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สารพันปัญหากฎหมาย

หลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย 
แพ่งและอาญา

โดยทั่วไปมักจะคิดกันว่าการตรากฎหมายนั้นเป็นเรื่องของรัฐสภา 
หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการตีความกฎหมายเป็นเรื่องของศาลอันประกอบ 
ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร หรือที่เรียกว่า 
“ฝ่ายตุลาการ” โดยเฉพาะ แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วจะเห็นว่าความจริง 
มิได้เป็นเช่นนั้นกล่าวคือ กฎหมายมิได้เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย 
ตุลาการเท่านั้น แต่กฎหมายเป็นเรื่องของผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยทั้งสามฝ่าย 
คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีส่วนในการ 
สร้าง การใช้ และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน และในทางอรรถคดี นอกจากนี้แล้วสำหรับบุคคลทั่วไปก็จำเป็น
ที่จะต้องรู้ความหมายอันแท้จริงของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ ด้วย เพราะ 
การกล่าวอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายนั้น ตามหลักกฎหมายแล้วไม่อาจเป็นข้อแก้ตัว 
เพือ่ใหร้อดพน้จากความรบัผดิทัง้ทางแพง่และทางอาญาไปได ้ดงันัน้ เพือ่เปน็การ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในหลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการใชแ้ละการตคีวามกฎหมายใหม้ี 
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้ จึงใคร่ขอนำเสนอ  
เรื่อง “หลักทั่วไปในการตีความกฎหมายแพ่งและอาญา” ตามลำดับ ดังนี้

๑. ความหมายของการตีความกฎหมาย  
   การตีความกฎหมาย๑ หมายถึง การค้นหาหรืออธิบายความหมาย 

ของถอ้ยคำทีป่รากฏในตวับทกฎหมาย โดยอาศยัการใชเ้หตผุลตามหลกัตรรกวทิยา 
และสามัญสำนึกให้มีความหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะนำกฎหมายนั้นไปใช้บังคับ 
แก่กรณีที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

   ๑ธานนิทร ์กรยัวเิชยีร, “ความสำคญัของการตคีวามในวชิาชพีกฎหมาย” การใชก้ารตคีวามกฎหมาย, กองทนุศาสตราจารยจ์ติต ิ

ติงศภัทิย์. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๒. หน้า ๑.  
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  ดั งนั้ นการตีความกฎหมายจะพึ งกระทำต่อ เมื่ อมี ข้ อสงสัย 
ในความหมายของกฎหมายเกิดขึ้น ถ้ากฎหมายชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ต้องตีความ  
แม้ว่าผู้ใช้กฎหมายจะรู้สึกว่าการนำกฎหมายไปใช้บังคับกับคดีเรื่องนั้น ๆ 
จะไม่ยุติธรรมก็ตาม แต่กฎหมายต้องมีความแน่นอนเมื่อบัญญัติไปแล้วก็ต้องยุติ  
การตีความกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายเพราะ 
หากมีการตีความท่ีไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว 
ก็อาจจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นเกิดผลในทางที่ตรงกันข้ามได้   
เช่น ในกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีความกันคดีที่ควรจะชนะ 
กลับต้องแพ้ หรือคดีที่ควรจะแพ้กลับกลายเป็นชนะ  
หรือแม้แต่ในกรณีที่ผู้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เข้าใจว่า 
ตนมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และใช้อำนาจนั้น 
จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือน 
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือในบางครั้งก็อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น 
กฎหมายก็จะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และ 
ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเสียเอง 

