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 การตีความกฎหมายคืออะไร มีความมุงหมายอยางไร มีผูเขียนไวมากมายท้ังในรูป
ของตําราท้ังไทย๑และตางประเทศ๒ และบทความท้ังในรูปของวารสารกฎหมาย๓ และ
หนังสือพิมพ๔ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ บัญญัติหลักการตีความไววาให
ใชตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมายน้ัน หมายความวา ตองตีความทั้งสองอยางไปดวยกัน 
ไมใชใชหลักอันใดกอนอันใดหลัง คือตองตีความตามตัวอักษรภายในขอบเขตของเจตนารมณ 
และตีความตามเจตนารมณภายในขอบเขตของตัวอักษร๕ ปกติการรางกฎหมายผูรางตอง
พยายามท่ีจะใหกฎหมายนั้นชัดเจนปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย การที่รางกฎหมายออกมา
อยางคลุมเครือ ยอมจะเปดโอกาสใหอํานาจแกฝายศาลในการตีความเพื่อความชัดเจน คํา ๆ 
เดียวกันผูรางยอมจะตองตีความหมายอยางเดียวกันและคําตางกันผูรางก็ยอมจะตองให
ความหมายตางกัน แตบางครั้งผูรางอาจผิดพลาดหรือหลงลืม ในกฎหมายจึงอาจมีคํา ๆ 

