายใจในบรรทดัฐานของ
ศาลฎกีา แผนกคดแีรงงานอยูฎ่กีาหนึง่
ครับ ซึง่ก็ตอ้งบอกไวก้อ่นวา่ดว้ยความ
เคารพจรงิๆ ผมไมอ่าจเห็นดว้ยและคลอ้ย
ตามทีท่า่นพพิากษาออกมาไดจ้รงิๆ โดย
ปราศจากอคตใิดๆ นะครับ ขอใหอ้า่นดว้ย
ใจเป็นกลางเป็นธรรม ใชต้รรกะและ

เหตผุลตรองไปดว้ยกนัดีๆ  อยา่เชือ่ไมล่มืหลูมืตา! จงึอยากจะฝากถงึเราๆ ทา่นๆ วา่ไมใ่ชส่กัแตอ่า่นฎกีา

เอามาอา้งองิตะพดึพะพอื (✵จ าไวน้ะครับวา่ค าพพิากษาศาลไมใ่ชก่ฎหมายนะครับ แตอ่าจเป็นทีม่าของ

กฎหมาย อาจถกูกลบัค าพพิากษาได ้ หากทนายความ นักกฎหมาย ผูอ้ทุธรณ์ฎกีามคีวามเกง่ ฉลาด

ผมไม่เห็นด้วย 
 

https://goo.gl/LpxiYk
https://m.me/AJK.sciArtist/
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เฉลยีว เขา้ใจลกึซึง้ถงึรากเหงา้ของมัน) การอา้งองิฎกีาทีบ่รสิทุธิ ์ (คอืไมม่ชีอ่งใหเ้จาะวา่ไมใ่ช ่ หรอืไม่
ถกู) กส็มควรน ามาอา้งไปได ้ถา้ทะแมง่ๆ ก็ท าค าฟ้อง ค าใหก้าร อทุธรณ์ แกอ้ทุธรณ์ ฎกีาหรอืแกฎ้กีากนั
ใหน้ าไปสูก่ารสะกดิศาล จนตอ้งยอมโอนออ่นผอ่นตามกลับค าพพิากษาศาลฎกีาใหไ้ด ้ ปรากฏการณ์

แบบนีไ้มใ่ชไ่มเ่คยม ีมเียอะมากครับ ตอ้งอยา่เชือ่ฎกีาจนถอนตวัไมข่ึน้เรยีกวา่ "บา้" ฉะนัน้ฎกีาไหนๆ 
หากสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมายทีบ่ญัญัตไิวก้็ถอืปฏบิตัไิป แตห่ากอา่นไปงัน้ๆ ไปหยบิจับ Search หา 

คน้เจอ แลว้ไมล่องหัดวเิคราะหเ์จาะลกึๆ กเ็ทา่กบัเชือ่ตามทีพ่พิากษามา อยา่งนีก้ฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรมจะพัฒนาไปไดอ้ยา่งไร ตอ้งหดัใชส้มองสว่นคดิ-วเิคราะห-์แยกแยะท างานหนักๆ 
หน่อยก็ด ีหากผมสูค้ดแีละฎกีาเอง ผมจะตอ้งอา้งละเอยีด ชีใ้หศ้าลฎกีาทา่นเห็น ใหค้ลอ้ยตาม (ถา้ชีไ้ม่
เห็น ทา่นก็ตดัสนิลวกๆ ได)้ แตน่ีท่นายความหรอืผูฎ้กีาไมไ่ดเ้ขยีนฎกีาใหค้รอบคลมุ ไมช่ีใ้หเ้ห็น ศาล

ทา่นก็ปถุชุนฅนธรรมดาอยา่งเราๆ ทา่นๆ ต ารากฎหมายเดยีวกนัแตอ่าการ "✵สองฅนยลตามชอ่ง" 
ครับคนหนึง่เห็นโคลนตม คนหนึง่เห็นดวงดาวอยูพ่ราวพราย ฉะนัน้อาการพลาดไมใ่ชจ่ะไมม่ ี ตอ่ใหข้อ้
กฎหมายแมน่ๆ ก็เถอะครับ สีต่นียงัรูพ้ลาดอะ่นะ 
 

✵ค าพพิากษาศาลฎกีาทีจ่ะเลา่ใหฟั้งนี ้ ผมไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืไดเ้สยีอะไรกบัคดทีีศ่าล

ตดัสนิเลยนะ แตผ่มเห็นอะไรบางอยา่งทีไ่มเ่คยมนัีกกฎหมายฅนไหนเห็นเลย ทัง้ๆ ทีต่ดัสนิมาตัง้แตปี่ 
2547 นีป่าเขา้ไปปีนี ้ 2561 ก็ 15 ปีเขา้ไปแลว้ ผมมองดว้ยสจุรติ วพิากษ์ดว้ยการฝึกใหม้องอะไรดีๆ  ถี่
ถว้นหน่อย หากปลอ่ยใหบ้รรทดัฐานเชน่นีท้ าได ้ ท ากนัใหญ ่ ไปกนัใหญ ่ และจะเป็นปัญหาใหเ้ชือ่ตามๆ 
กนัมาจนไมม่ใีครกลา้ลกุขึน้ฎกีาใหก้ลบัค าพพิากษา แตห่ากเป็นผม ผม “ท า” แน่ครับ ลองมาดกูนัครับ 
เพราะทีผ่มไมเ่ห็นดว้ยม ี 1 ค าพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดแีรงงาน เป็นหนึง่เรือ่งการพพิากษาใน 

“คด…ีไมเ่ป็นธรรม” ซึง่มอียูใ่น 2 กฎหมาย ไดแ้ก ่

 

1. ✵คดกีารกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม ตาม พรส. (พระราชบญัญัตแิรงงานสมัพันธ ์พ.ศ.2518) 
ซึง่กลา่วถงึอ านาจหนา้ทีข่อง ครส. หรอื คณะกรรมการแรงงานสมัพันธ ์กบั 

2. ✵คดกีารเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม ตาม พศร. (พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลแรงงานและวธิี

พจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522) ซึง่กลา่วถงึอ านาจของศาลไว ้
 

🔸 มนัคอือะไรนะหรอื ตามผมมาไขความกระจา่งวา่ท าไม ผมไมอ่าจเห็นดว้ยไดจ้รงิๆ รับรอง Long Story 

เรือ่งมนัยาวแน่นอนครับบทความวเิคราะหช์ ิน้นี ้เอา้! เริม่จาก คดกีารกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมกอ่นนะครับ มา
ดตูวับทกฎหมายใน พรส.มาตรา 41 บญัญัตไิวว้า่  
“ใหค้ณะกรรมการแรงงานสมัพันธ ์(ครส.) มอี านาจและหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้
(1) วนิจิฉัยขอ้พพิาทแรงงานตามมาตรา 23 

(2) ชีข้าดขอ้พพิาทแรงงานตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 35 (4) 
(3) ชีข้าดขอ้พพิาทแรงงานตามทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้หรอืมอบหมาย 
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(4) วนิจิฉัยชีข้าดค ารอ้งตามมาตรา 125 และในกรณีทีค่ณะกรรมการแรงงานสมัพันธช์ีข้าดวา่เป็นการ

กระท าอนัไมเ่ป็นธรรม ใหม้อี านาจสัง่ให ้ ✵นายจา้งรบัลกูจา้งกลบัเขา้ท างาน ✵หรอืใหจ้า่ย
คา่เสยีหาย ✵หรอืใหผู้ฝ่้าฝืนปฏบิตั ิ✵หรอืไมป่ฏบิตั ิ✵อยา่งใดอยา่งหนึง่ได ้✵ตามทีเ่ห็นสมควร 

(5) เสนอความเห็นเกีย่วกบัการเรยีกรอ้ง การเจรจา การระงับขอ้พพิาทแรงงาน การนัดหยดุงานและการ
ปิดงาน ตามทีรั่ฐมนตรมีอบหมาย 

(6) ตราขอ้บงัคบัการประชมุและวางระเบยีบการพจิารณาวนิจิฉัย และชีข้าดขอ้พพิาทแรงงาน และการ
พจิารณาวนิจิฉัยชีข้าดการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม และการออกค าสัง่ของคณะกรรมการแรงงานสมัพันธ”์ 
 

🔸 ผมอยากใหด้มูาตรา 41 (4) เนน้ตรงค าวา่ ในกรณีทีค่ณะกรรมการแรงงานสมัพันธช์ีข้าดวา่เป็น

การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม ใหม้อี านาจสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลบัเขา้ท างาน หรอื ใหจ้า่ยคา่เสยีหาย 
หรอืใหผู้ฝ่้าฝืนปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 

🔸 หมายถงึอะไร? เอาละ่ ผมขอแยกองคป์ระกอบเป็นขอ้ๆ ดงันี้ 

 (1) กรณีที ่ครส. (✵คณะกรรมการแรงงานสมัพันธ)์ ชีข้าดวา่เป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม คอื นายจา้ง

แพว้า่งัน้เถอะ ก็ไปดขูอ้ (2) ถงึ (4) ตอ่ไปไดเ้ลย "3 อ านาจในการส ัง่" ของ ครส. 
 (2) ให ้ครส. มอี านาจสัง่ใหน้ายจา้งรบัลกูจา้งกลบัเขา้ท างาน หรอื 

 (3) ให ้ครส. มอี านาจสัง่ใหน้ายจา้งจา่ยคา่เสยีหาย หรอื 

 (4) ครส. มอี านาจสัง่ใหผู้ฝ่้าฝืน (เป็นนายจา้งก็ได ้ไมใ่ชน่ายจา้งก็ไดค้รับ ตอ้งไปดวูา่ใครกระท าใหเ้กดิ
การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมในแตล่ะมาตรา คอื มาตรา 121 , 122 , 123 เพราะการกระท าไมเ่ป็นธรรมมแีค ่
3 มาตรานีแ้หละ่) ปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 