๒. สาเหตุที่ต้องตีความกฎหมาย๒

   สาเหตุท่ีต้องมีการตีความกฎหมายก็เน่ืองมาจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
นั้นประกอบขึ้นมาจากถ้อยคำที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของบุคคลโดยถ้อยคำ 
ทีป่ระกอบกนัเปน็บทบญัญตัขิองกฎหมายนัน้ มกัจะมขีอ้จำกดัในตวัเอง ในบางกรณ ี
ถ้อยคำบางคำอาจมีความหมายได้หลายนัย หรือบางถ้อยคำอาจมีความหมายเปล่ียน
ไปตามบรบิท และบางถอ้ยคำอาจมทีัง้ความหมายธรรมดาและความหมายเฉพาะ  
ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายที่บัญญัติขึ้นส่วนใหญ่มักจะบัญญัติด้วยถ้อยคำที่มี 
ความหมายอย่างกว้าง เพื่อให้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปและไม่จำเป็นต้องแก้ไข 
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง หรือในบางกรณีผู้บัญญัติกฎหมายก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่อาจสื่อ 
ความหมายตามที่ต้องการได้อย่างชัดแจ้ง ทำให้ตัวบทกฎหมายคลุมเครือและ 
มีข้อสงสัยว่าจะใช้กฎหมายดังกล่าวบังคับแก่กรณีใดบ้าง และบางกรณีถ้อยคำที่ 
ปรากฏในตวับทกฎหมายกอ็าจเกดิความผดิพลาดและแตกตา่งจากความประสงค์ 
ของผู้บัญญัติกฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตีความกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือ 
ชว่ยคน้หาความหมายทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม และเปน็ธรรม ของกฎหมายแตล่ะฉบบั 
เพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงทั้งตัวบทกฎหมาย 
และเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกัน

   ๒ธานินทร์  กรัยวิเชียร. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒.



จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๓

สารพันปัญหากฎหมาย

165

๓. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตีความกฎหมายแพ่ง๓    
     หลักการตีความกฎหมายแพ่ง โดยทั่วไปแล้วจะตีความตามตัวอักษร 
ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายนั้นชัดเจนแล้ว แต่ถ้ากฎหมายนั้นเคลือบคลุม 
ไม่ชัดเจนก็ต้องตีความตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
โดยอาศัยหลักความเป็นธรรมที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนทั่วไป และถ้าเป็น 
บทบัญญัติอันเด็ดขาดหรือที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน หรือการจำกัดตัดสิทธิของบุคคลย่อมต้องตีความโดยเคร่งครัด

    ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายชัดเจนแน่นอนอยู่แล้ว 
ก็ไม่ต้องตีความกฎหมายนั้น การตีความกฎหมายจะเกิดมีขึ้นก็เฉพาะในกรณีที่ 
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีความเคลือบคลุมสงสัยโดยไม่จำกัดเฉพาะในกรณี 
ถอ้ยคำในกฎหมายทีไ่มช่ดัเจนเทา่นัน้ แมใ้นกรณทีีถ่อ้ยคำในกฎหมายชดัเจนดอียู่
แลว้กอ็าจจะตอ้งมกีารตคีวามได ้เพราะในความเปน็จรงิแลว้ถอ้ยคำแตล่ะถอ้ยคำ
ทีป่ระกอบเปน็ขอ้ความนัน้ไมม่คีวามหมายทีช่ดัแจง้ในตวัเอง หากแตค่วามหมาย 
จะชดัเจนขึน้กต็อ่เมือ่ไดอ้า่นรวมกบัถอ้ยคำอืน่ทีเ่ปน็บรบิทหรอืขอ้ความแวดลอ้ม 
ประกอบเขา้เปน็ขอ้ความของเรือ่งนัน้ ๆ  กลา่วคอื  ตอ้งพจิารณาถงึถอ้ยคำตวัอกัษร 
ทีช่ดัเจนนัน้ประกอบกบัเจตนารมณข์องกฎหมายพรอ้มกนัไป เพือ่ใหไ้ดค้วามหมาย 
ที่ชัดเจนหรือเหตุผลที่แท้จริงของกฎหมาย

   ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔ บัญญัติว่า 
“กฎหมายนัน้ ตอ้งใชใ้นบรรดากรณซีึง่ตอ้งดว้ยบทบญัญตัใิด ๆ  แหง่กฎหมาย 
ตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ 

   เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้น 
ตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัยคดี 
อาศยัเทยีบบทกฎหมายทีใ่กลเ้คยีงอยา่งยิง่ และถา้บทกฎหมายเชน่นัน้กไ็มม่ดีว้ย  
ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป” จากบทบัญญัติดังกล่าวสามารถแยก 
พิจารณาการตีความกฎหมายแพ่งได้เป็นสองกรณีคือการตีความตามตัวอักษร 
และการตีความตามเจตนารมณ์ 

   ๓.๑ การตีความตามตัวอักษร
      การตีความตามตัวอักษรเป็นการตีความเกี่ยวกับภาษา ถ้อยคำ 

ตัวอักษรและไวยากรณ์จะต้องเริ่มต้นที่การค้นหาคำนิยามหรือความหมาย 
ของถ้อยคำ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก่อน และคำนิยามนั้นจะต้องมาจาก 
คำนิยามในกฎหมายฉบับนั้น หรือมาจากกฎหมายอื่นที่กฎหมายนั้นอ้างถึง 
ความหมายของถอ้ยคำตามตวัอกัษร จงึมคีวามสำคญัทีส่ดุ เพราะถา้ไมรู่ค้วามหมาย 

  ๓ประสิทธิ์  โฆวิไลกุล, “การตีความกฎหมาย สัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย”, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. ๒๕๓๘. 
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ที่ถูกต้องแท้จริงของถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นแล้วก็ไม่อาจทราบ 
ความหมายของข้อความนั้น ๆ ได้ และไม่อาจทราบถึงความมุ่งหมายของ 
บทบัญญัติน้ัน ๆ  และไม่สามารถตีความกฎหมายได้อย่างถูกต้อง เพราะการแสดงออก 
ถึงความมุ่งหมายนั้นย่อมต้องแสดงออกมาในรูปของตัวอักษรหรือตัวหนังสือ 
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับทราบด้วยและเป็น 
หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ 

      ดังนั้น การตีความตามตัวอักษรนั้นจึงเป็นการพิจารณา 
ความหมายของกฎหมายจากตัวบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ 
ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็น ๓ กรณีคือ

      (๑) ในกรณีที่กฎหมายนั้นใช้ความหมาย 
ธรรมดา ก็ต้องเข้าใจว่ามีความหมายที่เข้าใจอยู่ตามธรรมดา 
ของถ้อยคำนั้น ๆ เป็นกรณีที่ถ้อยคำมีความหมายเป็นไปตาม
ทีส่ามญัชนทัว่ไปเขา้ใจกนั ซึง่สามารถหาความหมายโดยยดึถอื 
ความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมเป็นหลัก

      (๒) กรณีที่บทกฎหมายใช้ภาษาเทคนิคหรือ 
ภาษาทางวิชาการก็ต้องเข้าใจความหมายตามที่เข้าใจกันในทางเทคนิค หรือ 
ทางวิชาการนั้น ๆ 

     (๓) กรณีที่บทกฎหมายประสงค์ให้ถ้อยคำบางคำมีความหมาย 
เป็นพิเศษไปกว่าที่ เข้าใจกันอยู่ในภาษาธรรมดา หรือภาษาเทคนิค หรือ 
ภาษาทางวิชาการ ที่เรียกกันว่า “ศัพท์กฎหมาย” ซึ่งศัพท์กฎหมายนั้นจะต้อง
มีการกำหนดบทวิเคราะห์ศัพท์หรือนิยามไว้ให้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป๔ เช่น คำว่า 
“กระทำ” ตามที่เข้าใจกันในภาษาธรรมดาเข้าใจว่าต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย  
แต่ประมวลกฎหมายอาญาไม่ประสงค์จะให้ความหมายอย่างภาษาธรรมดา  
จึงได้บัญญัติบทวิเคราะห์ศัพท์หรือบทนิยามไว้ในมาตรา ๕๙ วรรคท้าย ว่า  
“การกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที ่
จกัตอ้งกระทำเพือ่ปอ้งกนัผลนัน้ดว้ย” ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่สำหรบัประมวลกฎหมาย 
อาญาแล้ว คำว่า “กระทำ” มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันตามภาษาธรรมดา
คอืนอกจากจะเขา้ใจตามทีค่นธรรมดาสามญัเขา้ใจแลว้วา่หมายถงึการเคลือ่นไหว 
ร่างกายแล้ว ยังรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้น โดยงดเว้นการที่จักต้อง 
กระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย 

