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การตีความกฎหมาย

Interpretation of  Law

        ผูชวยศาสตราจารย นิรมล  ยินดี

   คณะนิติศาสตร

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ความสําคัญของการตีความ/เหตุท่ีตองตีความกฎหมาย?

1.จากลักษณะของภาษา

2.จากลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ป.อ มาตรา 64  

“บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมาย เพ่ือใหพนจากความรับผิด

ในทางอาญาไมได แตถาศาลเห็นวา ตามสภาพและพฤติการณ 

ผูกระทําความผิดอาจจะไมรูวากฎหมายบัญญัติวาการกระทําน้ัน

เปนความผิด ศาลอาจอนุญาตใหแสดงพยานหลักฐานตอศาล

....”
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 การตีความกฎหมาย (Interpretation of Law) หมายถึง การ

คนหาความหมายของกฎหมายท่ีมีถอยคําไมชัดเจนแนนอน 

กลาวคือ กํากวมหรือมีความหมายไดหลายทาง เพ่ือหยั่งทราบ

วาถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายอยางไร 

เพ่ือท่ีจะนํากฎหมายน้ันไปใชบังคับแกกรณีท่ีมีปญหาไดอยาง

ถูกตองและเปนธรรม

ผูตีความกฎหมาย?

 ผูใด เปนผูใชกฎหมาย ผูน้ันยอมเปนผูตีความกฎหมายน้ัน ไดแก

1. ประชาชน

2. เจาพนักงาน

3. นักนิติศาสตร

4. ผูพิพากษา 
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หลักเกณฑในการตีความกฎหมายทั่วไป

การตีความในกฎหมายท่ัวไปมีหลักเกณฑ 2 ประการ คือ

1. การตีความกฎหมายโดยบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม

2. การตีความกฎหมายโดยอาศัยหลักวิชาการ

การตีความกฎหมาย

 ป.พ.พ มาตรา 4 “กฎหมายน้ันตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวย

บทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุง

หมายของบทบัญญัติน้ันๆ ”

 การตีความกฎหมายตองพิเคราะหตัวอักษรใหไดความหมายของ

ตัวอักษร และการจะรูความหมายของตัวอักษรไดตองพิเคราะห

เหตุผลหรือความมุงหมายของกฎหมายประกอบดวย

 การตีความจึงตองพิจารณาประกอบไปดวยกัน  2  ดาน คือ

- พิเคราะหตามตัวอักษร

- พิเคราะหตามความมุงหมายของกฎหมาย (เจตนารมณ)
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การตีความตามตัวอักษร

 การตีความตามถอยคําสํานวนในตัวบทกฎหมาย แยกพิจารณาดังนี้

1. ในกรณีที่บทกฎหมายใชภาษาธรรมดา ก็ตองตีความตามภาษาธรรมดา

ของถอยคํานั้นหรือใหถือตามพจนานุกรม

 คําพิพากษาฎีกาที่ 1288/2508 จําเลยบังอาจขับรถแซงรถเมล โดยฝาฝน

ปายหามแซงของเจาพนักงานที่ติดตั้งไว เปนเหตุใหชนรถเมลเสียหาย เสา

หมุดสะพานเสียหาย ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก ไมมีบทวิเคราะห

ศัพทคําวา “แซง” ไว  ตามพจนานุกรม “แซง” หมายถึง กริยาแทรก

หรือเสียด ซึ่งหมายความวา เบียดเขาไปหรือเฉียดเขาไป  เม่ือไมมี

กฎหมายบัญญัติความหมายไวเปนพิเศษโดยเฉพาะก็ตองตีความไปตาม

ความหมายธรรมดา

การตีความตามตัวอักษร

2. ในกรณีท่ีบทกฎหมายใชภาษาทางเทคนิคหรือภาษาทางวิชาการ 
เชน ศัพททางการแพทย ทางชางกล วิทยาศาสตร ก็ตองถือตาม
ความหมายของผูประกอบวิชาชีพน้ัน

3. ในกรณีท่ีกฎหมายประสงคใหถอยคํามีความหมายเปนพิเศษ 
หรือภาษาเทคนิค หรือในทางวิชาการ กฎหมายจะกําหนดบท
วิเคราะหศัพท  บทนิยาม ในกฎหมายน้ันๆ เชน ตาม ป.อาญา 
มาตรา 1 (5) “อาวุธ” หมายความวา สิ่งซึ่งไมเปนอาวุธโดย
สภาพ แตซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชประทุษรายรางกายถึง
อันตรายสาหัสอยางอาวุธ 
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การตีความตามตัวอักษร

จําเลยใชไมจ้ิมฟนแทงตาโจทกบอด เชนน้ี การกระทําดังกลาว เปน

การประทุษรายโดยใชอาวุธหรือไม?