🔸 พอจะตามๆ กนัทนันะครับ หากไมท่นัก็ไมรู่จ้ะวา่ยงัไง ก็กรณุาอา่นทวนซ ้าวนๆ ไปใหมก่็ไมว่า่กนัครับ

ท าความเขา้ใจชา้ๆ เดีย๋วก็ทนัเองหละหน่า!!! เพราะอาจารยจ์ะพยายามเขยีนย ้าๆ ซ ้าซากใหเ้นน้เขา้ใจ 
อยา่ไปร าคาญก็แลว้กนั 

🔹 แสดงวา่กฎหมาย พรส.มาตรา 41 ตอ้งการใหอ้ านาจ ครส. ส ัง่ไดอ้ยู ่3 กรณี ไดแ้ก ่ 
(1.) รับลกูจา้งกลบัเขา้ท างาน  
(2.) นายจา้งจา่ยคา่เสยีหาย  
(3.) ปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 

✺ขยีใ้หถ้งึใจอยา่งนีค้รับ ดดูีๆ  ✵มาตรา 41 ใชค้ าวา่ “หรอื” คัน่ในแตล่ะอ านาจ และ “หรอื” 
นัน้ เป็นค าสนัธานเชือ่มความเลอืกเอาอยา่งใดอยา่งหนึง่ครับ อยา่เพิง่เชือ่ผม ไปดเูลย พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 หนา้ 1310 “หรอื” หมายความวา่ “✺ค าบอกความใหเ้ลอืกเอาอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เชน่ จะเอาเงนิหรอืทอง ; ค าประกอบกบัประโยคค าถาม เชน่ ไปหรอื?” 
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🔸 มนัก็ชดัเจนครับวา่ ครส. ใชอ้ านาจไดแ้ตต่อ้งเลอืกวา่จะส ัง่ไดแ้คอ่ยา่งเดยีวเทา่น ัน้ (1 ใน 
3 อ านาจ) ตามความหมายในพจนานุกรมฯ จงึจะถกูตอ้ง เอาครับผมจะเจาะลกึใหล้กึลงไปอกี ยงัเหลอืที่

ตอ้งวเิคราะหต์อ่ไปดใูหด้ีๆ  ตรง พรส.มาตรา 41 ค าวา่ "หรอื" สดุทา้ยทีบ่ญัญัตวิา่ “✵หรอืให้
ผูฝ่้าฝืนปฏบิตั ิ✵หรอืไมป่ฏบิตั ิ✺อยา่งใดอยา่งหนึง่ได ้✺ตามทีเ่ห็นสมควร” 
 

🔹 จะเห็นเหมอืนผมเห็นมั๊ย มนัมคี าวา่ “✺อยา่งใดอยา่งหนึง่” ค านี ้มคีวามหมายลกึซึง้ครับในแง่
กฎหมาย ผมจงึขออา้งองิส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาซึง่มกีารถกถงึหลกัการใชถ้อ้ยค า “ใด-หนึง่” 
กบั “หนึง่-ใด” คณะกรรมการกฤษฎกีาเห็นสมควรยดึถอืเอาตามทีถ่อืปฏบิตัอิยู ่ และสมควรจะไดม้กีาร

รวบรวมทีม่าและเหตผุลของหลกัการใชค้ าเหลา่นีเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั เพือ่ใชอ้า้งองิในการรา่งกฎหมายตอ่ไป 
[✵อา้งองิ : บนัทกึการประชมุฝ่ายรา่งกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ครัง้ที ่ 5/2545 วันพธุ ที ่ 11 
กนัยายน 2545 และอาจารยก์ฤษฎไ์ดน้ าเนือ้หาเต็มมาไวใ้นตอนทา้ยของบนัทกึหมายเหต ุ เอาไวอ้า้ง ไวอ้งิ แลว้

ทัง้หมดไปอา่นไดค้รับ] กลา่วคอื 🔸 พระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพันธ ์ ซึง่ทรงเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ทางดา้นนติศิาสตรแ์ละอกัษรศาสตร ์ไดใ้หค้วามเห็นถงึความหมายของค าวา่ “คนหนึง่คน
ใด” และ “คนใดคนหนึง่” ซึง่เสด็จในกรมฯไดป้ระทานความเห็น สรปุไดด้งันี ้
 

“✺คนหนึง่คนใด” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “any person” หมายถงึคนหนึง่หรอืหลายคนก็ได ้
และ 

ค าวา่ “✺คนใดคนหนึง่” ตรงกบัค าวา่ “a person” ซึง่หมายถงึคนหนึง่และคนเดยีว  
 

 

🔹 และสามารถน าหลกัเกณฑน์ีไ้ปใชก้บักรณีทีน่ าค าวา่ “✵ใด-หนึง่” หรอื “✵หนึง่-ใด”ประกอบกบั 

ค าอืน่ เชน่ “ขอ้ใดขอ้หนึง่” หรอื “สิง่หนึง่ส ิง่ใด” ไดแ้ละมนัียเชน่เดยีวกนั 

🔸 ฉะนัน้ ค าวา่ “✵อยา่งใดอยา่งหนึง่” จงึมคีวามหมายอยา่งแคบคอื อยา่งหนึง่และอยา่งเดยีวครับ 
ครส.จะไปซีซ้ั๊วใชอ้ านาจหลายอยา่งเปรอะเลอะเทอะไปหมดนัน้ดจูะไมง่ามและไมเ่ป็นการถกูตอ้ง 

✵เมือ่เขา้ใจกนัแลว้อาจารยก์ฤษฎ ์ อทุยัรัตน ์ ขอคัดค าพพิากษาศาลฎกีา (ยอ่) ทีพ่พิากษากรณีการ

กระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตามมาตรานีม้าใหพ้จิารณากนั ดงันีค้รับ 
 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่8667/2547 | เมือ่คณะกรรมการแรงงานสมัพันธว์นิจิฉัยชีข้าดวา่ 

นายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง เป็นการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตามพระราชบญัญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2518 
มาตรา 121 แลว้ กย็อ่มมอี านาจสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลบัเขา้ท างานและชดใชค้า่เสยีหายโดยใช ้

ดลุพนิจิก าหนดคา่เสยีหายเทา่กบัคา่จา้งอตัราสดุทา้ย นับแตว่นัเลกิจา้งจนถงึวันรับกลบัเขา้ท างานตาม 
พระราชบญัญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 41 (4) ได ้ ไมม่ขีอ้จ ากดัวา่คณะกรรมการแรงงาน
สมัพันธจ์ะมคี าสัง่ใหเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 
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ผ่าประเด็น บริหาร “ฅน” ชีถู้กผิด “กฎหมายแรงงาน” 

✵ค าพพิากษาศาลฎกีานีเ้องครบัทีผ่มไมอ่าจเห็นดว้ยไดจ้รงิๆ พยายามท าใจ คดิวกวน
ใหเ้ชือ่แลว้นะ แตม่นัก็เหมอืนโกหกใจตวัเองใหต้อ้งไปยอมรับตามค าพพิากษาศาลฎกีาแบบตามน ้าไป
นัน้ ผมท าไมไ่ดว้ะ่! มนัไมใ่ชผ่ม เพราะเป็นการพพิากษาโดยขดั (ฝ่าฝืน) กบักฎหมายเสยีเองและ
พพิากษาขยายขอบเขตอ านาจของ ครส. ใหล้น้ๆ และกวา้งไกลออกไป (พพิากษากูไ่มก่ลบันอก
กฎหมายไปเลย มนัรับไมไ่ดค้รับ) ดคู าพพิากษาฎกีาทีว่า่ขา้งตน้นะครับ ผมจะวเิคราะหใ์หด้ ู (ค าและ
ประโยคในค าพพิากษาทีต่ดัสนิออกมา) ตามนี…้  
 

🔸1. “ยอ่มมอี านาจส ัง่ใหน้ายจา้งรบัลกูจา้งกลบัเขา้ท างานและชดใชค้า่เสยีหาย” ประโยคนี ้

"ผดิ" ครับ อนันีพ้พิากษาขดัตอ่ พรส.มาตรา 41 (4) ทีบ่ญัญัตวิา่ “ใหม้อี านาจส ัง่ใหน้ายจา้งรบัลกูจา้ง
กลบัเขา้ท างาน หรอื ใหจ้า่ยคา่เสยีหาย” แตศ่าลฎกีาใชค้ าวา่ "และ" มาแทนค าวา่ "หรอื" หนา้ตาเฉย

เลย ทัง้ๆ ทีศ่าลทา่นน่าจะรูด้วีา่ ค าวา่ “และ” เป็นค าสนัธานเชือ่มความคลอ้ยตามกนั พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 หนา้ 1089 “และ” หมายความวา่ “กบั , ดว้ยกนั” คอืเอาหลายอยา่งได ้

ไมใ่ชอ่ยา่งเดยีว มนัตรงขา้มกนักบัค าวา่ “หรอื” คอื เลอืกเอาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ก็คอืเอาอยา่งเดยีวพอ
อยา่เยอะ 
 

🔸2. “ไมม่ขีอ้จ ากดัวา่คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธจ์ะมคี าส ัง่ใหเ้พยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่

เทา่น ัน้” อมื! ท าอาจารยก์ฤษฎไ์ปไมเ่ป็นเลยครับ พพิากษามาแบบนี ้ เพราะ พรส.มาตรา 41 (4) ที่

บญัญัตวิา่ “หรอืใหผู้ฝ่้าฝืนปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร” ก็ยอ่มมี

ความหมายวา่ ✵มขีอ้จ ากดั วา่คณะกรรมการแรงงานสมัพันธจ์ะมคี าสัง่ใหโ้น่น นี ่น่ัน ไดเ้พยีง

อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ ครับ ค าวา่ “✵อยา่งใดอยา่งหนึง่” มคีวามหมายอยา่งแคบคอื อยา่ง
หนึง่และอยา่งเดยีวครับอยา่งทีเ่ลา่ใหฟั้งขา้งตน้ จะไปบอกวา่เอ็งมคี าสัง่ไดเ้ต็มที ่จัดหนัก จัดเต็ม จัดไป
ตามสบายนัน้ ผมวา่ไมถ่กูตอ้งเอาเสยีเลย กลายเป็น ครส.มอี านาจลน้ฟ้ากวา่ศาลนะครับเนีย่ และ

ตอนทา้ยประโยค กฎหมายก็เขยีนวา่ “✵ตามทีเ่ห็นสมควร” ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะท าอะไรเลยเถดิ
ไดเ้ต็มที ่ลน้ๆ เกนิสมควรไดน้ะครับ มนัไมแ่ฟร ์
 

🔸ศาลแรงงานจะมอี านาจพพิากษาคดเีพือ่ขยายอ านาจให ้ครส. ไดนั้น้ ตอ้งดกูอ่นวา่ บทบญัญัติ
ของกฎหมายในมาตรา 41 (4) มไิดบ้ญัญัตหิา้มไว ้ แตเ่มือ่พระราชบญัญัตแิรงงานสมัพันธ ์ พ.ศ. 2518 

มาตรา 41 (4) บญัญัตหิา้มไวช้ดัเจนดว้ยค าวา่ “หรอื” และ “อยา่งใดอยา่งหนึง่” ✵ดว้ยความ
เคารพ ศาลฎกีาแผนกคดแีรงงานก็ไมม่สีทิธพิพิากษาขยายอ านาจให ้ ครส. เกนิจากทีก่ฎหมายได ้
บญัญัตเิอาไว ้ศาลเองก็ตอ้งเคารพกฎหมาย จะไปเขยีนหรอืตกแตง่กฎหมายขึน้มาใหมนั่น้ไมค่วร แตถ่า้
จะ "ตคีวาม" อนันีเ้ป็นอ านาจและหนา้ทีศ่าล ใชไ้ปไดเ้ลย "ดลุพนิจิ" แปลวา่ ตามใจทา่น น่ันแหละ 
 

🔸เอาละ่ ✺ทัง้หมดนัน้คอืเหตผุลทีผ่มไมม่วีนัเห็นดว้ยไดอ้ยา่งยิง่ครับ ตอ่มา เรามาด ูคดกีารเลกิจา้งไม่

เป็นธรรม กนัตอ่ครับ ดทูีต่วับทกฎหมายกอ่นจะอยูใ่นอกีกฎหมายหนึง่ คอื พศร.มาตรา 49 ซึง่ได ้
บญัญัตไิวว้า่ “การพจิารณาคดใีนกรณีนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่การเลกิจา้งลกูจา้งผู ้
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นัน้ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูจา้ง ศาลแรงงานอาจสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งผูนั้น้เขา้ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งที่
ไดรั้บในขณะทีเ่ลกิจา้ง ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนัตอ่ไปไดใ้หศ้าล
แรงงานก าหนดจ านวนคา่เสยีหายใหน้ายจา้งชดใชใ้หแ้ทนโดยใหศ้าลค านงึถงึอายขุองลกูจา้ง 
ระยะเวลาการท างานของลกูจา้ง ความเดอืดรอ้นของลกูจา้งเมือ่ถกูเลกิจา้ง มลูเหตแุหง่การเลกิจา้งและ
เงนิคา่ชดเชยทีล่กูจา้งมสีทิธไิดรั้บ ประกอบการพจิารณา” 
 

🔹 หมายถงึอะไร? เอาละ่ ผมขอแยกองคป์ระกอบเป็นขอ้ๆ อกีเชน่เคย วา่กนัดงันีค้รับ 

 (1) ในกรณีถา้ศาลแรงงาน (มคีวาม) เห็นวา่การเลกิจา้งลกูจา้งไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูจา้ง  
 (2) ศาลแรงงานอาจสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งผูนั้น้เขา้ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งทีไ่ดรั้บในขณะทีเ่ลกิ
จา้ง (กรณีศาลแรงงานเห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งอาจท างานรว่มกนัตอ่ไปได ้ ไมน่่ามปัีญหาถา้สัง่รับกลบั
เขา้ท างาน) 
 (3) ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนัตอ่ไปได ้ ใหศ้าลแรงงานก าหนด
จ านวนคา่เสยีหายใหน้ายจา้งชดใชใ้หแ้ทนโดยใหศ้าลค านงึถงึอายขุองลกูจา้ง ระยะเวลาการท างานของ
ลกูจา้ง ความเดอืดรอ้นของลกูจา้งเมือ่ถกูเลกิจา้ง มลูเหตแุหง่การเลกิจา้งและเงนิคา่ชดเชยทีล่กูจา้งมี
สทิธไิดรั้บ ประกอบการพจิารณา 
 

✺สงัเกตใหด้ีๆ  "ไมม่คี าสนัธาน" ใชเ้ชือ่มค ากบัค า ประโยคกบัประโยค หรอืขอ้ความกบัขอ้ความ
เลยนะครับ แตท่วา่มนัมกีารแบง่แยกชดัๆ ในตวับทกฎหมายดว้ยเงือ่นไขไวแ้ลว้ครับ ดใูนองคป์ระกอบที่

ผมแยกขอ้ (2) กบั ขอ้ (3) น่ันปะไร มนัม✺ีเงือ่นไขอยู ่2 เงือ่นไขใหศ้าลเลอืกพพิากษาวา่ 'อาจ' หรอื 

'ไมอ่าจ' ไงละ่ครับ ตรงนีม้นัแทนค าสนัธานวา่ “หรอื” ไปในตวัครับ 

 

🔹 เง ือ่นไขที ่1 : ✺ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งอาจท างานรว่มกนัตอ่ไปได ้

🔹 เง ือ่นไขที ่2 : ✺ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนัตอ่ไปได ้

 

🔸 ซึง่ถา้ศาลแรงงานเลอืก ✺เง ือ่นไขที ่ 1 ก็ตอ้งพพิากษาสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งผูนั้น้เขา้
ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งทีไ่ดรั้บในขณะทีเ่ลกิจา้ง (ซ ึง่การจะสัง่ใหน้ายจา้งจา่ยคา่เสยีหายนับแตว่นั
เลกิจา้งจนถงึวันทีรั่บลกูจา้งกลบัเขา้ท างานไมไ่ดเ้ด็ดขาด มนัผดิกฎหมาย เพราะกฎหมายไมเ่ปิดชอ่งให ้
ศาลขยายอ านาจตนเองในการพพิากษาคด ี ฉะนัน้ระหวา่งทีถ่กูเลกิจา้งนัน้ลกูจา้งตอ้งไมไ่ดอ้ะไรเลยและ
ศาลก็จะพพิากษาใหย้อ้นหลงัก็ไมไ่ดด้ว้ย) 
 

🔹 แตถ่า้ศาลแรงงานเลอืก ✺เง ือ่นไขที ่ 2 ก็ตอ้งพพิากษาใหน้ายจา้งจา่ย “คา่เสยีหายจาก
การเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม” (กฎหมายใชค้ าวา่ โดยก าหนดจ านวนคา่เสยีหายใหน้ายจา้งชดใชใ้หแ้ทนโดย
ใหศ้าลค านงึถงึอายขุองลกูจา้ง ระยะเวลาการท างานของลกูจา้ง ความเดอืดรอ้นของลกูจา้งเมือ่ถกูเลกิ
จา้ง มลูเหตแุหง่การเลกิจา้งและเงนิคา่ชดเชยทีล่กูจา้งมสีทิธไิดรั้บ ประกอบการพจิารณา) 
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🔸 ตอ้งเป็นแบบนีค้รบั และค าพพิากษาศาลฎกีาก็ออกมาแบบนีจ้รงิๆ อยา่งนีซ้ ิผมเชยีรส์ดุลิม่
ทิม่ประตกู็เพราะมนั "ถกูตอ้ง" กลา่วคอืพพิากษาสอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมายยงัไงหละ 
 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่ 5761/2539 | การเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรมตาม พระราชบญัญัติ

จัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ศาลแรงงานอาจมคี าสัง่ได ้ 2 
ประการ คอื  
 

(1) ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลบัเขา้ท างานตอ่ไป ประการหนึง่ และ 
 (2) ใหน้ายจา้งชดใชค้า่เสยีหายแกล่กูจา้ง    ในกรณีทีเ่ห็นวา่ลกูจา้งกบันายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนั
ตอ่ไปได ้อกีประการหนึง่  
 

🔸ในกรณีศาลแรงงานสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลับเขา้ท างานตอ่ไป กฎหมายไมไ่ดบ้ญัญัตใิหศ้าล

แรงงานมอี านาจสัง่ใหน้ายจา้งจา่ยคา่เสยีหายนับแตว่นัเลกิจา้งจนถงึวนัทีรั่บลกูจา้งกลบัเขา้ท างานดว้ย 
 

🔸อาจารยก์ฤษฎ ์ : และยงัม ีค าพพิากษาฎกีาที ่ 7213/2546 วนิจิฉัยในแนวทางเดยีวกนัครับ แต่

หากเป็น “การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม” ครส.จะมอี านาจสัง่แหลกลาญไดเ้ลยนะครับ (เซง็หา่นกนัไปเลย
ทเีดยีว - คอืหนักกวา่เซง็เป็ด) ตรงนีผ้มไมเ่ห็นดว้ย ดจูะใหญก่วา่ศาล และศาลดนัไปยนืยนัขยายอ านาจ
ให ้ครส. แบบทีฎ่กีาขา้งตน้ตดัสนิออกมาดว้ย อาจารยเ์ห็นวา่ยิง่ไมถ่กูกฎหมายอยา่งแน่นอนครับ เทา่กบั
วา่ ครส. เชือ่ไปแลว้วา่ตัวเองมอี านาจลน้ทะลกั ชัน้จะออกค าวนิจิฉัยยงัไงก็ไดม้ศีาลเป็น Back ให ้มนัจะ