                                                 
๑ ศ.ธานินทร กรัยวิเชียร และ ศ. วิชา มหาคุณ การตีความกฎหมาย พิมพคร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ.ดร. อักขราทร จุฬารัตน การตีความกฎหมาย สํานักพิมพกฎหมายไทย สิงหาคม ๒๕๔๒ 
๒ ศ.ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร หลักเบ้ืองตนแหงการตีความตัวบทกฎหมายฝร่ังเศส บทบัณฑิตย เลม ๑๑ หนา ๑๒๐๐ อางวา 
การคนหาหลักการตีความกฎหมายฝร่ังเศสพบไดแตตําราของนักกฎหมายเทานั้น  
๓ ศ.ดร. ประกอบ หุตะสิงห การตีความกฎหมายลายลักษณอักษรเทียบเคียงกับหลักกฎหมายเยอรมัน วารสารนิติศาสตร 
เลม ๑ ตอน ๓ หนา ๖๗ ศ.ดร. อักขราทร จุฬารัตน หลักท่ัวไปของการตีความในกฎหมายอิตาเลียน วารสารนิติศาสตร 
เลม ๑ ตอน ๓ หนา ๘๒ ศ.ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร เพิ่งอาง หนา ๑๒๐๐ ศ.ดร. หยุด แสงอุทัย เกร็ดในการตีความ บทบัณฑิตย 
เลม ๑๒ หนา ๓๐๒ และ ๖๗๗ ดร. วารี วิชยานนท การตีความกฎหมายฝร่ังเศส วารสารนิติศาสตร เลม ๒ ตอน ๓  
หนา ๑๑๘ การตีความกฎหมายอาญา วารสารนิติศาสตร ปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔ หนา ๓๗ – ๗๓ ศ.ดร. ปรีดี เกษมทรัพย  
การใชและการตีความกฎหมาย วารสารนิติศาสตร ปท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ หนา ๕ สิทธิกร ศักดิ์แสง ขอสังเกตเก่ียวกับตีความ
ในระบบกฎหมายไทย วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร วิทยาลัยตาป ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ หนา ๑๒๘ 
๔ ดร. สมเกียรติ วรปญญาอนันต ทําไมตองบันทึกเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มติชนรายวัน ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หนา ๗ 
๕ ศ. จิตติ ติงศภัทิย จุก ๆ จิก ๆ ในกฎหมายอาญา วารสารนิติศาสตรปท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๔ หนา ๒๕  
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เดียวกัน แตมีความหมายตางกัน  ซ่ึงจะตองมีการตีความ โดยหลักแลวอยางแรกตองพิจารณา
จากหลักฐานในการรางตัวบทนั้น แตการอางหลักฐานในการรางตัวบทมาตีความน้ันจะเปนเพียง
ความเห็นของผูราง หาใชความเห็นของสภานิติบัญญัติผูออกกฎหมายไม จึงตองพิจารณาเจตนา
ของผูรางวาผูรางมีความประสงคเชนไร หากยังไมสามารถตีความไดอีกก็ตองพิจารณากฎหมาย
ท้ังฉบับ เพื่อความเขาใจตลอดทั้งเร่ืองนํามาประกอบรวมกับตัวบทเคลือบคลุมน้ันวามีสิ่งใดบางท่ี
จะทําใหวินิจฉัยไปเชนน้ัน นอกจากน้ีในกรณีท่ีตัวบทกฎหมายขัดกัน หมายถึงกรณีท่ีตวับทตัง้แต 
๒ บท หรือมากกวาน้ันกลาวขอความตางกัน อาจทําใหเขาใจวาตัวบทเหลาน้ันไมมีผลบังคับ 
จึงตองใชวิธีตีความโดยพิจารณาวาตัวบทเหลาน้ันบังคับในกรณีเดียวกันหรือไม หากบังคับตาง
กรณีกันก็ไมขัดกัน แตหากตัวบทบัญญัติในเร่ืองเดียวกันคงตองพิจารณาตอไปวาตัวบทใด
ประกาศใชกอน ตัวบทใดประกาศใชภายหลังตัวบทที่ประกาศใชภายหลังยอมถือวาเปนตัวบทที่
บังคับได และยกเลิกตัวบทท่ีประกาศใชกอนโดยปริยาย๖ หากเปนกฎหมายทั่วไปที่ออกภายหลัง
โดยปกติยอมไมลบลางกฎหมายพิเศษซึ่งบัญญัติกอนหนาน้ัน เวนแตปรากฏวาในการบัญญัติ
กฎหมายทั่วไปมีความมุงหมายจะใหขอความแหงกฎหมายพิเศษเปนเรื่องกฎหมายท่ัวไปดวย
แลว กฎหมายท่ัวไปก็ยอมยกเลิกกฎหมายพิเศษไปในตัว๗ กรณีที่ไมมีตัวบทบัญญัติไว แตมี
ความจําเปนตองไดหลักกฎหมายมาใชบังคับแกปญหาท่ีตองวินิจฉัย การตีความก็อาจมีขึ้นไดคือ
พิเคราะหตัวบทท้ังหลายที่บัญญัติไววาตัวบทใดเปนหลักทั่วไป และตัวบทใดเปนหลักยกเวน  
ตัวบทที่เปนหลักท่ัวไป ยอมจะขยายขอบเขตออกไปเพื่อใชบังคับได สวนตัวบทที่เปนหลัก
ยกเวนยอมขยายความไมได หากไมสามารถจะเทียบเคียงตัวบทไดก็ตองอาศัยหลักกฎหมาย
ท่ัวไป ซ่ึงมิไดบัญญัติไว จึงจําเปนตองคนหาจากความประสงคของผูรางวาประสงคเชนไร  
วิธีคนหาก็คือหากผูรางจะตองช้ีขาดก็ยอมช้ีขาดเชนเดียวกับท่ีตีความ๘  

 สําหรับในกฎหมายวิธีสบัญญัติ หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยนั้นในเรื่อง
การตีความกฎหมาย๙ ไมไดมีบัญญัติไวชัดแจงเหมือนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา ๔ คงมีแตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๓๔ ซ่ึงบัญญัติวาไมวากรณีใด ๆ 
                                                 
๖ ศ.ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร อางแลว หนา ๑๒๐๓ 
๗ ศ.ดร. หยุด แสงอุทัย อางแลว หนา ๓๐๔ 
๘ ศ.ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร อางแลว หนา ๑๒๐๔ 
๙ บทความนี้ถือแนวคําบรรยายของ ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร และศ. วิชา มหาคุณ อางแลว หนา ๔๖๒ – ๕๐๘  
มาเทียบเคียงในการเขียน 



- ๓ - 

 