   ๓.๒ การตีความตามเจตนารมณ์ 
      การตคีวามตามเจตนารมณ ์เปน็การคน้หาความหมายของถอ้ยคำ 

   ๔หยุด แสงอุทัย. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป” กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖.๒๕๔๘,  

หน้า ๑๓๓ – ๑๓๔.
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ในบทกฎหมายจากเจตนารมณห์รอืความมุง่หมายของกฎหมายนัน้ ๆ  ซึง่เจตนารมณ ์
ของกฎหมายแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน เช่น เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญามุ่งที่ 
จะควบคุมการกระทำผิดและลงโทษผู้กระทำผิด ในขณะที่กฎหมายแพ่งมุ่งที่จะ 
ใหม้กีารเยยีวยาหรอืชดใชค้วามเสยีหายแกผู่เ้สยีหาย การตคีวามตามเจตนารมณ์ 
จึงมีความสำคัญมากเพราะกฎหมายต่าง ๆ มีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ 
ไม่เหมือนกัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายจะกำหนดความผิด 
และโทษจึงถือว่าความชั่วของบุคคลเป็นข้อสำคัญ แต่ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มุ่งหมายที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นการชดใช้เป็นตัวเงิน หรือ 
แม้แต่เร่ืองการกระทำโดยประมาท กฎหมายอาญาจะพิจารณาจากการกระทำว่าการ 
กระทำใดจะเป็นการประมาทหรือไม่จึงพิจารณาจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล 
ในลักษณะและฐานะอย่างเดียวกับผู้กระทำว่าสามารถใช้ความระมัดระวังได้หรือไม่ 
แต่การประมาทเลินเล่อตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ นั้น พิจารณาจากความ 
ระมัดระวังของวิญญูชน คือคนที่มีความรอบคอบปานกลางเป็นประมาณ

     การตีความตามเจตนารมณ์จึงเป็นการค้นหาวัตถุประสงค์ของ 
กฎหมาย เจตนารมณห์รอืความมุง่หมายของกฎหมายนัน้ ซึง่การคน้หาเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะกฎหมายแต่ละฉบับย่อมมีเจตนารมณ์ 
ของกฎหมายฉบบันัน้โดยเฉพาะ เชน่ หลกัการตคีวามสญัญา ซึง่กฎหมายกำหนด 
ให้ตีความตามตัวอักษรหรือตามเจตนารมณ์ของสัญญาฉบับนั้นตามวัตถุประสงค์ 
แห่งสัญญาระหว่างคู่สัญญา หรือการตีความการแสดงเจตนาของคู่สัญญา 
ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า “ในการตีความ 
การแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือ 
ตัวอักษร” หรือกรณีมาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีข้อสงสัยให้ตีความไปใน
ทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้นั้น”   

     ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ ๓๗๐๘/๒๕๒๘ ในสัญญากู้ระบุเรื่อง 
ดอกเบีย้ไวว้า่“ยอมใหด้อกเบีย้ตามกฎหมายอยา่งสงู” เปน็ขอ้ความทีไ่มไ่ดก้ำหนด 
อตัราดอกเบีย้โดยชดัแจง้แนน่อนวา่เปน็อตัราอยา่งสงูเทา่ไรจงึตอ้งตคีวามในทาง 
ทีเ่ปน็คณุแกผู่กู้ ้หรอืลกูหนี ้ซึง่ผูใ้หกู้ม้สีทิธทิีจ่ะเรยีกดอกเบีย้ไดใ้นอตัรารอ้ยละ ๗  
ครึง่ตอ่ป ีตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์มาตรา  ๗  ไมใ่ชร่อ้ยละ  ๑๕  เพราะ 
ตามกฎหมายไม่ทราบว่าอัตราอย่างสูงนั้นคืออัตราใด การตีความแบบนี้จึงต้อง 
ตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้กู้หรือลูกหนี้ ตามมาตรา ๑๑ 