ท าให ้ครส.ตัวใหญเ่ป็นยกัษ์เลยครับ ก็ขึน้อยูก่บัวา่ ครส. ทา่นจะลแุกอ่ านาจหรป่ึาวก็เทา่นัน้ แตผ่มเชือ่
นะ ครส. Mind set ดงีามจะไมเ่หลงิลมในอ านาจหรอกครับ แตเ่พือ่ความปลอดภยัหากในอนาคตใครสูค้ดี

การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเรือ่งค าสัง่ของ ครส.ในยคุสมยันี ้อทุธรณ์และฎกีา ขอใหน้ าความเห็นทีอ่าจารย์
วเิคราะหไ์ปตอ่สู ้ รับรองฎกีาพลกิ (ทบั) อยา่งแน่นอนครับ ผมเชือ่ใน "ตวับทกฎหมาย" มากกวา่ ค า
พพิากษาศาลไมว่า่จะชัน้ไหนๆ ก็ตาม เพราะค าพพิากษาทีด่ตีอ้งตดัสนิมาจากตวับทกฎหมายเขยีนไว ้
และไดใ้หอ้ านาจไว ้ จะไปเทีย่วปรงุแตง่เลยเถดิมโนบรรเจดิเกดิจนิตนาการไกลโพน้นัน้ หาไดไ้ม ่ แต่
เขยีนอทุธรณ์และฎกีาใหด้แีละเขยีนใหเ้ป็น ชีใ้หศ้าลทา่นเห็นใหไ้ด ้แมฅ้นเราจะมอีตัตา ความเชือ่มัน่ใน
จดุยนืตนเองใหต้ายยงัไงก็ตาม แตไ่มอ่าจงัดงา้งเหตผุลทีด่ ี ถกูตอ้งและสจุรติไดห้รอกครับ สูต้อ่ไป
เพือ่ใหพ้ลงัยตุธิรรมจงไดส้ถติในตวัทา่นและศาลทีเ่คารพ จะท าใหฅ้นเกดิ "ศรัทธา" ไดอ้ยา่งแน่นอน คอื
จงเชือ่ในเหตผุลของค าตดัสนิ ไมใ่ชเ่ชือ่ศาล หรอืไมใ่ชเ่ชือ่ค าพพิากษาเทา่นัน้ หากอะไรๆ ทีม่นัไมใ่ช ่
มนัจะถกู Disrupt แน่นอนไมว่นัใดก็วันหนึง่ 

 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่ 1776-1777/2543 | แมศ้าลแรงงานกลางจะมไิดก้ าหนด

ประเด็นขอ้พพิาทวา่จ าเลยที ่1 เลกิจา้งโจทกท์ี ่1 ที ่2 เป็นการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืไม ่และเสยีหาย
เพยีงใด แตเ่มือ่โจทกบ์รรยายฟ้องตัง้ประเด็นไวแ้ลว้วา่ จ าเลยที ่ 1 เลกิจา้งโจทกท์ี ่ 1 ที ่ 2 โดยไมไ่ด ้
กระท าผดิ เป็นการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็นธรรม กบัขอใหใ้ชค้า่เสยีหาย และศาลแรงงานกลางพจิารณา



 

 โดย… อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์
 28.11.2561 

สงวนลิขสิทธิ์Ī : อนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยอ้างอิงที่มา 
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ขอ้เท็จจรงิทีป่รากฏในการพจิารณาคดแีลว้เห็นวา่ การทีจ่ าเลยที ่ 1 เลกิจา้งโจทกท์ี ่ 1 ที ่ 2 นัน้ ไมเ่ป็น
ธรรมตอ่โจทกท์ี ่1 ที ่2 แลว้ ก็ยอ่มมอี านาจพพิากษาใหจ้ าเลยที ่1 ช าระคา่เสยีหายแกโ่จทกท์ี ่1 ที ่2 ได ้
ตาม พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 
 

🔸 อาจารยก์ฤษฎ ์: คดนีีศ้าลเลอืกพพิากษาตาม เงือ่นไขที ่2 ครับ คอื ใหน้ายจา้งจา่ย “คา่เสยีหาย

จากการเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม” และตอ่ใหศ้าลท างานพลาดคอื มไิดก้ าหนดประเด็นขอ้พพิาทไว ้ศาลก็ไม่
ผดิ แคศ่าลแรงงานกลางพจิารณาขอ้เท็จจรงิแลว้ฟันธงไปไดเ้ลย 
 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่ 2991-2992/2549 | พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลแรงงานและ

วธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 บญัญัตวิา่ “การพจิารณาคดใีนกรณีนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง 
ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่การเลกิจา้งลกูจา้งผูนั้น้ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูจา้ง ศาลแรงงานอาจสัง่ใหน้ายจา้งรับ
ลกูจา้งผูนั้น้เขา้ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งทีไ่ดรั้บในขณะทีเ่ลกิจา้ง ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่ลูกจา้งกบั
นายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนัตอ่ไปไดใ้หศ้าลแรงงานก าหนดจ านวนคา่เสยีหายใหน้ายจา้งชดใชใ้ห ้
แทน…”  

🔸 บทบญัญัตดิงักลา่วเป็นบทบญัญัตคิุม้ครองลกูจา้ง เพือ่มใิหน้ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งอยา่งไมเ่ป็น
ธรรม โดยใหอ้ านาจศาลแรงงานทีพ่จิารณาคดเีลกิจา้ง มอี านาจใชด้ลุพนิจิสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลบั
เขา้ท างานทกุคด ี รวมทัง้คดทีีน่ายจา้งเป็นรัฐวสิาหกจิ มไิดจ้ ากดัอยูเ่ฉพาะแตค่ดทีีน่ายจา้งเป็นเอกชน
หรอืคูก่รณีเป็นนายจา้งลกูจา้งกนัตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 เทา่นัน้ 

🔸 คดนีีโ้จทกฟ้์องวา่โจทกเ์ป็นลกูจา้งของจ าเลยที ่1 ถกูเลกิจา้ง โดยไมไ่ดก้ระท าความผดิ ขอใหบ้งัคบั

จ าเลยทัง้สบิหา้รับโจทกก์ลบัเขา้ท างานและชดใชเ้งนิตา่งๆ เป็นคดทีีต่อ้งพจิารณาในกรณีนายจา้งเลกิ
จา้งลกูจา้ง 

🔸 ศาลแรงงานกลางจงึน าพระราชบัญญัตจิัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 

มาตรา 49 มาใชบ้งัคบัได ้ และการทีจ่ะพจิารณาวา่เลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม อนัเป็นเหตใุหน้ายจา้งตอ้งรับ
ลกูจา้งกลบัเขา้ท างานหรอืชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กล่กูจา้งตาม พระราชบญัญัตจัิดตัง้ศาลแรงงานและวธิี
พจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 หรอืไม ่ ตอ้งพจิารณาทีเ่หตแุหง่การเลกิจา้งวา่มเีหตจุรงิ
หรอืไม ่

🔸 อาจารยก์ฤษฎ ์ : คดนีีศ้าลเลอืกพพิากษาตาม เงือ่นไขที ่ 1 พพิากษาสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งผูนั้น้

เขา้ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งทีไ่ดรั้บในขณะทีเ่ลกิจา้ง อาจารยเ์ห็นวา่น่าสนใจในประเด็นอืน่ๆ ดว้ยคอื
ศาลชีว้า่เรือ่งเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมใชไ้ดท้ัง้เอกชนและรัฐวสิาหกจิครับ ไดห้มดถา้สดชืน่วา่งัน้เถอะ ผมเลย
หยบิยกมาใหอ้า่นกนั 
 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่7388/2557 | เมือ่ศาลแรงงานกลางวนิจิฉัยวา่ โจทกไ์มไ่ดเ้ป็น

กรรมการลกูจา้ง จ าเลยยอ่มเลกิจา้งโจทกไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตศาลแรงงานกลางกอ่น โจทกไ์มไ่ด ้
กระท าการใดทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกจ่ าเลย การเลกิจา้งโจทกจ์งึไมช่อบและไมเ่ป็นธรรม แตค่วาม
ขดัแยง้และความไมเ่ห็นดว้ยของจ าเลยและลกูจา้งจ านวนมากกบัโจทกท์ีม่อียูเ่ป็นอปุสรรค ท าใหโ้จทก์



 

 โดย… อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์
 28.11.2561 

สงวนลิขสิทธิ์Ī : อนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยอ้างอิงที่มา 
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กบัจ าเลยไมอ่าจท างานรว่มกนัได ้จงึไมส่มควรสัง่ใหจ้ าเลยรับโจทกก์ลบัเขา้ท างาน แตใ่หจ้ าเลยเยยีวยา
ความเสยีหายแกโ่จทก ์เป็นกรณีทีศ่าลแรงงานกลางอาศยัตามมาตรา 49 แหง่พระราชบญัญัตจัิดตัง้ศาล
แรงงานและวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 ทีใ่หอ้ านาจศาลแรงงานเป็นพเิศษเฉพาะคดทีีน่ายจา้ง
เลกิจา้งลกูจา้งโดยหากศาลแรงงานเห็นวา่การเลกิจา้งลกูจา้งไมเ่ป็นธรรม ศาลแรงงานจะก าหนด
คา่เสยีหายใหน้ายจา้งชดใชแ้ทนก็ได ้ โดยใหศ้าลแรงงานพพิากษาไปตามขอ้เท็จจรงิทีป่รากฏจากทาง
พจิารณาวา่นายจา้งกบัลกูจา้งจะท างานรว่มกนัตอ่ไปไดห้รอืไม ่

