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 บทท่ี 3   

การใช้และการตีความกฎหมาย  

 
 

 เมื่อรฐับญัญตักิฎหมายขึน้แลว้ ย่อมมกีารนําไปใชบ้งัคบักบัประชาชนทุกผูค้นใน

ประเทศ ถา้เป็นกฎหมาอาญากจ็ะถูกนําไปใชเ้พือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ 

บางครัง้ก็มกีารนําไปใช้นอกราชอาณาจกัร เช่น การกระทําความผดิในเรอืไทย หรือ

อากาศยาน ไม่วา่จะกระทาํ ณ ทีใ่ด ๆ ใหถ้อืวา่กระทาํในราชอาณาจกัร0

1 หรอืการกระทํา

ความผดิฐานกบฏนอกราชอาณาจกัร 1

2 เป็นต้น ในส่วนที่เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   

ซึง่เป็นกฎหมายเอกชน กเ็ป็นกฎหมายทีก่ําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างเอกชนกบัเอกชน 

ในฐานะทีเ่อกชนมคีวามเท่าเทยีมกนั เพยีงแต่ไม่ไดบ้งัคบัเดด็ขาดเช่นเดยีวกบักฎหมาย

อาญา กล่าวคือ คู่กรณีอาจตกลงกันเป็นประการอื่นได้ หากการตกลงนัน้ไม่ขดัต่อ

กฎหมาย  ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดงีาม 

 จากการที่กฎหมายถูกนําไปใช้กับทุกผู้คนในประเทศไทย เป็นเหตุให้บุคคล      

ไม่สามารถอา้งว่าไมท่ราบวา่มกีฎหมายบญัญตัไิวห้รอืทราบวา่มกีฎหมายบญัญตัไิวแ้ต่ไม่

ทราบว่ากฎหมายทีบ่ญัญตัไิวห้มายความว่าอย่างไร ซึ่งนําไปสู่ประเดน็ทีว่่าใครเป็นผูใ้ช้

กฎหมายเป็นการเจาะจงให้แจ่มชดัขึ้น ซึ่งหากพจิารณาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าผู้ใช้

กฎหมายไดแ้ก่ 

 1.  ศาล  มีหน้าที่พิจารณาและพิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ ศาลอาจได้แก่ ศาล

ยุตธิรรม ศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษี ฯลฯ ในการใชก้ฎหมาย 

ทุกศาลย่อมมหีน้าที่ในการตีความเพื่อสามารถนํากฎหมายไปปรบัใช้กบัคดต่ีาง ๆ ได้

อยา่งถูกตอ้ง  

 2.  เจา้พนกังาน ซึง่ไดแ้ก่ เจา้พนกังานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐั เจา้พนกังาน

ตํารวจ พนักงานอยัการ เจา้หน้าที ่ขององคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ เจา้พนักงานของรฐั

                                                        
1ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 4 วรรค 2  
2ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 7 (1).    
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เป็นผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย จงึมหีน้าทีต่คีวามกฎหมายเพื่อใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอย่าง

ถูกตอ้ง แต่การตคีวามกฎหมายของเจา้หน้าทีข่องรฐั มใิช่จะถูกตอ้งเสมอไป อย่างไรกด็ ี

อาจมีกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่า การตีความกฎหมายของเจ้าพนักงานถือเป็นที่สุด      

การตคีวามของเจา้พนักงานย่อมเป็นเดด็ขาด ไม่มทีางอุทธรณ์ต่อไปได ้แต่ถ้ากฎหมาย

ยอมใหม้กีารอุทธรณ์ กต็อ้งมกีารอุทธรณ์ตามช่องทางของกฎหมายนัน้ ๆ เสยีก่อน จงึใช้

สทิธทิางศาลได ้

  ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติวิธีการอุทธรณ์ตามกฎหมายนัน้ ๆ ก่อน 

เอกชนผูไ้ดร้บัผลรา้ยจากการตคีวามของเจา้หน้าทีข่องรฐัย่อมสามารถนําคดไีปฟ้องรอ้ง

ยงัศาลยุตธิรรมหรอืศาลทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปได ้

  นอกจากน้ีให้ส ังเกตว่า การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็น

หน่วยงานของรฐั ไมม่ผีลผกูพนัศาล 

 3.  ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไปเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกบงัคบัใชก้ฎหมาย และ

