การใช "และ" "หรือ" และ "และ/หรือ" ในสวนของการรางกฎหมายของตางประเทศ (วรกร โอภาสนันท
และ ยอดฉัตร ตสาริกา)
การใช “และ” “หรือ” และ “และ/หรือ”
ในสวนของการรางกฎหมายของตางประเทศ
จากการศึกษาตําราตางประเทศที่จัดทําโดยนักรางกฎหมายปรากฏวา โดยทั่วไปแลวคําวา
“และ” และคําวา “หรือ” มีความหมายสามัญที่ชัดเจนในตัว แตเมื่อนํามาใชในการรางบทบัญญัติ ที่มีผล
บังคับทางกฎหมาย อาจจําเปนที่จะตองใหความหมายอืน่ ๆ ที่ไมตรงกับความหมายสามัญ และการนําคําวา
“และ/หรือ” มาใชก็อาจกอใหเกิดปญหาตามมาเชนเดียวกัน อาจสรุปประเด็นสําคัญได ดังตอไปนี้
๑. การใชคําวา “และ” [๑]
คําวา “และ” จะใชในลักษณะที่ตองการรวม (inclusive) หรือการรวมกัน
(conjunctive) และรวมเปนสิ่งเดียว (uniting) สิ่งของหรือความคิดอยางหนึ่งเขากับอีกอยางหนึ่ง แตในการ
ตีความของศาล ในบางคดี มีบทบัญญัติที่ใชคําวา “และ” ใหมีความหมายวา “หรือ” ดังนั้น ศาลใน
ตางประเทศจึงนําบริบท (context) มาพิจารณาในการตีความกอนที่จะทําการสรุปวาคําวา “และ” ในแตละ
กรณีนนั้ หมายถึงการรวมกันหรือการแยกออกจากกัน จะขอแยกสรุปกรณีตัวอยางของพินัยกรรมและกรณี
การรางกฎหมาย ดังตอไปนี้
๑.๑ กรณีทเี่ ปนพินัยกรรม
ศาลจะพยายามคนหาเจตนาของผูทําพินัยกรรมเพื่อนํามาชวยในการพิจารณา อยางเชน
ในคดี Re Best [1904] 2 Ch 354 ศาลไดพิจารณาวา “charitable and benevolent institutions” หมายถึง
สถาบันที่เปนทั้งสถาบันที่ charitable และ benevolent ทั้งสองอยาง ไมใชสถาบันที่มีคุณสมบัติเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดวยเหตุผลที่วา ผูทําพินัยกรรมไดมีเจตนาจะใหเปนเชนนัน้ แตในขณะเดียวกันในคดี Re
Eades [1920] 2 Ch 353 ศาลไดพิจารณาวา “religious, charitable and philanthropic object” หมายถึง
วัตถุประสงคเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ วัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการศาสนา (religion) แตไมเปน
วัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการกุศล (charity) หรือความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย (philanthropy) ก็จะอยู
ภายในขอบเขตของขอความดังกลาว ในกรณีนี้ศาลไมสามารถคนหาเจตนาของผูทําพินัยกรรมได จึงอาง
ถึงเหตุผลที่วาการใช “and” ไมใชเพื่อเปนการเพิ่มคําจํากัดความ แตจะเปนเพื่อการเพิม่ กลุม
วัตถุประสงคที่อยูภายใตอํานาจของผูจัดการทรัพยสินในการจัดการทรัพยสินตามพินัยกรรมนัน้
๑.๒ กรณีที่เปนรางกฎหมาย
ศาลจะพิจารณาเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในการรางกฎหมายฉบับนั้น ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดจากบทบัญญัติใน The Disabled Soldiers Act, ๑๖๐๑ (c. ๓) ของประเทศอังกฤษ ศาล

ไดพิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติที่กําหนดใหรัฐสามารถนําทรัพยสินมาชวยเหลือทหารที่ “sick and
maimed” รวมถึงทหารที่ปวย (sick) หรือพิการ (maimed) แตเพียงอยางเดียว ทหารทีจ่ ะไดรับการ
ชวยเหลือไมจาํ เปนที่จะตองปวยและพิการในขณะเดียวกัน
จากบทบัญญัติตางๆ ที่กลาวมา พอสรุปไดดังนี้
(๑) กฎหมายที่มีการใชคําวา “และ” ใหมคี วามหมายในเชิงการแยกออกจากกันมักเปน
กฎหมายที่โบราณ และไมคอ ยพบในกฎหมายปจจุบนั เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการรางกฎหมาย ใน
ปจจุบันจะระมัดระวังในการใชถอยคํามากกวาสมัยกอน และเปนที่ยอมรับกันวาคําวา “และ” จะไมใชกับ
การใหความหมายของการแยกออกจากกัน
(๒) คําวา “และ” เมื่อใชในทางบวก (positive sense) จําเปนที่จะตองเปลี่ยนเปน คํา
วา “หรือ” เชนเดียวกันกับหากตองการเปลีย่ นไปใชในทางลบ (negative sense) และตองการจะคง
ความหมายเดิมไวกใ็ ช “หรือ” เชนกัน อยางเชน “The cattle and pigs in the pound were absent” จะมี
ความหมายเดียวกับ “There were no cattle or pigs in the pound”
๒. การใชคําวา “หรือ” [๒]
สวน คําวา “หรือ” โดยความหมายทัว่ ไปจะหมายถึง การแยกออกจากกัน(disjunctive)
และเสนอใหเลือก (presents alternatives ) แตการพิจารณาบริบทเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการ
พิจารณาความหมายของคําวา “และ” ดังที่ Lord Wilberforce เคยกลาววา “in logic, there is no rule which
requires that ‘or’ should carry an exclusive force; whether it does depends on the context.”[๓] คําวา
“หรือ” จึงไมจาํ เปนที่จะตองหมายถึงการแยกออกจากกัน โดยในบางกรณี การใชคําวา “หรือ” อาจเปน
เพื่อการขยายเนื้อหาใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มคําที่มีความหมายใกลเคียง อยางเชนในประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศแคนาดา Code S. 115 กลาววา ผูใดกระทําความผิดเมือ่ ผูนั้น “เก็บรักษา มีในครอบครอง
หรือพกพาอาวุธอันตราย” ทั้งนี้ โทษฐานดังกลาวมีเพียงฐานเดียวคือ การมีอาวุธ ไวในครอบครองและ
การใชคําวา “หรือ” ในกรณีนี้ก็เพื่อขยายคําวาครอบครองใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ในบางกรณีอาจใชคําวา “หรือ” ใหหมายความวา “และ” โดยการอางถึงเจตนารมณของ
กฎหมายฉบับนั้น[๔] แตการกระทําเชนนี้จาํ เปนที่จะตองใชความระมัดระวังอยางมากตามที่ Lord Justice
Scrutton เคยตั้งขอสังเกตไวในศาลชั้น Court of Appeal ของประเทศอังกฤษวา “ในบางครั้งเราอาจจะอาน
คําวา “หรือ” ให หมายความวา “และ” แตเราจะทําเชนนัน้ ไดเมื่อเราไมมีทางเลือกอื่น เพราะวาโดยปกติ
แลว คําวา “หรือ” ไมไดหมายความวา “และ” และคําวา “และ” ไมไดหมายความวา “หรือ”[๕]
๓. การใชคําวา “และ/หรือ”
จากการศึกษา ไมพบวามีการใชคําวา “และ/หรือ” ในการรางกฎหมายของตางประเทศ
แตจะเปนทีแ่ พรหลายกันในการรางสัญญาสําหรับนักกฎหมายบางกลุมเทานั้น

กรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในการรางสัญญาโดยเฉพาะการตีความใหกับนัก
กฎหมายทัว่ ไปอยางมาก การใชภาษาเชนนี้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในการเขียนสัญญาการคาระหวางประเทศ
และการ ประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณตนศตวรรษที่ ๒๐ ตอมาไดมีการแพรหลาย
ในรูปของสัญญาอื่นๆ นอกจากนี้ ยังไดแพรหลายเขาไปในประเทศภาคพืน้ ยุโรปดวย เชน ฝรั่งเศส (Et/Ou) [๖]
ซึ่งมีทั้งนักกฎหมายผูที่เห็นดวยกับการใช “และ/หรือ” และผูที่ไมเห็นดวย สรุปไดดงั นี้
๓.๑ แนวความคิดของผูที่ไมเห็นดวยนักกฎหมายบางทานไดใหความเห็นวา เมื่อตองการ
ใชคําเชื่อมที่ตอ งการจะใหรวมกัน (conjunctive) ควรใช “or both” (ทั้ง…และ…) ไมควรใช “และ/หรือ”
และหากตองการใหเลือกเอา อยางใดอยางหนึ่งก็ควรใช “หรือ” และหากตองการใหหมายความรวมกัน ก็
นาจะใช “และ” ใหชัดเจนและเหมาะสมกับรูปประโยค [๗]
ในสหรัฐอเมริกา ศาลไดใหความเห็นเปน obiter dicta เกีย่ วกับการใชคําวา “และ/หรือ”
ในหลายคดีดว ยกัน ซึ่งความเห็นเหลานี้สวนใหญแลวไมเกี่ยวของกับสาระสําคัญของคดีโดยตรง
ตัวอยางเชน
(๑) ศาลมลรัฐ Florida ไดใหความเห็นวา การใชคําวา “และ/หรือ” เปนสิ่งที่ไมควร
ใหอภัยเพราะเปน การแสดงออกถึงความเกียจครานและความไมเอาใจใสในการเขียนสัญญาของ นัก
กฎหมายบางคน[๘]
(๒) ศาลในมลรัฐ Wisconsin ไดวินจิ ฉัยการใชถอยคํานี้วา เปนคําที่กอใหเกิดความ