🔸 บทบญัญัตใินมาตรานีเ้ห็นไดว้า่ ศาลแรงงานไมจ่ าตอ้งมคี าสัง่ตามค าขอของโจทก ์ แมโ้จทกซ์ึง่เป็น

ลกูจา้งมไิดม้คี าขอใหจ้ าเลยซึง่เป็นนายจา้งรับโจทกก์ลบัเขา้ท างาน คงขอคา่เสยีหายจากการเลกิจา้งมา
เพยีงอยา่งเดยีว ถา้ศาลแรงงานเห็นวา่โจทกก์บัจ าเลยยงัสามารถท างานรว่มกนัได ้ ศาลแรงงานยอ่มมี
อ านาจพพิากษาหรอืมคี าสัง่ใหจ้ าเลยรับโจทกก์ลบัเขา้ท างานแทนได ้

🔸 กรณีกลบักนั แมโ้จทกซ์ึง่เป็นลกูจา้งมไิดม้คี าขอใหจ้ าเลยซึง่เป็นนายจา้งชดใชค้า่เสยีหายใหแ้ทนได ้

เชน่กนั ทีศ่าลแรงงานกลางพพิากษาใหจ้ าเลยจา่ยคา่เสยีหายใหโ้จทก ์ แมโ้จทกม์ไิดม้คี าขอ ก็เป็นค า
พพิากษาทีช่อบดว้ยมาตรา 49 แลว้ 
 

🔸 อาจารยก์ฤษฎ ์ : คดนีีศ้าลฎกีาแปลกฎหมายวา่กฎหมายมอบอ านาจพเิศษใหม้า ฉะนัน้ศาล

แรงงานจงึม ี"อ านาจพเิศษ" ทีจ่ะเลอืกพพิากษาตาม เงือ่นไขที ่1 หรอื เงือ่นไขที ่2 กไ็ด ้(เพยีงเงือ่นไข
เดยีวเทา่นัน้นะ) แมล้กูจา้งขอมา ศาลอาจไมพ่พิากษาตามทีข่อก็ได ้ (คอืไมต่ามใจลกูจา้ง) อยูท่ีศ่าล
เลอืกเงือ่นไขเองไดเ้ลย ตอ่ใหไ้มข่ออะไรมาเลย ศาลก็เลอืกใหเ้องไดค้รับ คอื จัดใหว้า่งัน้เถอะ 
 

 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่3567/2559 | พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลแรงงานและวธิพีจิารณา

คดแีรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 เป็นกรณีใหอ้ านาจศาลแรงงานเป็นพเิศษ ศาลแรงงานไมจ่ าตอ้งมี
ค าสัง่ตามค าขอของโจทก ์ แมโ้จทกจ์ะไมไ่ดม้คี าขอใหรั้บกลบัเขา้ท างาน หากศาลแรงงานเห็นวา่ยัง
ท างานรว่มกนัได ้ก็มอี านาจใหรั้บกลบัเขา้ท างานได ้

🔸 สว่นคา่เสยีหายเดอืนละ 6,000 บาท ทีศ่าลแรงงานกลางก าหนดใหโ้ดยโจทกไ์มไ่ดข้อมาในค าฟ้อง

เป็นการพพิากษาเกนิค าขอ (และเป็นการพพิากษาโดยไมส่อดคลอ้งกบัมาตรา 49) 
 

🔸 อาจารยก์ฤษฎ ์: ฎกีายนืยนัวา่เป็นอ านาจพเิศษของศาลแรงงานทีจ่ะเลอืกพพิากษาตาม เงือ่นไขที ่

1 หรอื เงือ่นไขที ่ 2 ก็ได ้ แตไ่มไ่ดใ้หอ้ านาจพเิศษใหศ้าลพพิากษาเกนิกฎหมายและเกนิค าขอนะจะ๊...
และตอ่มาค าพพิากษาฎกีาที ่7878/2559 และ 10244/2559 ก็พพิากษาออกมาในแนวทางเดยีวกนั ซึง่
การพพิากษาเกนิค าขอของลกูจา้งนัน้ หมายถงึศาลแรงงานตอ้งพพิากษาใหอ้ยูใ่นเงือ่นไขที ่ 1 หรอื 2 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามมาตรา 49 เทา่นัน้ดว้ยครับ จะแตกแขนงไมไ่ด ้
 

🔸 ค าพพิากษาศาลฎกีาใน "คดกีารเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม" ถอืไดว้า่ตดัสนิออกมาสอดคลอ้งกบัตัวบท

กฎหมายหมดครับ ผมเห็นพอ้งตามดว้ยทกุประการ และทีน่่าสนใจมลีกูศษิยถ์ามมาเยอะวา่ ถา้ศาล

แรงงานพพิากษาใหรั้บกลบั "✺การนบัอายงุานจะตอ่เนือ่ง" หรอืไม ่และเป็นยงัไง? 



 

 โดย… อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์
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สงวนลิขสิทธิ์Ī : อนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยอ้างอิงที่มา 
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🔸 ค าตอบคอื “✺ตอ้งนบัอายงุานตอ่เนือ่งครบัแตต่อ้งนบัโดยเอาอายงุานเดมิทีเ่คย

ท างานใหน้ายจา้งจนถงึวนัถกูเลกิจา้งมาบวกเขา้กบัอายงุานใหมต่ ัง้แตว่นัทีร่บั
กลบัเขา้ท างานรอบใหม”่ ครับ ฉะนัน้ ชว่งระยะเวลาทีห่ายไป (อาจารยเ์รยีกวา่ 'เวน้วรรค') คอื 

ตัง้แตว่นัทีม่ผีลพน้สภาพลกูจา้งจากการถกูเลกิจา้งจนถงึวันกอ่นศาลสัง่ใหรั้บกลบัหา้มเอามาคดินะครับ 
ตามฎกีานีเ้ลย 
 

⚖️ ค าพพิากษาฎกีาที ่7213/2546 | มาตรา 49 แหง่พระราชบญัญัตจิัดตัง้ศาลแรงงาน

และวธิพีจิารณาคดแีรงงาน พ.ศ.2522 เป็นบทบญัญัตคิุม้ครองลกูจา้ง เพือ่มใิหน้ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้ง
โดยไมเ่ป็นธรรม โดยใหอ้ านาจศาลแรงงานมอี านาจใชด้ลุพนิจิสัง่ใหน้ายจา้งรับลกูจา้งกลบัเขา้ท างาน 
แมบ้ทบญัญัตดิงักลา่วจะมไิดร้ะบใุหศ้าลมอี านาจนับอายงุานตอ่เนือ่งได ้ แตก่็มไิดบ้ญัญัตหิา้มไว ้ และ
การนับอายงุานตอ่เนือ่งเป็นการรักษาสทิธขิองลกูจา้งทีม่อียูแ่ลว้มใิหเ้สยีไปเพราะการเลกิจา้งทีไ่มเ่ป็น
ธรรม  

🔸 ศาลแรงงานกลางจงึมอี านาจใหนั้บอายงุานตอ่เนือ่งได ้ แตจ่ะนับระยะเวลาตัง้แตว่นัเลกิจา้งจนถงึ

วนัทีจ่ าเลยรับโจทกก์ลบัเขา้ท างานรวมเขา้เป็นอายงุานดว้ยไมไ่ด ้

🔸 คงใหนั้บอายงุานใหมต่อ่กบัอายงุานเดมิทีค่ านวณถงึวันกอ่นวนัเลกิจา้งไดเ้ทา่นัน้ 

 

🔸 ครบั ท ัง้หมดท ัง้ปวงทีว่เิคราะหแ์ละเลา่สูท่า่นฟงัขา้งตน้น ัน้ ✺จะเห็นไดว้า่ศาลฎกีา

ขยายอ านาจใหค้ณะกรรมการแรงงานสมัพันธ ์ (ครส.) แตไ่มย่กัจะขยายอ านาจใหต้นเอง เนือ่งจาก
บทบญัญัตขิองกฎหมายเขยีนสรา้งทางเลอืกใหพ้พิากษาไดเ้ทา่นัน้ ก็ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายจงึจะถกู
และควร การพพิากษาขยายอ านาจให ้ ครส. โดยกฎหมายไมเ่ปิดชอ่งใหท้ าได ้ จงึเทา่กบัตดัสนิมชิอบ
ดว้ยกฎหมายซะเอง จะตดัสนิแบบนัน้หาไดไ้มค่รับ ศาลไมม่สีทิธใิชอ้ านาจนอกตวับทกฎหมายตราไว ้
อยา่งเด็ดขาด ดว้ยความเคารพขอศาลโปรดพจิารณาใหค้ าพพิากษาในสว่นของอ านาจ ครส. มไีดเ้พยีง 
"อยา่งใดอยา่งหนึง่" เทา่นัน้ เหมอืนกบัอ านาจของศาลในการพจิารณากรณีเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมดว้ย จงึ
จะสอดคลอ้ง ถกูตอ้ง เหมาะสมกบับทบญัญัตแิหง่กฎหมาย สมดัง่เจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของกฎหมายและ
การตคีวามทีส่มบรูณ์แบบ 
 

✺ควรมคิวรแลว้แตจ่ะโปรด. 