๔. หลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายอาญา๕ 
   เนื่องจากกฎหมายอาญานั้นเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ใน 

    ๕หยุด  แสงอุทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓๘.
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การคุ้มครองบุคคลและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมุ่งหมาย 
เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ ชีวิต 
รา่งกาย และทรพัยส์นิ ของบคุคล ดงันัน้ การตคีวามกฎหมายอาญาตอ้งตคีวาม 
โดยเครง่ครดัตามตวัอกัษรโดยยดึหลกัวา่ “ไมม่กีฎหมาย ไมม่คีวามผดิ ไมม่โีทษ” 
จะตีความโดยขยายความเพื่อลงโทษหรือเพิ่มโทษแก่ผู้กระทำความผิดไม่ได้  
ในกรณีที่มีความสงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ 
ผู้กระทำผิด (จำเลย หรือผู้ต้องหา) ดังจะเห็นได้ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒ วรรคแรกทีบ่ญัญตัวิา่ “บคุคลจะตอ้งรบัโทษในทาง 
อาญาต่อเม่ือได้กระทำการอันกฎหมายท่ีใช้ในขณะกระทำน้ัน 
บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษท่ีจะลงแก่ 
ผูก้ระทำความผดินัน้ ตอ้งเปน็โทษทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมาย” 
ดังน้ัน การตีความกฎหมายอาญาน้ันจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด  
จะนำจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือกฎหมายที่ใกล้เคียง 
อย่างยิ่งหรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อมี 
ข้อเคลือบคลุมหรือสงสัยจะนำมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้ไม่ได้ 

  ดังนั้น หลักเกณฑ์การตีความกฎหมายอาญาจึงสรุปได้ดังนี้
 ๑. เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดความผิด 

และโทษ ฉะนั้นจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ 
ว่าการกระทำหรืองดเว้นกระทำการใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการ 
กระทำหรอืการงดเวน้กระทำทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ ทีก่ฎหมายมุง่หมายจะใหเ้ปน็ความผดิ  
การกระทำหรืองดเว้นกระทำอื่นนอกจากนั้นหาเป็นความผิดไม่ 

 ๒. จะตีความกฎหมายอาญาในทางขยายความให้เป็นการลงโทษหรือ 
เพิ่มโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นไม่ได้ 

 ๓. ในกรณีเป็นที่สงสัยศาลต้องตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหาว่าไม่ได้ 
กระทำความผิด แต่ท้ังน้ีต้องระลึกเสมอว่าศาลไม่มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้กระทำความผิด  
และศาลไม่มีหน้าที่พยายามหาทางตีความในทางที่ว่าการกระทำของผู้ต้องหา 
ไม่เป็นการกระทำความผิด ศาลจะตีความไปในทางท่ีเป็นผลดีแก่ผู้กระทำผิดก็ต่อเม่ือ 
ถ้อยคำของตัวบทเป็นที่สงสัยซึ่งอาจตีความว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดก็ได้ 
ไมเ่ปน็ความผดิกไ็ด ้หรอืจะใหเ้ปน็ผลรา้ยหรอืไมก่ไ็ด ้เฉพาะในกรณเีชน่วา่นีเ้ทา่นัน้ 
ศาลจึงจะตีความให้เป็นผลดีแก่ผู้ต้องหา 
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๕. บุคคลผู้ที่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย๖  
   บคุคลผูท้ีม่หีนา้ทีต่คีวามกฎหมายโดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ดจะตอ้งใชก้ฎหมาย 

ผู้นั้นก็ต้องตีความกฎหมาย นอกจากนี้ผู้ที่มีหน้าที่ตีความกฎหมาย ได้แก่ 
   ๑) ศาลยุติธรรม ในกรณีที่ศาลยุติธรรมตีความถ้าคำพิพากษานั้น 

ถงึทีส่ดุ การตคีวามของศาลกเ็ดด็ขาดเฉพาะคดนีัน้แตถ่า้ศาลทีต่คีวามเปน็ศาลสงู  
เช่น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ศาลล่างมักจะเดินตามการตีความนั้น เพราะ 
เกรงจะถูกกลับคำพิพากษาโดยศาลสูง ในเมื่อคดีนั้นมีการอุทธรณ์หรือฎีกาต่อไป
ยังศาลสูง แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดบังคับให้ศาลล่างทำเช่นนั้น 