มึนงง (Befuddling) และสรางภาษาทีแ่ ปลกประหลาด (Monstrosity) ทําใหไมสามารถชี้เฉพาะลงไป ได
วาจะใหรวมหรือเลือกเอาเพียงอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อนักกฎหมายไดนําถอยคํานี้ไปใช ก็กลายเปนชองทาง
ใหนกั กฎหมายบางคนนําไปใชเปนเครื่องมือในการตีความเพื่อหลบเลี่ยงความหมายทีแ่ ทจริง ใน
บทบัญญัติเหลานั้น[๙]
ปญหานี้ไดรับการหยิบยกเปนประเด็นในการพิจารณาของที่ประชุมทางวิชาการ
(Symposium) ของ American Bar Association ที่มีการนําเอาขอเสนอของโรงแรมแหงหนึ่งวา “Each room
has a tub and/or shower bath.” ซึ่งมีผูเสนอวาการเขียนเชนนี้ก็เทากับวามีใหทั้งสองอยางใหเลือก แลวแตผู
เขาพักจะสะดวกใชประเภทใด หากไมใชคําวา “และ/หรือ” จะทําใหประโยคที่ถูกตองอยูแลวกลายเปน
ประโยคที่ไมถูกตองไป แตบรรณาธิการแหง American Bar Association Journal ไดตอบโตวาควรใช
“Each room has a tub or shower bath.” หากตองการใหเลือกเอาอยางหนึ่งอยางใด และ หากมีใหทั้งสอง
อยางในหองพักเดียวกัน ก็ควรใชประโยค “Each room has a tub or shower or both.” ซึ่งนาจะเปนการ
ชัดเจนมากกวา[๑๐]
๓.๒ แนวความคิดที่เห็นดวย
มีนักกฎหมายบางทานที่มีความเห็นวาคําวา “และ/หรือ” มีความหมายที่ชัดเจนอยูแลวใน

การรางสัญญา อยางเชนในสัญญาเชาเรือ (charterparty) ที่วา “a ship is to proceed to Rotterdam and/or
Antwerp at the charterer’s option” Lord Justice Scrutton ในศาลอังกฤษชั้น Court of Appeal ใหคํา
พิพากษาวาบทบัญญัติดังกลาวมีความหมายที่ชัดเจน กลาวคือผูเชาจะสามารถเลือกเดินเรือไปที่
(๑) Rotterdam แตเพียงที่เดียว
(๒) Antwerp แตเพียงที่เดียว หรือ
(๓) ทั้งที่ Rotterdam และที่ Antwerp [๑๑]
ปญหาที่เกิดจากการใชคําวา “และ/หรือ”
Piesse และ Smith ไดอธิบายวาปญหาทีเ่ กิดจากการใช “และ/หรือ” มีสาเหตุมาจากการ
ใชในสถานการณที่ไมเหมาะสม โดยสามารถยกตัวอยางไดดังตอไปนี้
๑. การใชที่เกินความจําเปน
บทบัญญัติในสัญญาที่วา “กรณีที่มีการเพิ่มคาใชจายทางดานที่ดิน วัตถุ และ/หรือ ภาษี
อากรจะตองลดผลตอบแทนที่จะไดรับ” ในกรณีนี้จะเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใชคําวา “และ/หรือ”
แตถาใชแตเพียงคําวา “หรือ” ก็สามารถคงความหมายเดิมไดอยางไมมปี ญหา
๒. การใชกับคํานามมากกวาหนึ่งคํา
จากการศึกษาคดี เคยมีปญหา ในการตีความสัญญาที่บัญญัติวา “A, B and/or C” ซึ่งอาจ
หมายถึง “A และ B และ C” หรือ “A และ B หรือ C” แตไมแนชัดวาจะสามารถหมายถึง “A หรือ B หรือ
C อยางใดอยางหนึ่ง” ไดหรือไม การแกไขปญหานี้สามารถกระทําไดโดยการใช “A and/or B and/or C”
ถาตองการใหมีความหมายรวมถึง
(๑) A, B และ C ทั้งหมด
(๒) สองในสามของทั้งหมด
(๓) A, B หรือ C อยางใดอยางหนึ่ง
จะเห็นวาการใช “และ/หรือ” อยางถูกวิธีจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูอาน โดยจะเปน
การใชถอยคําที่ประหยัด และทําใหผูอานเขาใจไดงาย แตถาผูยกรางสัญญาไมมั่นใจวาจะสามารถสื่อ
ความหมายตามเจตนาของตนอยางแมนยําโดยการใช “และ/หรือ” ผูนั้นก็ยังสามารถใชถอยคําอื่นได อาทิ
เชน “any one or more of A and B and C” หรือ “all or any one or more of A and B and C”
๔. ขอสรุป
ประโยชนที่จะไดรับจากการใชคําวา “และ/หรือ” คือความประหยัดในถอยคํา โดยการ
ไมใชประโยคที่ยาวเกินควรจะเปนการลดความซับซอนในการตีความของประโยคนัน้ แตอาจเกิดปญหา
ขึ้นจากการใช “และ/หรือ” ที่ไมถูกวิธี ดังนัน้ คําวา “และ/หรือ” จะเหมาะสมกับการรางกฎหมายหรือไม

จะตองมีการตรวจสอบอยางรอบคอบเพื่อมิใหเกิดปญหาการตีความในภายหลัง
กองกฎหมายตางประเทศ[๑๒]
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