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▪️▪️▪️▫️▫️▫️ 
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️ บันทึกหมายเหตุ เอาไว้อ้าง ไว้อิง :  
ɸ ค าสนัธาน คอื ค าทีใ่ชเ้ชือ่มค ากบัค า ประโยคกบัประโยค หรอืขอ้ความกบัขอ้ความ เมือ่เชือ่มแลว้จะไดป้ระโยคทีม่ี
ใจความดงันี ้

🔸 ค าสนัธานเชือ่มความคลอ้ยตามกนั ไดแ้ก ่และ กบั ถา้ ก็ แลว้ จงึ ฯลฯ เชน่ ฉันและเธอเป็นเพือ่นกนั 

🔸 ค าสนัธานเชือ่มความขดัแยง้กนั ไดแ้ก ่แต ่กวา่ ก็ ถงึ...ก็ แมว้า่...แตก่ ็ฯลฯ เชน่ ถงึมนัจะตายผมก็ไมเ่สยีใจ 

🔸 ค าสนัธานเชือ่มความเลอืกเอาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ไดแ้ก ่หรอื มฉิะนัน้ มฉิะนัน้...ก็ ไม.่..ก็ ฯลฯ เชน่ ผมใหค้ณุเลอืก

ระหวา่งไปสวนสนุกหรอืกนิขา้ว 

🔸 ค าสนัธานเชือ่มความทีเ่ป็นเหตผุลกนั ไดแ้ก ่ เพราะ...จงึ ดงันัน้...จงึ จงึ เพราะฉะนัน้...จงึ ฯลฯ เชน่ เพราะเธอไม่

สวยเขาจงึไมร่ับรักเธอ 

 

ɸ บนัทกึส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา เร ือ่ง การใชถ้อ้ยค า “ใด–หนึง่” กบั “หนึง่-ใด” 

🔸 Cr. ศาสตราจารยพ์เิศษ ชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์

 

1. ความเป็นมา 

🔸 ในภาษากฎหมายไทย มกีารใชถ้อ้ยค า “ใด-หนึง่” กบั “หนึง่-ใด” ทัง้สองค ามานานแลว้ ดงัปรากฏในพระราชบญัญัติ

ซ ึง่ตราขึน้ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่5 เชน่ 

(1) พระราชบญัญัตธิรรมเนยีมคลอง (จลุศกัราช 1232) 
“มาตรา 1 หา้มมใิหผู้ห้นึง่ผูใ้ด เททิง้สิง่ของสิง่หนึง่ส ิง่ใดลงในล าคลองเป็นอนัขาดทเีดยีว ฯลฯ” 
(2) พระราชบญัญัตเิรือ่งพยาน (จลุศกัราช 1232) ในสว่นของค าปรารภ 

🔸 “ฯลฯ ถา้พยานรับคา้นแตข่อ้ใดขอ้หนึง่ ไมม่พียานอืน่เจอืฟังเป็นพยานไมไ่ด ้โจทกจ์ าเลยยอมใหส้บืจึง่ฟังเป็นพยาน

ได ้ฯลฯ” 

🔹 นอกจากนีย้งัมคีวามจงใจในกฎหมายบางฉบบัทีม่กีารใชถ้อ้ยค าทัง้ค าวา่ “ใด-หนึง่” “หนึง่-ใด” หรอืระบจุ านวนคน ไว ้

ในขอ้ตา่ง ๆ ของกฎหมายฉบบัเดยีวกนั ซึง่ถา้พจิารณาใหล้ะเอยีดจะสือ่ไปยงัความหมายทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ 

🔸 (1) พระราชบญัญัตเิคานซ์ลิออฟสเตดคอืทีป่ฤกษาราชการแผน่ดนิ (จลุศกัราช 1236) 

🔸 “ขอ้ 3 ขา้ราชการผูห้นึง่ผูใ้ด ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้แผน่ดนิไดท้รงพระกรณุาโปรดยกยอ่งตัง้ไวใ้นทีป่ฤกษา

ราชการแผน่ดนิแลว้ ฯลฯ” 

🔸 “ขอ้ 10 ถา้ทีป่ฤกษาผูใ้ดผูห้นึง่ อยากจะใหท้ีป่ฤกษา ๆ ขอ้กฎหมายตามทีต่วัไดค้ดิเห็น ฯลฯ” 

🔸 “ขอ้ 21 ฯลฯ ไวซเ์ปรสเิดนจะยกความขอ้นัน้ขึน้ปฤกษาในทีป่ระชมุเพือ่จะใหเ้คานซ์ลิลอรอ์อฟสเตดทัง้ปวง เห็นผดิ

แลชอบพรอ้มกนั ฯลฯ” 
(2) พระราชบญัญัตปิรวีเีคานซ์ลิคอืทีป่ฤกษาในพระองค ์(จลุศกัราช 1236) 

🔸 “ขอ้ 1 ฯลฯ ถา้ผูห้นึง่ผูใ้ดไดเ้ป็นทีป่ฤกษาในพระองค ์ฯลฯ” 

🔸 “ขอ้ 4 ฯลฯ ถา้ทีป่ฤกษาผูใ้ดผูห้นึง่ลอบหนไีปไมล่าฤาลาไปเกนิก าหนดทีต่วัไดบ้อกไว ้ฯลฯ” 

🔸 “ขอ้ 6 ถา้พระบาทสมเด็จพระเจา้แผน่ดนิ จะด ารัสสัง่ใหท้ีป่ฤกษานายหนึง่ สองนาย ฤามากดว้ยกนั ใหเ้ป็นกอมมศิ

ชนั คอืขา้หลวงไปสบืราชการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ฯลฯ” 
(3) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์

🔸 มาตรา 372 วรรคหนึง่ ซึง่บญัญัตวิา่ “นอกจากกรณีทีก่ลา่วไวใ้นสองมาตรากอ่น ถา้การช าระหนีต้กเป็นพน้วสิยัเพราะ

เหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่อนัจะโทษฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดก็ไมไ่ดไ้ซร ้ทา่นวา่ลกูหนีห้ามสีทิธจิะช าระหนีต้อบแทนไม”่ 

🔸 บทบญัญัตดิงักลา่วหมายความวา่ ถา้การช าระหนีต้กเป็นพน้วสิยัไมอ่าจกระท าไดไ้มว่า่ดว้ยเหตใุดเพยีงเหตเุดยีวก็

ตาม และเหตนัุน้จะโทษบคุคลใด ๆ ไมว่า่เจา้หนีห้รอืลกูหนีห้รอืบคุคลอืน่ ๆ ไมไ่ด ้ลกูหนีก็้ไมม่สีทิธจิะรับช าระหนีต้อบ
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แทนจะเห็นไดว้า่ การใชถ้อ้ยค าแตกตา่งกนัในกฎหมายฉบบัเดยีวกนัน่าจะเป็นความตัง้ใจของผูบ้ญัญัตกิฎหมายในการ
ใชถ้อ้ยค าดงักลา่วโดยตรง เพือ่ใหเ้กดิความหมายเฉพาะตามลกัษณะของรปูประโยคทีใ่ช ้ มใิชเ่ป็นการใชอ้ยา่งสบัสน
อยา่งทีส่งสยัในภายหลงั และการใชถ้อ้ยค าดงักลา่วยงัคงมกีารใชส้บืเนือ่งมาในกฎหมายระยะหลงั ๆ จนเป็นแนวทางที่
เขา้ใจในการเขยีนกฎหมายจนถงึปัจจบุนั 

🔹 ในชัน้การพจิารณารา่งกฎหมายของรัฐสภาก็ไดม้คี าถามเกีย่วกบัการใชถ้อ้ยค าคูน่ีข้ ึน้อยูเ่สมอวา่ทีถ่กูตอ้งควรจะใช ้

อยา่งไร ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานตรวจพจิารณารา่งกฎหมายจงึเห็นสมควรใหม้กีาร
วเิคราะหเ์รือ่งดงักลา่วซ า้เพือ่ใหก้ารใชถ้อ้ยค าดงักลา่วเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

 

2. การวเิคราะหใ์นอดตี 

🔸 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดเ้คยมกีารพจิารณาหลกัการใชค้ าคูน่ีอ้ยูเ่สมอดงัปรากฏในการพจิารณาปรับปรงุ

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ เมือ่ปี 2512 ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาปรับปรงุประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความแพง่ซึง่มหีลวงจ ารญูเนตศิาสตรเ์ป็นประธานกรรมการ ไดพ้จิารณารา่งการใชถ้อ้ยค าในมาตรา 44/2 กรณี
การเขา้เป็นคูค่วามแทนทีคู่ค่วามตาย วา่ ถา้ไมเ่ป็นทีต่กลงกนัไดว้า่ผูใ้ด (แตค่นเดยีว) จะเขา้เป็นคูค่วามแทนทีคู่ค่วาม
ผูต้าย จะใชค้ าวา่ “คนหนึง่คนใด” ไดห้รอืไม ่

✺ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา (Office of the Council of State) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

กฤษฎกีา สงักดัส านักนายกรัฐมนตร ีโดยเป็นสว่นราชการทีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชาขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตร ี

🔹 โดยคณะกรรมการฯไดม้อบหมายใหฝ่้ายเลขานุการฯ (นายกมล สนธเิกษตรนิ เลขานุการ และนายอกัขราทร จฬุา

รัตน ผูช้ว่ยเลขานุการ) ทลูถามพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหมืน่นราธปิพงศป์ระพันธ ์ ซึง่ทรงเป็นผูเ้ชีย่วชาญทัง้ทางดา้น
นติศิาสตรแ์ละอกัษรศาสตร ์ถงึความหมายของค าวา่ “คนหนึง่คนใด” และ “คนใดคนหนึง่” ซึง่เสด็จในกรมฯไดป้ระทาน
ความเห็น สรปุไดด้งันี ้

🔹 “คนหนึง่คนใด” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “any person” หมายถงึคนหนึง่หรอืหลายคนก็ได ้และ 

🔹 ค าวา่ “คนใดคนหนึง่” ตรงกบัค าวา่ “a person” ซึง่หมายถงึคนหนึง่และคนเดยีว 

🔹 และสามารถน าหลกัเกณฑน์ีไ้ปใชก้บักรณีทีน่ าค าวา่ “ใด-หนึง่” หรอื “หนึง่-ใด”ประกอบกบั ค าอืน่ เชน่ “ขอ้ใดขอ้

หนึง่” หรอื “สิง่หนึง่ส ิง่ใด” ไดแ้ละมนัียเชน่เดยีวกนั 

🔹 นอกจากนีน้ายกมลฯ ไดแ้จง้วา่ ไดม้กีารสอบถามการใชค้ าสองค านีจ้ากเจา้หนา้ทีร่าชบณัฑติยสถานอกีทางหนึง่