ต้องปฏบิตัติามกฎหมาย ประชาชนย่อมต้องตคีวามในกฎหมายเพื่อประโยชน์เอง เช่น 

การตคีวามกฎหมายอาญา เพื่อใหต้นเองไม่ตอ้งตกเป็นผูก้ระทําความผดิทางอาญา เช่น

ความผดิฐานหมิน่ประมาท ประชาชนที่จะกล่าวขอ้ความต่าง ๆ จะต้องไม่เป็นการหมิน่

ประมาทผู้อื่น ก็ต้องมกีารตคีวามว่าการหมิน่ประมาทหมายความว่าอย่างไร การกล่าว

ถ้อยคําอย่างไรเป็นหมิ่นประมาท หรือในกรณีของกฎหมายภาษี อาจมีประเด็นว่า

คา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งทีส่ามารถหกัเป็นค่าใชจ้่ายไดบ้า้ง หรอืไมส่ามารถหกัเป็นค่าใชจ้่ายบา้ง

ซึ่งประเดน็ต่าง ๆ เหล่าน้ี แมแ้ต่ผูท้ี่สําเรจ็การศกึษาทางนิตศิาสตร์ ยงัอาจตคีวามได้ไม่

ถูกตอ้ง อาจทําใหป้ระชาชนผูใ้ชก้ฎหมายมคีวามผดิทางอาญา หรอือาจตอ้งมคีวามผดิใน

การยื่นจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง อาจถูกปรบัหรือจ่ายเงินเพิ่ม เพราะบุคคลจะอ้างว่าไม่รู้

กฎหมายไม่ได ้ปญัหาคอืว่าประชาชนจะตอ้งดําเนินการอย่างไร แมบ้างครัง้จะไปปรกึษา

กบัเจา้หน้าที ่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายนัน้ ๆ แลว้กต็าม 

 

 การตีความกฎหมาย 

 จากการทีก่ล่าวมาก่อนหน้าน้ีวา่ ผูม้หีน้าทีต่คีวามกฎหมายไดแ้ก่ ศาล เจา้พนกังาน

และประชาชนทัว่ไป ต่อไปจะเป็นการอธบิายถงึวธิกีารตคีวามกฎหมาย 
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 การที่ต้องมกีารตีความกฎหมายก็เพราะเหตุว่ากฎหมายที่บญัญัติไว้มีถ้อยคํา    

ไม่ชัดเจนแน่นอน คือมีถ้อยคําที่กํากวม หรือมีความหมายได้หลายทาง จึงมีความ

จําเป็นต้องหยัง่ทราบว่าถ้อยคําของบทบญัญัติกฎหมายมีความหมายอย่างไร ดงันัน้      

ถ้ากฎหมายมคีวามชดัเจนอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมกีารตคีวาม แต่มขีอ้สงัเกตว่าในทาง

ปฏิบตัิมกีรณีน้อยมากที่ถ้อยคําในกฎหมายมคีวามชดัเจนโดยไม่ต้องมกีารตีความแต่

ประการใด 

 

 หลกัเกณฑใ์นการตีความกฎหมาย 

 หลกัเกณฑใ์นการตคีวามกฎหมาย อาจแยกเป็น 2 กรณคีอื 

1. การตคีวามกฎหมายอาญา 

2. การตคีวามกฎหมายแพง่ 

 

1. การตีความกฎหมายอาญา 

             เน่ืองจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัวิา่การกระทาํหรอืงดการกระทาํ

ใดเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ ดงันัน้ กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครดั 

กล่าวคือต้องตีความเฉพาะการกระทําหรอืงดเว้นการกระทําเท่าที่ระบุไว้ในกฎหมาย

เท่านัน้ จงึเป็นความผดิ ศาลจะตคีวามกฎหมายอาญาในทางขยายความไปเอาผดิกบัการ

กระทาํซึง่ไม่เป็นความผดิมาลงโทษไม่ได ้หรอืจะตคีวามยอ้นหลงัไปลงโทษการกระทําซึง่

ขณะกระทําไม่เป็นความผดิไม่ได้เช่นเดยีวกนั ขณะเดยีวกนัศาลจะตคีวามไปเพิม่โทษ

ผูก้ระทาํความผดิใหร้บัโทษหนกัขึน้กไ็มไ่ด ้เชน่การหลอกใหผู้อ้ื่นสง่แรงงานใหย้่อมไมเ่ป็น

ความผดิฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เพราะแรงงานไมใ่ชท่รพัยส์นิ 

2. การตีความกฎหมายแพ่ง 

วธิกีารตคีวามตามกฎหมายแพง่ มกีารบญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และ

กฎหมายพาณชิย ์มาตรา 4 วรรคแรก ความวา่ “กฎหมายนัน้ตอ้งใชใ้นบรรดากรณีซึง่ตอ้ง

ดว้ยบทบญัญตัใิด ๆ แหง่กฎหมายตามอกัษรหรอืตามความมุง่หมายของบทบญัญตันิัน้ ๆ” 

จากบทบญัญตัน้ีิ แสดงใหเ้หน็ว่ากฎหมายทีจ่ะต้องตคีวามนัน้ไดแ้ก่กฎหมาย

ลายลกัษณ์อกัษร และแบง่การตคีวามออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ การตคีวามตวัอกัษร และ

การตคีวามตามเจตนารมณ์ 
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1.  การตคีวามตามตวัอกัษร เพื่อใหห้ยัง่ทราบความหมายของกฎหมายจาก

ตวัอกัษรทีบ่ญัญตัไิว ้

 1.1  ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยภาษาธรรมดา ก็ต้องเข้าใจว่ามี

ความหมายตามธรรมดาของถอ้ยคํานัน้ ๆ ตามทีบุ่คคลทัว่ไปเขา้ใจกนั ในกรณีมขีอ้สงสยั

ว่า ถ้อยคํานัน้ ๆ มคีวามหมายว่าอย่างไร กต็้องคน้หาความหมายจากพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน หรือค้นหาจากบทบัญญัติที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดงักรณีของ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งในชัน้ต้นร่างขึน้เป็นภาษาองักฤษแล้วจงึแปลเป็น

ภาษาไทย ตวัอย่าง เชน่ คาํวา่ “แพ” แปลมาจากคาํวา่ “floating house” ซึง่หมายถงึเรอืน

แพ หรอืคําว่า “อสงัหารมิทรพัย”์ แปลมาจากคําว่า “immovable property” ซึง่แปลว่า

ทรพัยท์ีเ่คลื่อนทีไ่ม่ได ้หรอื “สงัหารมิทรพัย”์ แปลมาจากคาํวา่ “movable property” ซึง่

หมายถงึทรพัยท์ีเ่คลือ่นทีไ่มไ่ด ้เป็นตน้ ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื ประมวลกฎหมายแพง่

และพาณิชยบ์รรพ 1 และ 2 บญัญตัใิชเ้ป็นกฎหมายตัง้แต่สมยัรชักาลที ่6 ถอ้ยคาํ สาํนวน

ภาษาไทยเมื่อครัง้รชักาลที่ 6 อาจมคีวามแตกต่างจากภาษาไทยในปจัจุบนับ้าง ดงันัน้ 

การตคีวามกฎหมายจงึอาจตอ้งตคีวามตามความเขา้ใจในขณะบญัญตักิฎหมาย 

 1.2  ในกรณีบทบญัญตักิฎหมายใชภ้าษาเทคนิคหรอืวชิาการกต็้องเขา้ใจ

ตามความหมายทางเทคนิคหรือวิชาการนัน้ๆ เช่น ศพัท์ทางแพทย์ ทางเภสชักรรม    

ทางวศิวกรรมหรอืสถาปตัยกรรม กต็อ้งเขา้ใจตามความหมายตามวชิาชพีนัน้ ๆ เป็นตน้ 

 1.3  ในกฎหมายเองบางครัง้ผูบ้ญัญตักิฎหมายอาจมคีวามประสงคท์ีจ่ะให้

ถ้อยคําบางคํามคีวามหมายเฉพาะ หรอืมคีวามกว้างกว่าความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป    

จงึอาจมกีารกําหนดคําวเิคราะห์ศพัท์หรอืบทนิยาม (definition) ไว ้เช่น ในมาตรา 1 (5)  

ของประมวลกฎหมายอาญา คาํวา่ “อาวธุ” หมายความรวมถงึสิง่ซึง่ไมเ่ป็นอาวุธโดยสภาพ 

แต่ซึง่ไดใ้ชห้รอืเจตนาจะใชป้ระทุษรา้ยรา่งกายถงึอนัตรายสาหสัอย่างอาวุธ ดงันัน้ ตามคาํ