   ๒) เจ้าพนักงาน๗ กรณีของเจ้าพนักงานสามารถแยกการตีความได้ 
สองประเภทคือ

     ๒.๑ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า การวินิจฉัยของเจ้าพนักงาน 
ชัน้ใดใหเ้ปน็ทีส่ดุ เมือ่เจา้พนกังานชัน้นัน้ตคีวามและไมม่ทีางทีจ่ะอทุธรณต์อ่ไปได ้ 
การตีความของเจ้าพนักงานชั้นนั้นย่อมเป็นเด็ดขาดแต่ถ้ากฎหมายยอมให้มี 
การอุทธรณ์ ก็ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้น ๆ เสียก่อน เพื่อให้วินิจฉัยตีความให้ 
เดด็ขาดแลว้จงึจะใชส้ทิธทิางศาลได ้ถา้การตคีวามของเจา้พนกังานเปน็การตดัสทิธิ 
เสรีภาพของเขาอันเป็นการละเมิดหรือลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งฯ เขาก็ฟ้องศาลได้

     ๒.๒ ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติการวินิจฉัยการอุทธรณ์ไว้  
การตคีวามของเจา้พนกังานกเ็หมอืนกบัการตคีวามของผูใ้ชก้ฎหมายอืน่ ๆ  กลา่วคอื  
ไม่มีผลเด็ดขาด ถ้าผลของการปฏิบัติการไปตามที่ตีความนั้น เอกชนรู้สึกว่า 
เขาถูกตัดสิทธิหรือเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขาก็นำความไปฟ้องร้อง 
เป็นคดียังศาลยุติธรรม หรือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ให้คณะกรรมการวินิจฉัย 
เรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาได้ตามกฎหมาย

   ๓) นักนิติศาสตร์ นักนิติศาสตร์ไม่ใช่เป็นผู้ใช้กฎหมายแก่ข้อเท็จจริง 
เหมอืนผูใ้ชก้ฎหมายอืน่ นกันติศิาสตรต์คีวามในกฎหมายเพือ่หยัง่ทราบความหมาย 
ของกฎหมายใหแ้นน่อนเพือ่ตนจะไดน้ำมาเขยีนบทความหรอืตำรากฎหมายตอ่ไป  
ในต่างประเทศการตีความของนักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้มีอิทธิพลเหนือ 
คำพพิากษาของศาลเปน็อนัมาก เพราะผูพ้พิากษาไดย้อมรบันบัถอืการตคีวามนัน้  
และนำหลักเกณฑ์จากตำรานั้นไปใช้ในการเขียนคำพิพากษา

   ๖หยุด  แสงอุทัย. เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๓๙ - ๑๔๐.
   ๗เจ้าพนักงาน หมายถึง เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจใช้และตีความกฎหมายตามที่กฎหมายนั้น ๆ  ให้อำนาจไว้ เช่น เจ้าพนักงาน 

ฝ่ายปกครองซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน มีอำนาจตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น  
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   ๔) ราษฎร ที่ต้องใช้กฎหมาย ก็ย่อมจะต้องตีความในกฎหมาย 
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือจะได้กระทำนิติกรรมหรือสัญญาระหว่างกันโดยถูกต้อง  
หรือเพื่อรู้ว่าตนมีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันเพียงใด ในการนี้ราษฎรอาจปรึกษา 
ทนายความก็ได้

   นอกจากนี้แล้วยังมีหลักเกณฑ์พิเศษซึ่งเกี่ยวกับบุคคลผู้ตีความที่มีอยู่ 
ในเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

   ๑) การตคีวามรฐัธรรมนญูฯ เพือ่วนิจิฉยัวา่บทบญัญตัแิหง่กฎหมายใด 
มีข้อความ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ ย่อมเป็นอำนาจของ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่จะตีความ   