หามมิใหศาลท่ีรับฟองคดีไวปฏิเสธไมยอมพิพากษาหรือมีคําสั่งช้ีขาดคดีโดยอางวาไมมี
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะใชบังคับแกคดี หรือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะใชบังคับน้ัน
เคลือบคุลมหรือไมบริบูรณ ซ่ึงมิใชบทบัญญัติเร่ืองการตีความในกฎหมายวิธีพิจารณาความ
เพียงแตบังคับวาในการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ศาลจะปฏิเสธวาไมมีกฎหมายปรับแกคดีหาไดไม  
หากมีปญหาการตีความ ใหตีความไปในทางที่ทําใหเปนผลบังคับไดดีกวาท่ีจะถือเอานัยท่ีไรผล 
ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๐ โดยนําหลักท่ีกลาวมาขางตนมาปรับ
วินิจฉัย 

 ปญหาวา กฎหมายวิธีพิจารณาความมีผลยอนหลังไดหรือไมน้ัน โดยปกติกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความพระราชบัญญัติใหใชหรือในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมตอ ๆ มาจะระบุวันใช
บังคับซึ่งจะเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีมีปญหาวาจะใชกฎหมายเกา
หรือกฎหมายใหมบังคับแกคดี โดยปกติศาลมีหนาท่ีชําระคดีและใชกฎหมายปรับหาคดีที่เกิดข้ึน 
ศาลจึงมีหนาท่ีตองตีความกฎหมาย ฉะน้ันการตีความโดยผูพิพากษาหรือศาลจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ผูพิพากษาจึงตองตีความใหถูก ไมเชนน้ันบานเมืองอาจพัง๑๐ ในประเทศฝรั่งเศสมี 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๔ บัญญัติวา ผูพิพากษาคนใดไมตัดสินคดีโดยอางวา
กฎหมายไมไดบัญญัติไวก็ดี หรือมีความไมชัดแจงก็ดี หรือไมเพียงพอสําหรับชําระคดีก็ดี อาจถูก
ฟองฐานปฏิเสธความยุติธรรม ซ่ึงมีโทษปรับ๑๑ แตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา ๑๓๔ ของไทยไมไดกําหนดความผิดไวเชนของฝรั่งเศส ท้ังน้ีอยาเอาไปปะปนกับการท่ี
ศาลตัดสินคดีซึ่งอาจยกฟองเพราะไมมีกฎหมายกําหนดรับรูสิทธิของโจทก การทีศ่าลตดัสินยกฟอง 
เพราะเหตุดังน้ันเปนกรณีท่ีศาลไดรับชําระคดีใหแลว และไมใชเปนการปฏิเสธวาไมมีกฎหมาย
หรือมีแตไมชัดแจง๑๒  

 ในเรื่องกฎหมายมีผลยอนหลังหรือไมน้ี แตเดิมมามีแนวคิดอยู ๒ แนว แนวท่ีหน่ึงเห็นวา
ถาเปนสิทธิอันไดมาแลวโดยชอบธรรมจะนํากฎหมายใหมมาใชบังคับไมได เพราะจะกระทบกระเทือน
สิทธิของผูไดรับ แนวท่ีสองเห็นวาตองใชกฎหมายบังคับทันทีโดยไมตองแยกพิเคราะหถึงสิทธิ 