วเิคราะหศ์พัท ์คาํวา่ อาวุธ จงึหมายถงึ (1)  สิง่ซึง่เป็นอาวุธโดยสภาพ  (2)  สิง่ซึง่ไมใ่ช่อาวุธ

โดยสภาพ แต่ซึ่งไดใ้ชป้ระทุษรา้ยแก่ร่างกายถงึอนัตรายสาหสัอย่างอาวุธ และ (3) สิง่ซึง่ไม่ใช่

อาวุธโดยสภาพแต่เจตนาจะใชป้ระทุษรา้ยรา่ยกายถงึอนัตรายสาหสัอยา่งอาวุธ 

 ขอ้พงึระมดัระวงั คอืวา่ คาํวเิคราะหศ์พัทห์รอืคาํนิยามของกฎหมายใดย่อม

ใชไ้ดเ้ฉพาะกบักฎหมายนัน้เทา่นัน้ จะนําไปใชก้บักฎหมายอื่นยอ่มไมไ่ด ้ 
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2. การตคีวามกฎหมายตามเจตนารมณ์ หมายถงึการหยัง่ทราบความหมาย

ของถ้อยคําในบทบญัญตัิของกฎหมายจากความมุ่งหมาย (Spirit) ของบทบญัญตัิของ

กฎหมายนัน้ เหตุที่ต้องมีการตีความบทบญัญตัิของกฎหมายตามความมุ่งหมายของ

กฎหมายก็เน่ืองจากการตีความตามตวัอกัษรแล้วผลของการตีความอาจยงัไม่มคีวาม

ชดัเจนพอ หรอือาจเขา้ใจไดห้ลายนัย เช่น ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

276 เดมิบญัญตัวิา่ “ผูใ้ดขม่ขนืกระทาํชาํเราหญงิซึง่มใิชภ่รยิาของตน...” มกีารตคีวามตาม

มาตรา 276 ว่าผู้กระทําความผิดฐานน้ีมีได้เฉพาะผู้ชายเท่านัน้ หญิงไม่อาจกระทํา

ความผดิฐานน้ีได ้ต่อมามกีารแก้ไขเป็น “ผูใ้ดข่มขนืกระทําชําเราผูอ้ื่น...” โดยความมุ่งหมาย 

ให้เกดิความเสมอภาคกนัระหว่างชายและหญิง คอืหญิงก็อาจกระทําความผดิฐานน้ีได้

เช่นเดยีวกบัชาย หรอืในกรณีที่มกีารแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

ครอบครวัในปี 2519 เพือ่ใหเ้กดิความเสมอภาคระหวา่งชายและหญงิเชน่เดยีวกนั 

 แนวทางในการคน้หาเจตนารมณ์หรอืความมุง่หมายของกฎหมาย ดไูดจ้าก 

คําปรารภของกฎหมาย ซึ่งปจัจุบนัคําปรารภของกฎหมายมกัจะมขีอ้ความสัน้ ๆ ซึ่งไม่

สามารถแสดงให้เหน็เจตนารมณ์และความมุ่งหมายของกฎหมายแต่ประการใด เวน้แต่   

คําปรารภในรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ในอดีต รวมทัง้ฉบับปจัจุบันได้แสดงให้เห็น

เจตนารมณ์ซึง่สามารถนําไปใชต้คีวามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญฉบบันัน้ ๆ ไดบ้า้ง 

 บางครัง้การค้นหาเจตนารมณ์หรอืความมุ่งหมายของกฎหมาย อาจดูได้

จากบนัทกึหลกัการและเหตุผลของร่างพระราชบญัญตัิ ตลอดบนัทกึของรฐัสภาในการ

พจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้ ๆ โดยเฉพาะบนัทกึของรฐัสภาในวาระการพจิารณาเรยีง

มาตรา 

 ประการสุดท้าย การค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาจทราบได้จาก

หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญตั ิ

 อย่างไรก็ตาม ตามปกติการตีความกฎหมายจะต้องเป็นการตีความทัง้

ตัวอักษรและตามเจตนารมณ์เสียก่อน เพื่อหยัง่ทราบความมุ่งหมายอันแท้จริงของ

กฎหมาย หากการตีความทัง้สองนัน้มีความขดัแย้งกัน ต้องถือเอาการตีความตาม

เจตนารมณ์เป็นใหญ่ 
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