การตีความตามเจตนารมณ

 เปนการหยั่งทราบความหมายของถอยคําในกฎหมายจาก

เจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายน้ันๆ

 กฎหมายอาญา มีความมุงหมายกําหนดความผิดและโทษ 

 กฎหมายแพง มุงหมายใหมีการชดใชคาเสียหาย
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ปญหาที่ตองพิจารณา 

“การกระทําโดยประมาท” 

- ในทางอาญา  ตีความอยางไร ?

- ในทางแพง ตีความอยางไร ?

เครื่องมือท่ีชวยการตีความหรือแสวงหาเจตนารมณท่ีถูกตองของ

กฎหมาย

 ชื่อของกฎหมาย จะบอกใหทราบวากฎหมายน้ันวาดวยเรื่อง

อะไร

 วัตถุประสงค/ความมุงหมายของกฎหมายน้ันๆ 

 หมายเหตุทายกฎหมาย

 การพิจารณามาตราตางๆในกฎหมายประกอบกัน หรือพิจารณา

กฎหมายอ่ืนในเรื่องท่ีคลายคลึงกันหลายๆฉบับประกอบกัน

 บทความทางวิชาการ/คําพิพากษาศาล/ ขาว
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 รายงานการประชุมในการยกรางหรือพิจารณากฎหมายน้ัน

 การตีความกฎหมายจะตองถือหลักวา ตองตีความใหมีผลบังคับ

ได ไมใชตีความเพ่ือใหกฎหมายสิ้นผล

 บทกฎหมายท่ีจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตองตีความโดย

เครงครัด เชน ป.พ.พ มาตรา 1562  หามมิใหบุคคลอ่ืนยื่นฟอง

บุพการขีองตน (เปนขอจํากัดการใชสิทธิทางศาล จึงตองตีความ

โดยเครงครัด ซึ่งหมายถึงบุพการีโดยกําเนิดเทาน้ัน หากประสงค

จะฟองพอแม แมยาย ยอมไมมีขอหามแตอยางใด)

หลักเกณฑในการตีความกฎหมายอาญา

การตีความกฎหมายอาญามีกฎเกณฑทีพิ่เศษกวาการตีความใน
กฎหมายทั่วไป ดังน้ี

1. กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด

2. จะตีความกฎหมายอาญายอนหลังใหเปนผลรายแกบุคคลมิได

เชน ในกรณีที่กฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา ใหใชกฎหมายใน
สวนที่เปนคุณแกผูกระทําความผิด

คําพิพากษาฎีกา 1031/2498 จําเลยกระทําความผิดตามกฎหมาย
เกาที่มีโทษสูง แตถูกฟองเม่ือกฎหมายใหมมีกําหนดโทษตํ่าลง การใช
กฎหมายกรณีน้ีใหถืออัตราโทษตามกฎหมายใหม ในทางที่เปนคุณแก
จําเลย
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3. ตัวบทกฎหมายอาญาขอใดที่มีขอความเคลือบคลุมสงสัย 

ตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหแกจําเลย

เทียบเคียง ป.วิ.อ มาตรา 227 “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่ง

นํ้าหนักพยานหลักฐานท้ังปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะ

แนใจวามีการกระทําผิดจริง”

คําพิพากษาฎีกา 1840/2531

ประจักษพยานโจทกทั้งสองเปนหญิง ซ่ึงโดยปกติแลวเม่ือมี
เหตุรายเกิดข้ึนมักจะต่ืนตกใจไดงาย แมขณะเกิดเหตุจะมีแสงไฟฟา 
ขนาด 20 แรงเทียนเปดอยูก็ตาม แตก็ไดความวาคนรายสวมหมวก 
ซ่ึงยอมทําใหการสังเกตจดจําใบหนาของคนรายเปนไปโดยไมงายนัก 
ทั้งการที่พยานไดยืนยันกับเจาหนาที่ตํารวจขณะนําตัวจําเลยมาที่
เกิดเหตุวา จําเลยเปนคนราย แตจําเลยไดถามพยานวา คนรายได
สวมเส้ือตัวที่จําเลยสวมอยูหรือไม พยานตอบวา จําไมได จึงยังเปนที่
นาสงสัยวาพยานจะจําหนาคนรายไดวาเปนจําเลยหรือไม เพราะ
แมแตเส้ือคนรายซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจเพ่ิงจับมาใหพยานทั้งสองดูหลัง
เกิดเหตุไมนานยังจําไมไดพยานหลักฐานของโจทกจึงยังไมชัดแจงที่
จะฟงวาจําเลยเปนคนรายรายน้ี
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การตีความกฎหมายเปนเรือ่งของทั้งศาสตรและศลิป