ดว้ย แตย่งัมคีวามเห็นแตกแยกไมต่รงกนัอยู(่1) 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาปรับปรงุประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่สว่นใหญเ่ห็นชอบดว้ยกบัแนวทางการ
ใชถ้อ้ยค าทีเ่สด็จในกรมฯ ทรงประทานไว ้ อยา่งไรก็ดเีห็นวา่ถอ้ยค าตามรา่งมาตรา 44/2 ทีพ่จิารณานัน้ ผูร้า่งมคีวาม
ประสงคจ์ะเนน้ใหเ้กดิความชดัเจนวา่ตอ้งเป็นคน ๆ เดยีวเทา่นัน้ โดยไมต่อ้งตคีวาม ทีป่ระชมุจงึมมีตใิหใ้ชค้ าวา่ “…ผูใ้ด
แตค่นเดยีว” 

🔹 ในการรา่งกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาไดถ้อืปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วมาโดยตลอด และไดม้ี

การเตอืนใหค้งหลกัการใชค้ าเหลา่นีอ้ยูเ่ป็นระยะในการประชมุฝ่ายรา่งกฎหมายของส านักงานฯ เมือ่มผีูห้ยบิยกประเด็น
ความถกูตอ้งของการใชถ้อ้ยค าขึน้รวมทัง้ไดม้กีารวางแนวทางการใชถ้อ้ยค าดงักลา่วในการปฏบิตังิานของฝ่ายรา่ง
กฎหมาย[2] 
 

3. การกลบัมาของปญัหา 

🔸 ในบรรดาผูห้ยบิยกประเด็นความถกูตอ้งของการใชถ้อ้ยค าคูน่ีข้ ึน้ในการพจิารณารา่งกฎหมาย นายจ านงค ์ ทอง

ประเสรฐิ ราชบณัฑติและอดตีสมาชกิวฒุสิภา เป็นทา่นหนึง่หลกัการใชค้ าวา่ “ใด-หนึง่” กบั “หนึง่-ใด” ตามหลกั
ภาษาไทยวา่ทา่นไดเ้คยเรยีนถามเจา้คณุพระธรรมนเิทศทวยหาญ (อยู ่ อดุมศลิป์ ป. ๙) อดตีกรรมการช าระปทานุกรม 
ซึง่เป็นผูม้คีวามละเอยีดลออในการเขยีนภาษาไทยมาก จนเป็นทีเ่คารพของกรรมการช าระปทานุกรมเป็นอยา่งยิง่ และ

เจา้คณุพระธรรมนเิทศทวยหาญไดอ้ธบิายใหท้ราบวา่การใชค้ าดงักลา่วทีถ่กูตอ้งตามหลกัภาษานัน้ 🔸 ควรใชค้ าวา่ 
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“ใด-หนึง่” 🔸 มใิช ่“หนึง่-ใด” เพราะเป็นการเขยีนภาษาไทยตามแบบอยา่งของภาษาบาล ีคอืค า “ใด” นัน้จะตอ้งใชเ้ขา้

คูก่บัค าวา่ “นัน้” เสมอ เชน่ “เมือ่ใด-เมือ่นัน้” “ฉันใด-ฉันนัน้” เชน่ทีภ่าษาบาลใีช ้“ยทา-ตทา” และ “ยถา-ตถา” ฯลฯ หรอื
ถา้เกีย่วกบับคุคลหรอืสิง่ของก็ตอ้งใชค้ า “ย-ต” (ยะ – ตะ) เชน่ “ผูใ้ดกระท ากรรมด ีผูนั้น้ยอ่มไดร้ับผลด ีผูใ้ดกระท ากรรม
ชัว่ ผูนั้น้ยอ่มไดรั้บผลชัว่ ฯลฯ” 

🔹 โดยนายจ านงค ์ทองประเสรฐิ เห็นวา่ ถา้ม ี“ผูใ้ด” ก็จะตอ้งม ี“ผูนั้น้” มารับ มฉิะนัน้จะท าใหป้ระโยคไมส่มบรูณ์ สว่น

ส านวนทีว่า่ “คนใดคนหนึง่” กบั “คนหนึง่คนใด”นัน้ ทีถ่กูตอ้งจะตอ้งใชว้า่ “คนใดคนหนึง่” ค าวา่ “หนึง่” ในทีน่ีแ้ทนค า
วา่ “นัน้” น่ันเอง และหากใช ้ ค าวา่ “คนหนึง่คนใด” ค าวา่ “ใด” จะลอยตวั ไมม่อีะไรมารับ ซึง่ไมถ่กูตอ้งกบัหลัก
ภาษาไทยทีด่[ี3] 

🔹 ทัง้นี ้นายจ านงค ์ทองประเสรฐิ ไดอ้า้งดว้ยวา่ไดเ้คยเรยีนเรือ่งหลกัการใชค้ าคูน่ีใ้หศ้าสตราจารยธ์านนิทร ์กรัยวเิชยีร 

ทราบ และไดเ้คยพดูคยุเรือ่งนีก้บัอดตีรองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา (นายทว ีฤกษ์จ านง) อยูเ่สมอ แตก่ารใชค้ า
นีใ้นการรา่งกฎหมาย ยงัคงสบัสนอยูอ่กีไมเ่ป็นไปดงัทีท่า่นไดแ้นะน าไว[้4] ซึง่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเห็นวา่
นายจ านงค ์ ทองประเสรฐิ ทา่นคงมไิดท้ราบวา่ ในขณะนัน้ (พ.ศ. 2512) ส านักงานฯ ไดส้อบถามไปยงัผูรู้ห้ลายทา่น 
และน ามาวเิคราะหก์นัในการรา่งกฎหมาย โดยมไิดย้ตุติามแนวทางทีน่ายจ านงค ์ทองประเสรฐิ เสนอ มใิชย่งัคงใชส้บัสน
แตอ่ยา่งใด หากจงใจวางหลกัเชน่นัน้ตา่งหาก 

🔹 ขณะทีน่ายจ านงค ์ ทองประเสรฐิ ยกปัญหานีข้ ึน้อภปิรายในวฒุสิภาอกีครัง้เมือ่ พ.ศ. 2539 นัน้ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎกีาพจิารณาเห็นวา่ ในการใชถ้อ้ยค าดงักลา่ว ส านักงานฯไดพ้ยายามศกึษาหลกัเกณฑแ์ละความ
เหมาะสมในการ 
ใชถ้อ้ยค าโดยรอบคอบแลว้ จงึยนืยนัแนวทางการใชถ้อ้ยค านีเ้ชน่เดมิ[5] นอกจากนี ้ อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (นายอกัขราทร จฬุารัตน) ยงัเห็นดว้ยวา่ การทีม่ผีูต้วิา่ส านักงานฯ รา่งกฎหมายโดยใชถ้อ้ยค าดงักลา่วไม่
ถกูตอ้งนัน้เป็นเรือ่งส าคญั จงึไดม้อบหมายใหม้กีารจัดท าบนัทกึชีแ้จงแนวทางและเหตผุลในการใชถ้อ้ยค าดงักลา่วไป
ยงัรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายโภคนิ พลกลุ) อกีทางหนึง่ดว้ย 

🔹 ในบนัทกึดงักลา่ว[6] ไดม้กีารกลา่วถงึหลกัเกณฑใ์นการใชถ้อ้ยค า “ใด-หนึง่” กบั“หนึง่-ใด” วา่ ผูร้า่งกฎหมาย

ตอ้งการใหม้คีวามหมายแตกตา่งกนั 

🔹 กรณีใดทีม่กีารใชค้ าวา่ “ใด-หนึง่” จะมคีวามหมายไปในทางทีต่อ้งการบงัคบัวา่ใหเ้ป็นอยา่งใดเพยีงอยา่งเดยีวหรอื

ตอ้งการก าหนดใหแ้น่นอน 

🔹 แตถ่า้กรณีใดใชค้ าวา่ “หนึง่-ใด” จะใหม้คีวามหมายไปในท านองทีเ่ลอืกได ้หรอืเป็นไดห้รอืกระท าไดห้ลายอยา่งใน

เหตตุา่ง ๆ ทีก่ าหนดไว ้

🔹 พรอ้มทัง้ไดใ้หต้วัอยา่งของการใชถ้อ้ยค าทัง้สองค านีใ้นกฎหมายทีม่คีวามแตกตา่งกนั เชน่ ในประมวลกฎหมายแพง่

และพาณชิย ์มาตรา 38 ใชค้ าวา่ “ใด-หนึง่” ดงันี ้“มาตรา 38 ถา้บคุคลธรรมดามถีิน่ทีอ่ยูห่ลายแหง่ซึง่อยูส่บัเปลีย่นกนั
ไปหรอืมหีลกัแหลง่ทีท่ าการงานเป็นปกตหิลายแหง่ใหถ้อืเอาแหง่ใดแหง่หนึง่เป็นภมูลิ าเนาของบคุคลนัน้” ซึง่มี
ความหมายวา่ ถา้บคุคลใดมทีีอ่ยูห่ลายแหง่จะตอ้งถอืเอาทีอ่ยูแ่หง่เดยีวเป็นภมูลิ าเนา 

🔹 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา 56 ใชค้ าวา่ “หนึง่-ใด” ดงันี ้“มาตรา 56 เมือ่มผีูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืพนักงาน

อยัการรอ้งขอหรอืเมือ่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสัง่อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

🔸 (1) ใหผู้จั้ดการทรัพยส์นิหาประกนัอนัสมควรในการจัดการทรัพยส์นิของผูไ้มอ่ยูต่ลอดจนการมอบคนืทรัพยส์นินัน้ 

🔸 (2) ใหผู้จั้ดการทรัพยส์นิแถลงถงึความเป็นอยูแ่หง่ทรัพยส์นิของผูไ้มอ่ยู ่

🔸 (3) ถอดถอนผูจั้ดการทรัพยส์นิ และตัง้ผูอ้ ืน่เป็นผูจ้ัดการทรัพยส์นิแทนตอ่ไป” 

✺ซึง่ความหมายของบทบญัญัตมิาตรานี ้เป็นกรณีทีใ่หอ้ านาจศาลเลอืกสัง่ประการหนึง่ก็ได ้หรอืศาลจะสัง่ใหด้ าเนนิการ

หลายประการพรอ้มกนัตามทีก่ าหนดไวก้็ได ้
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4. บทสรปุ 

🔹 โดยทีก่ารใชบ้งัคบักฎหมายจ าเป็นตอ้งมกีารใชถ้อ้ยค าทีแ่สดงเจตนารมณ์ของผูร้า่งกฎหมายใหช้ดัเจนมใิหม้กีาร

โตแ้ยง้หรอืตคีวามอนัอาจท าใหเ้กดิความสบัสนในการใชก้ฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึเห็นควรใหค้ง
การใชถ้อ้ยค า 

🔹 กฎหมายดงักลา่วในลกัษณะเดมิโดยการใชค้ าใดจะตอ้งพจิารณาจากความมุง่หมายของบทบญัญัตนัิน้เป็นส าคัญ

มใิชจ่ะใชค้ าเดยีวกนัในทกุกรณี 

🔹 อนึง่ ในเรือ่งนี ้ เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา (นายชยัวฒัน ์ วงศว์ฒันศานต)์ ไดว้เิคราะหแ์ละใหข้อ้สงัเกต

เพิม่เตมิวา่ 

(1) ภาษาเป็นสิง่ทีม่วีวิฒันาการไมใ่ชเ่ป็นหลกัเกณฑท์ีต่ายตวั ซึง่โดยทัว่ไปแลว้ หลกัการหาความหมายจากการใช ้

ภาษาจะมสีองแนวทาง กลา่วคอื แนวทางแรกใชว้ธิหีาความหมายจากรากศพัทเ์ดมิ (denotation) เชน่ จาก

ภาษาตา่งประเทศอนัเป็นทีม่าของภาษาทีเ่ขยีนนัน้ และแนวทางทีส่องใชว้ธิหีาความหมายจากความจรงิทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามทีส่งัคมเขา้ใจ (connotation) เชน่ การเปลีย่นแปลงวธิกีารเขยีนภาษาซึง่อาจเปลีย่นแปลงได ้โดยสมยักอ่นเขยีน

อยา่งหนึง่แตใ่นปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นแปลงไปอกีอยา่งหนึง่ ดังนัน้ ความถกูตอ้งของภาษาไทยไมจ่ าเป็นตอ้งยดึถอืแนวการ
ใชภ้าษาของเจา้ของเดมิ (อนิเดยี) ทีเ่ป็นมาเมือ่พันปีทีแ่ลว้เสมอไป 

(2) ส าหรับการทีน่ายจ านงค ์ทองประเสรฐิ ไดเ้ขยีนบทความ เรือ่งภาษาไทย 5 นาท ีอธบิายหลกัการใชภ้าษาไทย ค า
วา่ “ใด-หนึง่” กบั “หนึง่-ใด” โดยอธบิายประโยค “ยะ-ตะ” และยกตวัอยา่งวา่ “ผูใ้ดกระท ากรรมด ีผูนั้น้ยอ่มไดร้ับผลด”ี 
ไวนั้น้[7] ถอืวา่ถกูตอ้งในแงข่องการใชห้ลักภาษาไทย แตก็่เป็นการใชถ้อ้ยค าทีเ่ป็นรปูประโยคยาว ซึง่เป็นคนละกรณี
กบัการใชค้ า “คนใด-คนหนึง่” กบั “คนหนึง่-คนใด” อนัถอืเป็นค าเดยีวมใิชป่ระโยคในการพจิารณารา่งกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาเองก็ไดเ้คยพจิารณาถงึหลกัการใชถ้อ้ยค าเหลา่นีม้าโดยรอบคอบแลว้ ดงัทีป่รากฏใน
รายงานการประชมุทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้แตบ่คุคลทัว่ไปอาจยงัไมท่ราบเนื่องจากเอกสารของส านักงานฯ มไิด ้
เผยแพรไ่ปยงับคุคลภายนอกและแมน้ายจ านงค ์ทองประเสรฐิ เอง ก็อาจเขา้ใจวา่ความเห็นของทา่นเป็นทีย่ตุแิลว้ดงัที่
ทา่นไดก้ลา่วไวใ้นบทความ 

🔹 ฉะนัน้ การใชค้ าวา่ “อยา่งใดอยา่งหนึง่-อยา่งหนึง่อยา่งใด” อนัเป็นถอ้ยค าทีใ่ชใ้นภาษากฎหมายจนเป็นทีเ่ขา้ใจและ

ถอืปฏบิตัมิาโดยตลอดตามแนวทางทีก่รมหมืน่นราธปิพงศป์ระพันธไ์ดท้รงประทานไว ้ จงึยงัควรใชใ้นการรา่งกฎหมาย
ตอ่ไปเชน่นัน้ 

🔹 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึเห็นสมควรคงหลกัการใชถ้อ้ยค า “ใด-หนึง่” กบั “หนึง่-ใด” ตามทีถ่อืปฏบิตัอิยู ่

และสมควรจะไดม้กีารรวบรวมทีม่าและเหตผุลของหลกัการใชค้ าเหลา่นีเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั เพือ่ใชอ้า้งองิในการรา่งกฎหมาย
ตอ่ไป[8] 

✺ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

ตลุาคม 2545 

 

✺footNote :  
[1]รายงานการประชมุคณะกรรมการพจิารณาปรับปรงุประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ครัง้ที ่ 283-32/2512 วันจันทร ์ ที ่ 10 
พฤศจกิายน 2512 ซึง่ทีป่ระชมุประกอบดว้ย หลวงจ ารญูเนตศิาสตร ์ประธานกรรมการ นายหยดุ แสงอทัุย 

หลวงวชิยันตินิาท หลวงสารนัยประสาสน ์นาสยกติต ิสหีนนทน ์นายชติ บณุยประภัศร นายโชค จารจุนิดา นายธานนิทร ์กรัยวเิชยีร นายชยั 
เสอืวรรณศร ี นายสธุรรม ภัทราคม กรรมการ นายกมล สนธเิกษตรนิ เลขานุการ และนายอกัขราทร จฬุารัตน ท าหนา้ทีผู่ช้ว่ยเลขานุการ
(เขา้ใจวา่ในครัง้นัน้นายธานนิทร ์กรัยวเิชยีร และนายทว ีฤกษ์จ านง ไดส้อบถามความเห็นจากนายจ านงคท์องประเสรฐิ ดว้ย) 
[2]บนัทกึการปฏบิตังิานของฝ่ายรา่งกฎหมาย คณะที ่1-4 เรือ่งที ่68 การใชถ้อ้ยค า “อยา่งหนึง่อยา่งใด” ในการรา่งกฎหมาย (3 พฤษภาคม 
2538) และเรือ่งที ่68/1 การถอ้ยค า “อยา่งใดอยา่งหนึง่-อยา่งหนึง่อยา่งใด”ในการรา่งกฎหมาย (21 สงิหาคม 2538) ทีเ่ห็นวา่ ค าคูน่ีย้ังใช ้

กนัสบัสนในภาษากฎหมาย และไดอ้ธบิาย 

[3]จ านง ทองประเสรฐิ, “ภาษาไทย 5 นาท ีใด-หนึง่ กบั หนึง่-ใด” เอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลยัมหามกฏุ
ราชวทิยาลยั พ.ศ. …. 
[4]โปรดดเูชงิอรรถที ่3, ขา้งตน้ 



 

 โดย… อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์
 28.11.2561 

สงวนลิขสิทธิ์Ī : อนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยอ้างอิงที่มา 

 
 
 

 

15 | 1 5  ด้วยความเคารพ |  
ค าพิพากษาศาลฎกีานี้ ผมไม่เหน็ดว้ย 

 

ผ่าประเด็น บริหาร “ฅน” ชีถู้กผิด “กฎหมายแรงงาน” 

[5]บนัทกึการประชมุฝ่ายรา่งกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ครัง้ที ่28-25/2539 วันพธุ ที ่11 กนัยายน 2539 

[6]บนัทกึส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถงึรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตร ี(นายโภคนิ พลกลุ) ลงวันที ่11 กนัยายน 2539 

[7]โปรดดเูชงิอรรถที ่3, ขา้งตน้ 

[8]บนัทกึการประชมุฝ่ายรา่งกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ครัง้ที ่5/2545 วันพธุ ที ่11 กนัยายน 2545 

 

👨🏻อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์ 
🔻นักวทิยศ์ลิป์  

🔻ผูเ้ชีย่วชาญ HRM HRD OD Strategic Management TQM ISO  

🔻ผูน้ าแหง่กฎหมายแรงงานแบบบรูณาการ อนัดบัหนึง่ในประเทศไทย 

🔻ผูไ้มเ่คยแพค้ดแีรงงาน เชีย่วชาญการบรหิาร เขา้ใจนายจา้งลกูจา้ง 

🔻🅑🅛🅞🅖| http://AJK.bloggang.com 
 

“ชอบดว้ยกฎหมาย ขอใหเ้ป็นธรรม ย ้าหลกัสจุรติ ไมค่ดิเอาเปรยีบ” 

👉🏻 เพราะผม...ไมพ่ลาดอยูแ่ลว้ 

A ͙J ͜͡K’s👨🏻 who has never defeat. 

 

✺Credit : 👨🏻อาจารยก์ฤษฎ ์อทุยัรัตน ์
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/guruhr?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/gurulabourlaws?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/management?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/kriszd?source=feed_text
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