  ๒) การตีความในกรณีอื่น ๆ ผู้ใดใช้รัฐธรรมนูญฯ 
ผู้นั้นก็ย่อมจะตีความได้ เช่น คณะรัฐมนตรีอาจตีความว่า 
ในการเปดิประชมุรฐัสภาสมยัวสิามญั พระมหากษตัรยิจ์ะตอ้ง 
ทรงเสดจ็มาทำพธิเีปดิการประชมุหรอืไม ่แลว้ถวายคำแนะนำ 
ต่อพระมหากษัตริย์ไปตามนั้น 

๖. สรุป 
   กฎหมายน้ันมีลักษณะท่ีสำคัญประการหน่ึงก็คือต้องมีความชัดเจนแน่นอน  

ซึ่งความชัดเจนแน่นอนนี้จะนำไปสู่ความเชื่อถือของประชาชนในประเทศที่อยู่ใน
บังคับของกฎหมายคือประเทศที่ปกครองโดย “หลักนิติรัฐ” และหากประชาชน 
ให้ความเชื่อถือก็ย่อมส่งผลสะท้อนถึงหลักกฎหมายในฐานะที่เป็นบรรทัดฐาน 
ทางสังคมให้มีความมั่นคงและหนักแน่นยิ่งขึ้น ฉะนั้นการตีความกฎหมายจึงม ี
ส่วนที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ 
ตัวศาลผู้รับผิดชอบในการตีความกฎหมายจำเป็นท่ีจะต้องตีความกฎหมายให้เข้าใจ 
โดยถ่องแท้และพิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างรอบครอบและเป็นกลาง มิฉะนั้นแล้ว
ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมีกฎหมาย ดังคำกล่าวของ ลอน ฟูลเลอร์ (Lon Fuller) 
นกัปราชญก์ฎหมายชาวอเมรกินั แหง่สำนกัฮารว์ารด์ ซึง่ไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสอืเรือ่ง 
“The morality of Law” โดยกล่าวว่า ระบบกฎหมายย่อมดำรงอยู่ไม่ได้ 
หากปรากฏความเสื่อม ๘ ประการ๘ ดังต่อไปนี้ 

   ๑. ขาดหลักการปกครองทางกฎหมาย มีแต่การตัดสินคดีเฉพาะหน้า 
ชั่วครั้งชั่วคราว จนขาดหลักการสำคัญ รวนเรไม่แน่นอน

   ๒. ความบกพร่องในการเผยแพร่กฎหมายและหลักการปกครองโดย 
กฎหมายเป็นใหญ่ไปสู่ประชาชนไม่เข้มแข็งเพียงพอ

   ๘กติตศิกัดิ ์ปรกต,ิ หลกัทัว่ไปในการใชแ้ละตคีวามกฎหมาย. การใชก้ารตคีวามกฎหมาย, กองทนุศาสตราจารยจ์ติต ิตงิศภทัยิ.์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. โรงพิมพ์เดือนตุลา, ๒๕๕๒. หน้า ๖๒.
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   ๓. การบัญญัติกฎหมายขาดความชัดเจน จนคนไม่อาจเข้าใจกันได้
   ๔. การตรากฎหมายนั้นมักตราย้อนหลัง
   ๕. การที่ปล่อยให้กฎหมายทั้งหลายขัดกันเองไปมาคำพิพากษา 

ทั้งหลายขัดกันเองไปมา
   ๖. กฎเกณฑ์ที่บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายนั้นบังคับไม่ได้เพราะบัญญัติ 

ไว้ในลักษณะที่เกินกำลังที่จะบังคับได้ หรือเกินกว่าที่ผู้บังคับจะปฏิบัติตามได้
   ๗. ความไม่ม่ันคงในกฎหมายซ่ึงประชาชนรู้สึกได้ว่ากฎหมายเปล่ียนไป 

เปลี่ยนมาวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น โดยประชาชนไม่ได้ยินยอม 
หรือเห็นพ้องด้วย

   ๘. ขาดการแบ่งแยกอำนาจที่ชัดเจนเกิดความสับสนหรือแทรก 
ซ้อนกัน ระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ