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายถึง 3 ระบบผสมผสาน

กัน ไดแก 

 ระบบกฎหมายไทยเดิมบางลักษณะ เชน คดีอุทลุม มรดก

 ระบบกฎหมายอังกฤษ เชน กฎหมายลักษณะหุนสวน บริษัท ต๋ัว

เงิน และกฎหมายวิธีสบัญญัติ

 ระบบกฎหมายของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมาย

 หลักการตีความกฎหมายจึงตองศึกษาเปรียบเทียบหลักการ

ตีความของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอิทธิพลตอ

ระบบกฎหมายไทย เพ่ือใหเห็นจุดเดน จุดดอยของการตีความใน

แตละระบบกฎหมาย และแนวทางการแกไขปญหาตางๆท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการบังคับใชและตีความกฎหมาย
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ระบบกฎหมาย (Legal System)

 ระบบกฎหมาย (Legal System)

 Common Law

 Civil Law

Common Law

1. ที่มาหรือบอเกิดของกฎหมาย

 ตนกําเนิดจาก England

 หลักกฎหมายที่ศาลหลวงวางไว 

judge-made law, case law

2. วิธีการเรียน/ศึกษากฎหมาย

   เนนการคิดวิเคราะหจากคดตีางๆที่ศาลตัดสิน

3. ระบบศาล

Common Law ไมมีการแยกสาขากฎหมาย

เอกชนออกจากกฎหมายมหาชน จึงมีระบบ

ศาลเดี่ยว 

Civil Law

1. ที่มาหรือบอเกิดของกฎหมาย

 มีรากฐานมาจาก Roman law

 ใหความสําคัญตอ ก.ม.ลายลักษณอักษร จึงมี

การตราประมวลกฎหมาย (Codes)

2. วิธีการเรียน/ศึกษากฎหมาย

    เนนตัวบทกฎหมาย และศึกษาแนวคํา

พิพากษาเปนตัวอยางในการปรับใช/แปล

ความกฎหมาย

3. ระบบศาล

Civil Law แยกกฎหมายเอกชนออกจาก

กฎหมายมหาชนจึงเปนระบบศาลคู
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Common Law

4. ระบบวิธีพิจารณาคดี

 ใชระบบกลาวหา (Accusatorial 

 System)

 หลักกฎหมายที่ศาลหลวงวางไว 

judge-made law, case law

5. ระบบงานวิชาชีพกฎหมาย

   มุงเนนการศึกษาและฝกอบรมตั้งแตระดับ
มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางเพื่อ
ประกอบวิชาชีพทนายความสองแบบ คือ 
ทนายวาความ (Barrister) และทนายให
คําปรึกษา (Solicitor)

Civil Law

4. ระบบวิธีพิจารณาคดี

 ใชระบบกลาวหา (Accusatorial System) 

ในคดีแพง อาญา 

 ใชระบบไตสวน (Inquisitorial System) ใน

คดีปกครอง 

5. ระบบงานวิชาชีพกฎหมาย

    มหาวิทยาลัยเนนทางดานทฤษฎีกฎหมายเปน

สําคัญไมเนนการฝกอบรม

การตีความกฎหมายอาญาในระบบ Common Law

 ระบบ Common Law มีท่ีมากฎหมาย 2 ทางไดแก

1. กฎหมายท่ีเกิดจากคําตัดสินของผูพิพากษาศาลสูง Case law  

หมายความวา หลักกฎหมายท่ีมาจากคําชี้ขาดของศาลสูงซึ่ง

เปนการวางบรรทัดฐานเกิดเปนหลักกฎหมาย ทําใหเมื่อเกิดขอ

พิพาทท่ีมีขอเท็จจริงอยางเดียวกันเกิดขึ้น ศาลก็จะใชหลัก

กฎหมายท่ีไดเคนตัดสินวางบรรทัดฐานไวในคดีกอนๆน้ันมา

บังคับใช

2.กฎหมายท่ีตราขึ้นโดยรัฐสภา (Act of Parliament หรือ 

Statue)
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การตีความกฎหมายลายลักษณอกัษรขององักฤษ (Statue) 

มีอยู 3 หลักใหญๆ

1.หลักการตีความถอยคําตามตัวอักษร (Literal Rule)

2.หลักการตีความโดยเล็งผลเลิศ (Golden Rule)

3.หลักการตีความตามหลักแกไขขอเสีย (Mischief Rule)

หลักการตีความถอยคําตามตัวอักษร (Literal Rule)

 ศาลพิจารณาความหมายในทางภาษามากกวาที่จะพิจารณาถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายน้ันๆ และถอยคําน้ันจะมีเพียงความหมาย
เดียว

 คดี R.V Harris(1836) คดีน้ีนาง Harris ไดกัดจมูกของเพ่ือนและกัด
น้ิวเทาของตํารวจที่เขามาหามปราม ซ่ึงกฎหมายกําหนดความผิดไว
สําหรับผูที่ “stab cut or wound any person” วาไมครอบคลุม
ถึงการกระทําของจําเลยที่กัดจมูกผูเสียหาย นาง Harris จึงไมมี
ความผิดเน่ืองจากถอยคําที่ใชในตัวบทน้ันแสดงใหเห็นวาจะตองเปน
การใชส่ิงที่เปนอาวุธ (weapon)ซ่ึงคดีน้ีการใชฟนกัด ศาลไมถือวา
เปนการใชอาวุธ
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2.หลักการตีความโดยเล็งผลเลิศ (Golden Rule)

 เปนการตีความถอยคําท่ีอาจแปลความหมายไดหลายความหมาย ศาล
จะตองตีความไปในทางท่ีมีความหมายอันควรเพื่อมิใหเกิดผลประหลาด
หรือไมสอดคลองสมเหตุสมผล ซ่ึงหลักน้ีนํามาใชประกอบกับหลักการ
ตีความตามตัวอักษร คือ แมศาลเห็นวาถอยคําน้ันมีความหมายชัดเจนก็ตาม 
แตความชัดเจนน้ันนํามาซ่ึงผลท่ีไมควรจะเปน หรือขัดตอสามัญสํานึก ศาลก็
จะพิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายเปนสําคัญ

 คดี Re Sigsworth 1935 คดีน้ีนาง Sigsworth ถูกบุตรชายของเธอฆาตาย 
เพื่อหวังมรดกของมารดา ซ่ึง The Administration of Estates 
Act,1925 กฎหมายฉบับน้ีถือวา ผูใดก็ตามท่ีเปนผูสืบมรดกของเจามรดก
แลว ยอมมีสิทธิไดรับมรดกของเจามรดกโดยไมมีขอแมใดๆ 

 แตศาลสหราชอาณาจักรไดตัดสินวา จําเลยซ่ึงเปนผูสืบสันดานฆาบุพการี
ของตนซ่ึงเปนเจามรดกไมมีสิทธิไดรับมรดกของเจามรดกน้ัน

ปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับเจตนารมณ

 เจตนารมณของกฎหมายนั้น  หมายถึงเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่ตรา

กฎหมาย หรือเจตนารมณของกฎหมายนั้นในขณะที่ตีความ?

 คดี Marquis of Linlithgow V.North British Railway 1912 ประเด็นที่ศาลตอง

วินิจฉัย “น้ํามันในหิน (Deposits of Oil Shale)”อยูในความหมายของ “แรธาตุ” 

(Minerals) ตาม พ.ร.บ.ที่รัฐสภาตราขึ้นหรือไม  เนื่องจาก พ.ร.บ ฉบับนี้กําหนดวา 

แรธาตุที่อยูในพ้ืนดินใหตกเปนสิทธิของเจาของที่ดิน เนื่องจากในปที่ พ.ร.บ.ดังกลาว

ประกาศใชบังคับ ยังไมมีการขุดน้ํามันในหินขึ้นมาใช น้ํามันในหินจึงไมอยูใน

ความหมายของ “แรธาตุ” อันจะตกไดแกเจาของที่ดิน

 ศาลสภาขุนนางของอังกฤษ วินิจฉัยวา สิ่งใดจะถือเปนแรธาตุตาม พ.ร.บ.นี้หรือไม 

ตองพิจารณาตามเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่ตรากฎหมายนั้นเทานั้น 

เมื่อปรากฏวา ผูบัญญตัิกฎหมายในขณะนั้นไมเคยเห็นหรือรูจักน้ํามันในหินมากอน จึง

จะถือวาน้ํามันในหินเปนแรธาตุไมได น้ํามันในหินจึงตกเปนของรัฐ
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ประเทศเยอรมัน Civil Law

 ศาลเยอรมัน สามารถพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายตางไป

จากเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะท่ีตรากฎหมายไดโดย

ถือวาเจตนารมณของกฎหมายน้ันเปนเจตนารมณท่ีเปนเอกเทศ 

อิสระจากผูบัญญัติกฎหมาย และสามารถพิเคราะหเจตนารมณ

ของกฎหมายในขณะท่ีตีความ มิใชในขณะท่ีมีการตรากฎหมาย

ฉบับน้ัน ทําใหศาลสามารถตีความกฎหมายโดยคํานึงถึง

พฤติการณท่ีเปนอยูในขณะท่ีเกิดขอพิพาท ศาลเยอรมันจึง

สามารถตีความวานํ้ามันในหินเปนแรธาตุตามความหมายของ

กฎหมายดังกลาวและใหตกเปนของโจทกผูเปนเจาของท่ีดิน 

เหตุที่ศาลอังกฤษ และศาลเยอรมัน ตีความตางกัน

เนื่องมาจากทฤษฎีที่ตางกัน

ทฤษฎีการตีความ 2 ทฤษฎี ดังน้ี

1. ทฤษฎีอําเภอจิต (Subjective Theory)

 ทฤษฎีน้ีถือวา ผูพิพากษามีหนาท่ีคนหาเจตนารมณของฝายนิติ

บัญญัติในขณะท่ีตรากฎหมายน้ันขึ้นใชบังคับเทาน้ัน

2. ทฤษฎีอําเภอการณ (Objective Theory)

 ทฤษฎีน้ีถือวา ผู พิพากษาสามารถตีความกฎหมายใหแปร

เปลี่ยนไปตามพฤติการณท่ีเกิดขึ้นในขณะท่ีตีความได
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หลักการตีความตามหลักแกไขขอเสีย (Mischief Rule)

 หลักการตีความที่เปดโอกาสใหศาลไดพิจารณาบทบัญญัติลายลักษณ

อักษรที่รัฐสภาตราข้ึนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกฎมายที่เปนปญหา

ตองตีความ อันเปนผลมาจากการที่หลักกฎหมายคอมมอนลอวไมอาจใช

บังคับกับกรณีที่เกิดข้ึนได จึงทําใหรัฐสภาตองตรากฎหมายลายลักษณ

อักษรข้ึนมาใชบังคับเพื่อแกปญหา

 เชน The Affilitation Proceeding Act,1957 กฎหมายเกี่ยวกับการ

ดําเนินการใหบิดารับรองเด็กเปนบุตร  คําวา “a single women” 

แปลวา หญิงโสด แตการตีความของศาลสหราชอาณาจักร ไมไดตีความ

ใหมีความหมายเฉพาะ หญิงโสด เพียงอยางเดียว ศาลตีความให

หมายความรวมถึง หญิงที่ทําการสมรสแลว และใหหมายรวมถึง หญิงที่

ทําการสมรสแลว แตไปมีบุตรดวยกันกับชายชูโดยที่หญิงนั้นไมสามารถ

เล้ียงดูบุตรที่เกิดกับชายชูไดดวย ซึ่งเปนการอุดชองวางของกฎหมายที่

มิไดมีบทบัญญัติไวโดยตรง

หลักการตีความในระบบ Civil Law

 กฎหมายเยอรมัน การตีความกฎหมายแบงเปน 4 หลักใหญๆ

1. หลักการตีความตามหลักภาษา(Grammatical 

Interpretation)

 เปนการหาความหมายของตัวบทกฎหมายจากความหมายของ

ภาษาท่ีใชกันท่ัวไป ในกรณีท่ีมีการใชศัพทเฉพาะหรือคํานิยามก็

เปนไปตามความหมายของศัพทน้ัน นอกจากน้ีมีการนําเอาแนว

คําพิพากษาของศาลมาชวยอธิบายการตีความ และยังตอง

คํานึงถึงความเขาใจถอยคําน้ันๆในเวลาท่ีตรากฎหมายน้ัน

ประกอบดวย
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2.การตีความตามหลักประวัติศาสตร(Historical Interpretation)

การหาความหมายของตัวบทกฎหมายจากประวัติความเปนมา

ของตัวบทกฎหมายน้ัน ซึ่งอาจจะพิจารณาจากประวัติการยก

รางและเอกสารท่ีเก่ียวของ

3. การตีความตามความมุงหมายของตัวบทกฎหมาย 

(Teleological Interpretation)

การตีความตามความมุงหมาย หรือตามเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลังบท

กฎหมายน้ัน โดยมิไดขึ้นอยูกับความประสงคของผูบัญญัติ

กฎหมายแตอยางใด

4.การตีความตามความสัมพันธกันอยางเปนระบบของกฎหมาย

(Systematic Interpretation )

 การตีความโดยคํานึงถึงขอความและเหตุผลแวดลอมของบท

กฎหมายและความสัมพันธเชิงเหตุผลของบทกฎหมายน้ันกับ

ระบบกฎหมายท้ังระบบ

 กฎหมายอาญาเองก็มีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ แม

กฎหมายอาญาจะไดใหความหมายของคําใดคําหน่ึงไว ก็ใชวา

กรณีจะมีความหมายท่ีเหมือนกันในทุกฐานความผิด เพราะ

ความผิดแตละฐานมีความสัมพันธกับนิยามท่ีแตกตางกันได
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การตีความของประเทศฝรั่งเศส

 ฝรั่งเศส แยกการตีความเปน 2 กรณี คือ

1. หลักการตีความตามหลักภาษา 

 โดยพิเคราะหถอยคําสํานวน รูปประโยค และความหมายของ

ถอยคําตามท่ีเขาใจกันตามปกติ หรือตามพจนานุกรม ถาเปน

คําศัพทเฉพาะ หรือคําท่ีมีความหมายทางเทคนิค ก็ถือตาม

ความหมายท่ีบุคคลในวงการน้ันๆเขาใจกัน

2. การตีความตามหลักเหตุผล

 เปนการตีความโดยคํานึงถึงประวัติความเปนมาของบทกฎหมาย 

ขอความแวดลอมบทกฎหมาย และหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังความสัมพันธกันเปนระบบระหวางกฎหมายในหมวดหมู 

หรือแขนงตางๆและคํานึงถึงความสอดคลองตองกันกับหลัก

กฎหมายท่ัวไป ท้ังน้ี โดยกฎหมายฝรั่งเศส ไมใชวิธีเทียบบท

กฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง แตจะใชหลักกฎหมายท่ัวไปมาปรับ

แกกรณีแทน
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หลักการตีความในระบบ Civil Law

 ระบบ Civil Law หลักการตีความ 2 ประการ

1. หลักการตีความตามตัวอักษร (Grammatical 

Interpretation)

2. หลักการตีความตามเจตนารมณ (logical Interpretation)

การตีความกฎหมายอาญาในประเทศไทย

 การตีความกฎหมายอาญามีหลักเชนเดียวกับการตีความใน

กฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ จะตองตีความตามตัวอักษรและตาม

เจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ แตกฎหมายอาญามีหลักการ

ตีความหมายพิเศษเพ่ิมขึ้นมาอีก คือ กฎหมายอาญาตองตีความ

โดยเครงครัด เพ่ือเปนหลักประกันวาประชาชนผูอยูภายใตการ

ใชบังคับกฎหมายจะไดรับความเปนธรรม  ซึ่งแยกหลักการ

ตีความ 5 หัวขอ ดังน้ี
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 ทําไมกฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด?

 ท่ีมา กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด ?

1. การตีความตามตัวอักษร

 ตาม ป.อ มาตรา 2 “”บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือได
กระทําการอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิด
และกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดน้ัน ตองเปน
โทษที่บัญญัติไวในกฎหมาย

  เม่ือกฎหมายบัญญัติวาการกระทําใดเปนความผิดและตองรับโทษ
ในทางอาญาแลว ก็ตองถือวาการกระทําน้ันๆเทาน้ันที่เปนความผิด
และผูกระทําตองรับโทษ จะรวมถึงการกระทําอื่นดวยไมได

 การตีความตามตัวอักษร เปนการตีความถอยคําตามความหมายที่
สามัญชนเขาใจกัน แตถาศัพทเฉพาะ ก็จะมีบทนิยาม ดังจะเห็นไดใน 
ป.อ มาตรา 1 ซ่ึงบัญญัตินิยามศัพทไว 13 ขอดวยกัน
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2. การตีความตามเจตนารมณ

 บางกรณีการตีความกฎหมายอาญาตามตัวอักษรแตเพียงอยาง

เดียว ยังไมอาจทําใหเขาใจความหมายท่ีแทจริงของบทบัญญัติ

แหงกฎหมายได จึงจําเปนตองพิจารณาเจตนารมณของ

กฎหมายดวย หรือในกรณีท่ีหากการตีความโดยเครงครัดตาม

ตัวอักษรจะทําให เ กิดผลท่ีขัดตอสามัญสํานึกหรือเกิดผล

ประหลาด

3. หลักการตีความโดยเครงครัด

   3.1 จะนําบทกฎหมายใกลเคียงมาใชใหเปนผลรายมิได

 ศ. เอส เอกูด ไดใหหลักไววา “บทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาซึ่งกําหนด

ความผิดหรือบัญญัติโทษไว จะตองใชบังคับตามตัวอักษร จะลงโทษ

บุคคลเพราะไดกระทําการอันคลายคลึงกันกับที่ไดมีกฎหมายบัญญัตินั้น

ไมได” เชน

-  นายแดง ฆาตัวเองแตไมตาย จะถือวานายแดงมีความผิดฐานพยายามฆา

ตนเอง โดยนํามาตรา 288 ประกอบ 80 มาเทียบเคียงลงโทษไมได
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-  นายเหลือง หลอกวาจะใหเงินนายแดง หากนายแดงขุดบอนํ้า

ใหแกนายเหลือง นายแดงขุดบอนํ้าเสร็จ แตนายเหลืองไมยอม

ใหเงินนายแดง เชนน้ีจะถือวานายเหลืองผิดฐานฉอโกง ตาม

มาตรา 341 มิได เพราะสิ่งท่ีนายเหลืองไดจากนายแดงมิใช

ทรัพยสิน

คําพิพากษาฎีกาที่ 8720/2549

 คดีน้ีมารดาเด็กผูเสียหายสงผูเสียหายไปอยูกับลุงเขยและปาซึ่ง

เปนพ่ีสาวของมารดาเด็กต้ังแตยังเล็ก  ลุงเขยกระทําชําเราเด็ก  

ดังน้ี การกระทําของลุงเขยเปนการกระทําตอผูอยูในความ

ปกครองตองรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 285 หรือไม? 

 ดังน้ีควรตีความ “ผูอยูในความปกครอง” อยางไร โดยใช

หลักการใด
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คําพิพากษาฎีกาที่ 219/2554

 กรณีท่ีพอเลี้ยงขมขืนกระทําชําเราลูกเลี้ยง ศาลฎีกาพิพากษาวา

ไมอาจถือวาเปนการกระทําชําเราแกผูสืบสันดานและผูอยูใน

ความปกครองตามมาตรา 285 ดังน้ี  ใหพิจารณาวาศาลตีความ

โดยอาศัยหลักการใด?

 ศาลฎีกาวางหลักวา กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด จึง

ตีความวา ผูอยูในความปกครองตามมาตรา 285 หมายถึง 

เฉพาะผู ท่ีอยูในความปกครองของผูใชอํานาจตาม ป.พ.พ. 

เทา น้ัน ผูอยู ในความปกครองตามความเปนจริงไมอยู ใน

ความหมายดังกลาว
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คําพิพากษาฎีกาที่ 422/2550 ทรัพยสินที่ศาลสั่งริบ

 การท่ีจําเลยกระทําความผิดฐานชวยเหลือคนตางดาวซึ่งเขามา

และอยูในราชอาณาจักรโดยฝาฝน พ.ร.บ.คนเขาเมืองฯ เพ่ือให

พนจากการจับกุม โดยใชรถกระบะของกลางเปนพาหนะใหคน

ตางดาวน่ังโดยสารมาดวยกันน้ัน ถือไมไดวารถกระบะของกลาง

เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดใชในการกระทําความผิดดังกลาว

โดยตรง ตาม ป.อ.มาตรา 33(1) ท้ังปกติรถกระบะของกลางโดย

สภาพมีไวเพ่ือบรรทุกคนและสิ่งของจากท่ีหน่ึงไปยังท่ีอ่ืนอันเปน

วัตถุประสงคท่ัวไป จึงริบรถกระบะของกลางไมได

ข้อน่าคิด

 ในการริบทรัพยสิน หลักจึงอยูตรงท่ีวา ทรัพยดังกลาวไดใชใน

การกระทําความผิดหรือไม ถาใช นาท่ีจะริบได แตถาหากทรัพย

ดังกลาวเปนแตเพียงมีความสัมพันธเก่ียวของอยูกับการกระทํา

ความผิดแลวก็ไมนาท่ีศาลจะสั่งริบทรัพยดังกลาวได 

 ขอนาคิด คือ เหตุใดรถกระบะดังกลาวจึงไมใชทรัพยสินท่ีใชใน

การกระทําความผิดตาม พ.ร.บ คนเขาเมือง พ.ศ.2522 เมื่อ

ขอเท็จจริงยุติวาจําเลยกระทําความผิดฐานดังกลาว โดยใชรถ

กระบะดังกลาวในการกระทําความผิด
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วิเคราะหแนวคําพิพากษาฎีกา

 จากคําพิพากษาฎีกาท่ีกลาวมา จะพบวา ศาลตีความกฎหมาย

อยางแคบโดยไมไดพิจารณาถึงเจตนารมณของบทบัญญัติใน

มาตราน้ันๆ และการตีความศาลจะไมตีความท่ีเปนการขยาย

ความไปในทางท่ีจะเปนโทษกับจําเลย

 แตอยางไรก็ดี การตีความในทางขยายความ แมวาจะเปนโทษ

กับจําเลย หากการตีความดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของ

บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องน้ันๆ และไมขัดตอถอยคําของ

ตัวบทแลว ควรจะกระทําได

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3643/2526, 5364/2536

 ทรัพยท่ีถูกวางเพลิงเผาตองเปนทรัพยของบุคคลอ่ืน ไมใชเปน

ทรัพยของผูกระทําผิด หรือเปนทรัพยท่ีผูกระทําผิดมีสวนเปน

เจาของรวมอยูดวย ท้ังน้ีโดยใหเหตุผลวา ความผิดตามมาตรา 

218 เปนบทฉกรรจของมาตรา 217  จึงไมอาจตีความคําวา 

“ทรัพยของผูอ่ืน” ตามมาตรา 217 ใหขยายความไปถึงทรัพยท่ี

ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยได เปนการขัดตอหลัก ป.อ. มาตรา 

2 เพราะการตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาตองตีความโดย

เครงครัด
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มาตรา 217 มาตรา 218

 หากพิจารณาจากการตีความตามประวัติศาสตร 
 พบวา ในรายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไข

ประมวลกฎหมายอาญาครั้งที่ 240/363/2484 ที่ประชุมมีมติวา 
ทรัพยที่ถูกวางเพลิง ตาม ป.อ. มาตรา 218 แมวาจะเปนทรัพยของ
ผูกระทําความผิด การกระทําของผูกระทําความผิดก็เปนความผิด
ตามบทบัญญัติดังกลาวได

 หากพิจารณาจากการตีความตามระบบ 
 พบวา มาตรา 218 บัญญัติไวในลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการ

กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ลักษณะของความผิดดังกลาว จึง
ตองมีลักษณะที่เปนอันตรายตอประชาชน แตถามองเพียงแตผลของ
การกระทําแลวความผิดฐานวางเพลิงกับความผิดฐานทําใหเสีย
ทรัพยจะไมแตกตางกัน

 หากพิจารณาจากการตีความตามเจตนารมณ

 สิ่งท่ีกฎหมายประสงคจะคุมครองในความผิดฐานวางเพลิงตาม

ป.อ.มาตรา 218 คือ ภยันตรายตอชีวิต หาใชกรรมสิทธิ์ไม ท้ังน้ี

เพราะ โดยปกติจะมีคนอยูในสถานท่ีดังกลาว ดังน้ัน แมวาจะ

เปนการวางเพลิงเผาทรัพยของตนเอง ก็เปนความผิดดังกลาว

เพราะการกระทําดังกลาวกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตแลว
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3.2 จะนํา “จารีตประเพณ”ีมาใชใหเปนผลรายไมได

 แตถานําจารีตประเพณีมาใชเพ่ือเปนคุณแกผูกระทํา ยอมทําได 

เชน จารีตประเพณียอมใหครูตีเด็กไดตามสมควรเพ่ือวากลาวสั่ง

สอน 

 ดังน้ันการท่ีครูตีเด็กยอมไมเปนความผิด

3.3 จะนํา “หลักกฎหมายทั่วไป” มาใชใหเปนผลรายมิได

 แตถานํามาใช เปนคุณยอมทําได เชน หลักความยินยอม 

สามารถนํามาใชเพ่ือยกเวนความรับผิดได ในบางกรณีการ

นํามาใชเ พ่ือยกเลิกความผิดใหแกผูกระทํา ถือวาเปนการ

นํามาใชเพ่ือเปน “คุณ” เพราะทําใหผูกระทําไมตองรับผิด

ในทางอาญา



02/12/61

27

4. การตีความโดยขยายความ

 จะตีความกฎหมายอาญาในทางขยายความใหเปนการลงโทษ 

หรือการเพ่ิมโทษผูกระทําใหหนักขึ้นไมได

 เชน กฎหมายอาญาหามการทํารายผูอ่ืน แตไมหามทําใหเสียใจ

แกผูอ่ืน

 ศาสตราจารย หยุด  แสงอุทัย กลาวไววา การตีความโดย

เครงครัดเปนแตการหามมิใหศาลขยายความตามใจชอบเทาน้ัน

แตถาการตีความโดยขยายความเพ่ือใหตรงตามความมุงหมาย

แหงกฎหมายตามท่ีปรากฏในตัวบทแลว ศาลก็ชอบท่ีจะทําได

ปัญหาทีน่าพิจารณา

 ความผิดฐานลักทรัพย ตาม ป.อ.มาตรา 334

 “ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืนหรือท่ีผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไป
โดยทุจริตผูน้ันกระทําผิดฐานลักทรัพย....”

 ปญหาวา การลักกระแสไฟฟา เปนความผิดฐานลักทรัพยหรือไม

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 844/2501 ,877/2501 การลักกระแสไฟฟา
เปนการลักทรัพย (เปนการยอมรับหลักการตีความโดยขยาย
ความคําวา ทรัพยตามมาตรา 334 ใหรวมถึง ทรัพยสินดวย 
เพราะ กระแสไฟฟาเปนวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและถือเอา
ได ตาม ป.พ.พ.
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คําพิพากษาฎีกาที่ 877/2501

 การลักกระแสไฟฟามีความผิดตามมาตรา 334 ท้ังน้ีโดยขยาย

ความคําวา ทรัพย ใหรวมถึงทรัพยสินดวย เพราะกระแสไฟฟา

น้ันเปนวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจมีราคาและถือเอาไดตาม ป.พ.พ.

5.ในกรณีเปนที่สงสัย ศาลตองตีความใหเปนผลดแีกจําเลย

วาไมไดกระทําความผิด

 “กรณีเปนท่ีสงสัย” คือ อาจตีความไดหลายนัย ศาลจึงตอง

ตีความใหเปนผลดีแกจําเลย 

 คําพิพากษาฎีกา 1356-1360/2508 จําเลย 4 คนถูกลงโทษตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ปรับรวมกันเปนเงิน 

66,789.80 บาท ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 

ศาลจะสั่งกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกิน 1 ป แตๆไมเกิน 

2 ปได 

 ดังน้ี ใหพิจารณาวา ศาลจะตีความลงโทษจําเลยอยางไร?
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สรุป

 การตีความโดยเครงครัดไมใชหลักการการตีความกฎหมายอาญา 

การตีความกฎหมายโดยขยายความหรือโดยเครงครัดจึงขึ้นอยู

กับเจตนารมณของกฎหมายในแตละมาตราเปนสําคัญ