                                                 
๑๐ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานแกคณะตุลาการศาลปกครองท่ีเขาเฝาถวาย 
เส้ือครุยตุลาการศาลปกครอง ฯลฯ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
๑๑ ศ.ดร. เอช เอกูต คําบรรยายวิชาธรรมศาสตร ๒๔๗๗ หนา ๑๘๙ 
๑๒ จินดา ชัยรัตน การตีความในกฎหมายไทย วารสารนิติศาสตร เลม ๑ ตอน ๒ หนา ๒๗ 
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อันไดมาแลวหรือไม เพราะการบางอยางแมจะไดสิทธิมาแลวตามกฎหมายเกาก็ตาม แตก็ยังหาเสร็จ
เด็ดขาดไม อาจคาบเกี่ยวมีผลเลยมาถึงกฎหมายใหม การแยกสิทธิออกดังน้ีจึงไมแกปญหาได
ตลอด จึงควรใชกฎหมายใหมบังคับทันที แตก็ยอมใหมีขอยกเวนในการใชกฎหมายเกาคือ
กฎหมายอันเกี่ยวดวยอํานาจศาลใชบังคับไดทันทีก็จริง แตตองเปนเรื่องท่ียังมิไดพิพากษา  
ถาพิพากษาแลวตองใชกฎหมายเกา ปจจุบันการท่ีจะปรับใชกฎหมายใหมหรือไมน้ัน ในกฎหมาย
อันเก่ียวดวยพระธรรมนูญศาลและวิธีพิจารณายอมใชบังคับทันที ท้ังนี้เพราะอํานาจศาลและ
เก่ียวกับวิธีพิจารณาเปนเรื่องท่ีเอกชนจะยังตกลงกันไมได ดังน้ีเมื่อเกิดคดีขึ้นในขณะที่ใช
กฎหมายเกา แตตอมาขณะพิจารณามีกฎหมายบัญญัติเปล่ียนแปลงอํานาจศาลและวิธีพิจารณาใหม 
ก็จําตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายใหม ท้ังนี้มีหลักอยูวากฎหมายดังกลาวน้ีไดกระทําข้ึน
เพื่อใหระเบียบการยุติธรรมดีข้ึน ดังน้ีหากศาลพิจารณาคดีไปตามกฎหมายใหมท่ีใชบังคับ ก็ไมเปน
ขอสําคัญสําหรับคูความ แตมักจะใชในทางแพงเทานั้น๑๓ 

 ดังน้ัน เม่ือมีการบัญญัติหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความของไทยขึ้นใชบังคับในสมัยท่ี
ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ หลักที่ใชในคดีแพงและคดีอาญาที่คางพิจารณาอยู
แตกตางกัน พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๓ 
วรรค ๓ บัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงทายพระราชบัญญัติ บังคับแกคดีที่
คางชําระอยูในศาลในวันใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สวนพระราชบัญญัติใหใช 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น มาตรา ๓ วรรค ๓ บัญญัติใหคดีซึ่งคางอยูในศาล
กอนวันใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหบังคับคดีตามกฎหมายเดิมจนกวาคดีจะ
ถึงที่สุด ดังน้ันหากมีพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ยอมถือวาเปนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเดียวกันนั่นเองก็นาจะ
อยูในความหมายของพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓ 
วรรค ๓ คือกฎหมายใหมไมบังคับยอนหลังแกคดีท่ีคางอยูในศาลกอนวันใชกฎหมายท่ีแกไขใหม 
ซ่ึงศาลเคยตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมใหมีผลยอนหลังมาแลวหลายคดีเชนฎีกาที่ 
๙๓๑/๒๕๔๘ ๒๕๔๘ ฎ.ส ๑๗๘ วินิจฉัยวา แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ 
ท่ีแกไขใหมจะหามรับฟงถอยคําท่ีเปนคําใหการรับสารภาพของผูถูกจับในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัว 
ก็ไมมีผลยอนหลังแกคําใหการรับสารภาพที่เจาพนักงานผูจับไดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายกอน

                                                 
๑๓ ดร. เช้ือ คงคงกุล ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป ๒๕๐๓ หนา ๑๒๖ - ๑๒๗ 
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วันท่ีกฎหมายท่ีแกไขใหมมีผลใชบังคับ หรือในกรณีที่มีพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกใชระหวางการพิจารณาของศาล ศาลก็นํา 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ ตามท่ีแกไขใหมมาใชแกคดีที่ฟองไวกอนใช 
พระราชบัญญัติฉบับน้ีไมได ตองใชฉบับที่ใชอยูในขณะฟองคดี (ฎีกาที่ ๘๙๑/๒๔๙๙ ๒๔๙๙  
ฎ. ๔๒๑) เพราะจะเปนการเอากฎหมายท่ีออกใชภายหลังมาลงโทษจําเลยซึ่งไดฟองไวกอนแลว 
(ฎีกาท่ี ๓๒๒๑/๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ฎ. ๒๗๒๘) เน่ืองจากกฎหมายที่แกไขใหมอาจแกความรับผิด
ทางอาญาแกจําเลยเพิ่มขึ้น เปนการเสียหายแกจําเลย๑๔ จึงนํากฎหมายใหมมาบังคับแกจําเลย
ไมได แตหากเปนกรณีกฎหมายวิธีพิจารณาวาดวยขอหามอุทธรณฎีกาแลว ศาลจะนํามาใช
บังคับทันทีตามวันเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายท่ีแกไข (คําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี ๑๓๒/๒๕๑๙ 
๒๕๑๙ ฎ.๑๖๐๑) เชนการพิจารณาวาคูความมีสิทธิฎีกาในขอเท็จจริงไดหรือไม ตองพิจารณาตาม
บทกฎหมายที่ใชอยูในขณะยื่นฎีกา (ฎีกาท่ี ๓๕๗/๒๕๑๙ ๒๕๑๙ ฎ. ๒๐๖) ซ่ึงถูกตองตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง พ.ศ. ๒๔๗๗ มาตรา ๓ วรรค ๓ 
แมในทางอาญา ศาลก็นําหลักนี้มาใชบังคับเชนกัน โดยคดีนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยวาหากศาลช้ันตน
อานคําสั่งศาลอุทธรณท่ีมีคําส่ังยืนตามคําสั่งศาลช้ันตนท่ีไมรับอุทธรณ เมื่อใชพระราชบัญญัต ิ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๑๗ แลว คําส่ัง 
ศาลอุทธรณเปนที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ ทวิ วรรคทาย 
ท่ีเพิ่มเติมเขามาใหม (ฎีกาท่ี ๕๒๑ – ๕๒๒/๒๕๑๘ ๒๕๑๘ ฎ. ๕๐๕) ซ่ึงไมตรงกับหลักการใน 
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓ วรรค ๓ ท่ีไมใหนํา
กฎหมายท่ีแกไขใหมมาบังคับกับคดีที่ยังไมถึงท่ีสุด 

 ปญหาวา กําหนดเวลาในกฎหมายวิธีพิจารณาความเปนอายุความตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม หากเปนอายุความศาลยอมขยายออกหรือยนเขาไมไดตามประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๑๑ โดยหลักแลวกําหนดเวลาในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความไมใชอายุความ๑๕ เชนระยะเวลาย่ืนอุทธรณหรือฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๙๘, ๒๑๖ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙, ๒๔๗ 
เปนตน ศาลจึงมีอํานาจขยายระยะเวลาออกไป (ฎีกาท่ี ๑๘๕๑/๒๕๑๙ ๒๕๑๙ ฎ. ๙๔๖) หรือ 

                                                 
๑๔ ยล ธีรกุล หมายเหตุทายฎีกาท่ี ๘๙๑/๒๔๙๙ ๒๔๙๙ ฎ. ๔๒๑ 
๑๕ ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร และ ศ. วิชา มหาคุณ อางแลว หนา ๔๖๔ 
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ยนระยะเวลาเขาได และยกข้ึนวินิจฉัยเองได ซ่ึงตางกับอายุความท่ีศาลจะยกข้ึนวินิจฉัยเองไมได
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๓/๒๙ 

 ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีถอยคําวา แกไขเล็กนอยหรือแกไขมาก ซ่ึงอยูใน
บทบัญญัติเรื่องหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง คําวาแกไขเล็กนอยอยูในมาตรา ๒๑๘ สวนคําวา
แกไขมากอยูในมาตรา ๒๑๙ สวนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เดิมบัญญัติไวใน 
มาตรา ๒๔๘ แตตอมามีการแกไขหลักการใหฎีกาในขอเท็จจริงตามทุนทรัพยที่พิพาทในช้ันฎีกา 
แทนทุนทรัพยท่ีพิพาทในศาลช้ันตน โดยตัดเร่ืองแกไขเล็กนอยออกไป ฉะนั้นบทบัญญัติ 
หามฎีกาในขอเท็จจริงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมวาศาลอุทธรณจะแกไข
เล็กนอยหรือแกไขมากก็หามฎีกาในขอเท็จจริงท้ังสิ้น ถาทุนทรัพยท่ีพิพาทในชั้นฎีกาไมเกิน 
สองแสนบาท ปญหาวาการแกไขเล็กนอยหรือแกไขมากมีความหมายอยางไร ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาไมมีบทนิยามเอาไว จึงเปนเร่ืองท่ีศาลจะตองตีความเพื่อหาหลักวินิจฉัย
ความหมายของทั้งสองคําวามีความหมายอยางไร ไดมีผูพยายามตั้งหลักขึ้นวินิจฉัยเหมือนกัน 
แตก็ไมเปนท่ียุติเพราะวาถาถือตามหลักน้ันแลวไมยุติธรรมไปทุกคดี การท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ไวนั้นดูประสงคที่จะใหดุลพินิจแกศาลมากกวาอยางอ่ืน แตอยางไรก็ดีจําตองมีแนวทางแหงการ
วินิจฉัย มิฉะน้ันจะเกิดขอยุงยากเปนอันมาก แนวการวินิจฉัยท่ีแนนอนอันหนึ่งในเรื่องน้ีมีวา  
ถาศาลอุทธรณแกไขคําพิพากษาศาลช้ันตนในฐานความผิดและบทลงโทษตางกันเชนนี้แลว  
ถือกันวาเปนการแกไขมาก๑๖ หากแกไขเฉพาะโทษไมแกบทหรือแกบทไมแกโทษ เชนน้ีถือกันวา
เปนการแกไขเล็กนอย แตถาเปนการแกดุลยพินิจในการลงโทษจากรอการลงโทษเปนไมรอการ
ลงโทษ หรือกลับกันก็ดีถือวาเปนการแกไขมากเชนกัน การแกไขมากเปนขอยกเวนท่ีใหคูความ
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงได จะตองหามฎีกาก็แตเฉพาะพิพากษายืนหรือแกไขเล็กนอย และให
ลงโทษจําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับไมเกิน ๕ ป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง แตถึงแมศาลอุทธรณจะแกไขมาก หากยังคงลงโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป  
ก็หามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๙ ทั้งน้ีเพราะถือวาคดีเล็ก ๆ นอย ๆ ไมควรใหข้ึน
ไปรกโรงรกศาล แตในมาตรา ๒๑๙ นี้ยังบัญญัติเพิ่มเติมอีกวาถาการท่ีศาลอุทธรณแกไขมากและ
เพิ่มเติมโทษจําเลย ไมตองหามจําเลยฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตัวอยางที่พอจะมีใหเห็นเชน  
ศาลช้ันตนลงโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับ โทษจําคุกรอการลงโทษ แตศาลอุทธรณแกเปน 

                                                 
๑๖ ศ. คนึง ฦาไชย คําบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ (LA 332) ฉบับพิมพ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ หนา ๑๙๙ 
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ไมรอการลงโทษและไมปรับ เชนน้ีศาลฎีกาแปลวาเปนการแกไขมากและเพิ่มเติมโทษจําเลย 
ตามนัยฎีกาท่ี ๗๒๙/๒๕๓๓ และท่ี ๖๑๒๑/๒๕๔๘ ๒๕๔๘ ฎ.ส. ๑๗๗ เหตุท่ีศาลฎีกาแปลเชนน้ี
นาจะเปนเพราะการแกไขจากรอการลงโทษเปนไมรอการลงโทษเปนผลใหจําเลยไดรับโทษจําคุก 
กรณีเชนน้ีเห็นไดชัดวาเปนการเพิ่มเติมโทษจําเลย 

 ปญหาการตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความ ศาลไดตีความบทกฎหมายไวมากมาย
จนไมอาจนํามากลาวในที่น้ีไดหมด คงนํามากลาวไวเฉพาะปญหาท่ีจําตองใชในทางปฏิบัติ  
ซ่ึงอาจเปนประโยชนบางไมมากก็นอย 

 ตอไปจะไดกลาวถึงหลักการตีความในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยสังเขป 
ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ัน นอกจากพระราชบัญญัติใหใช  
ซ่ึงไดกลาวมาตอนตนของบทความนี้แลว ยังมีหลักกฎหมายอีกหลายเรื่องท่ีศาลฎีกาไดวินิจฉัย
วางแนวบรรทัดฐานไว 

 ปญหาแรกคือ หลักผูเสียหายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) 
ใหความหมายของคํานี้วาหมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐาน
ใดฐานหน่ึง ศาลฎีกาตีความตามบทนิยามนี้วาตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัยดวย กลาวคือจะตอง
ไมเปนผูมีสวนรวมในการกระทําผิด หรือยินยอมใหมีการกระทําผิดตอตน หรือการกระทําผิดน้ัน
มิไดมีมูลจากการที่ตนเองมีเจตนาฝาฝนกฎหมาย เชน สมัครใจวิวาททํารายกัน (ฎีกาท่ี ๑๑๘๓/
๒๔๙๔ ๒๔๙๔ ฎ. ๙๙๑ ท่ี ๑๔๙๕/๒๕๐๐ ๒๕๐๐ ฎ. ๑๔๕๙) สมัครใจเลนการพนันโดยไมรับ
อนุญาตบนรถโดยสารประจําทางแมถูกหลอก (ฎีกาท่ี ๔๓๖/๒๕๓๐ ๒๕๓๐ ฎ. ๑๕๗๖) หรือกรณี
ดูหมิ่นซึ่งหนา ถาตางดาโตตอบกันศาลแปลวาไมเปนความผิดฐานน้ี (ฎีกาท่ี ๖๗๖/๒๕๒๑ 
๒๕๒๑ ฎ.๑๕๗๓) เพราะถือเปนการวิวาทกัน ศาลฎีกาแปลตอไปวาเมื่อไมใชผู เสียหาย 
พนักงานอัยการยอมไมมีอํานาจฟอง (ฎีกาท่ี ๕๕๙/๒๔๙๐ ๒๔๙๐ ฎ.๖๙๖, ที่ ๑๔๖๑/๒๕๒๓ 
๒๕๒๓ ฎ.๙๑๖) แมผู น้ันจะฟองคดีเองก็ไมไดดวย (ฎีกาท่ี ๓๔๐/๒๕๐๖ ๒๕๐๖ ฎ.๕๙) 
นอกจากน้ีศาลยังแปลคําวาผูบุพการี ผูสืบสันดานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๕ (๒) ซ่ึงเปนเรื่องผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหายท่ีแทจริงวารวมถึงผูบุพการีตามความ
เปนจริง (ฎีกาที่ ๑๓๘๔/๒๕๑๖ ๒๕๑๖ ฎ. ๑๑๒๓) และบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแลว 
(ฎีกาท่ี ๓๐๓/๒๔๙๗ ๒๔๙๗ ฎ. ๑๙๑๕ ที่ ๑๕๒๖/๒๔๙๗ ๒๔๙๗ ฎ. ๑๓๕๘) แตนาจะไมรวมถึง
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บุตรบุญธรรมเพราะบุตรบุญธรรมไมใชผูสืบสันดานตามความเปนจริง๑๗ ท้ังนี้ โดยแปลกลับฎีกา
ท่ี ๙๕๖/๒๕๐๙ ๒๕๐๙ ฎ. ๑๐๔๒ ซ่ึงวินิจฉัยวาบุตรบุญธรรมลักทรัพยของผูรับบุตรบุญธรรม 
ไมไดรับผลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๑ ท้ังน้ีเพราะผูรับบุตรบุญธรรมไมมีสิทธิรับ
มรดกของบุตรบุญธรรม 

 ปญหาตอมาในเรื่องการรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒ (๗) ใหความหมายไววาหมายความถึงการที่ผูเสียหายไดกลาวหาตอเจาหนาท่ีตาม
บัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้วามีผูกระทําความผิดขึ้น จะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม 
ซ่ึงกระทําใหเกิดความเสียหายแกผูเสียหาย และการกลาวหาเชนนี้ ไดกลาวโดยมีเจตนาจะให
ผูกระทําผิดไดรับโทษ เดิมศาลวางหลักวา แมรองทุกขเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ (ฎีกาท่ี ๑๔๕๒/
๒๕๑๒  ๒๕๑๒  ฎ .๑๘๒๒ )  หรือ เ พ่ือ เปนห ลักฐาน  (ฎีกา ท่ี  ๑๓๖๑ /๒๕๑๗  ๒๕๑๗  
ฎ.๙๗๗) ศาลถือวาเปนคํารองทุกขแลว แตบัดน้ีศาลวางหลักใหมโดยแปลความใน ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๗) วาถายังไมประสงคจะมอบคดีใหสอบสวน  
แจงความไวเปนหลักฐาน หรือไมใหคดีขาดอายุความ เชนน้ีไมถือเปนการรองทุกข (ฎีกาท่ี 
๒๔๐๙/๒๕๑๘ ๒๕๑๘ ฎ.๒๙๗๐ ท่ี ๒๔๑๐/๒๕๑๘ ๒๕๑๘ ฎ.๒๙๗๓) และนับแตฎีกาท่ี ๒๔๐๙/
๒๕๑๘ เปนตนมา ศาลถือหลักนี้มาตลอดจนถึงปจจุบัน 

 ปญหาตอไปมีวา ผูเสียหายจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนรองทุกขไดหรือไม ศาลวางหลักวา
การรองทุกขอาจมีการมอบอํานาจใหรองทุกขแทนกันได (ฎีกาท่ี ๗๕๕/๒๕๐๒ ๒๕๐๒  
ฎ. ๑๐๔๐) จึงเปนท่ีมาของหลักท่ีวา ผูเสียหายอาจมอบอํานาจใหฟองคดีแทนกันไดเชนกันไมวา
จะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา (ฎีกาท่ี ๘๙๐/๒๕๐๓ ๒๕๐๓ ฎ.๙๑๓) จึงมีผูเห็นวากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของตางประเทศ สวนมากมักจะบัญญัติใหพนักงานอัยการเทาน้ันเปน
ผูดําเนินการฟองรองคดี สวนบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูเสียหายนั้นแมบางประเทศจะอนุญาตให
ฟองรองคดีอาญาได แตสิทธิในการฟองรองก็ยังถูกจํากัดดวยประการตาง ๆ ฉะน้ันการที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลแมจะเปนผูเสียหายก็ตามตามกฎหมายตางประเทศท่ัว ๆ ไป คงไมอาจต้ัง
ตัวแทนมาดําเนินการฟองรองคดีอาญาแทนได สําหรับประเทศไทย เรามีประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บัญญัติใหอํานาจการฟองคดีอาญาไวท้ังพนักงานอัยการ

                                                 
๑๗ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ คําอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการดําเนินคดีในขั้นตอนกอน 
การพิจารณา ๒๕๔๔ หนา ๖๕ 
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และผูเสียหายเทา ๆ กัน กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยไมมี
ขอจํากัดอยางกฎหมายตางประเทศ แสดงวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเราได
ใหอํานาจแกผูเสียหายท่ีจะดําเนินการฟองรองคดีเองกวางขวางกวากฎหมายตางประเทศมากอยูแลว 
จึงนาถือวาอํานาจฟองของเอกชน ผูเสียหายควรจะไดจํากัดเพียงเทานี้ ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓, ๔, ๕,๖ , ๒๘ อนุญาตไวเทาน้ัน จะแปลเลยไปถึงวา
ผูเสียหายยังมีอํานาจตั้งผูอ่ืน ซึ่งมิใชเปนบุคคลตามมาตรา ๓, ๔, ๕, ๖ เปนตัวแทนฟองคดีอาญา
ไดอีก จึงรูสึกวานาจะมากเกินไป๑๘ แตหากพิจารณาถึงเหตุผลในคําวินิจฉัยของฎีกาท่ี ๗๕๕/
๒๕๐๒ และ ๘๙๐/๒๕๐๓ แลว ศาลวางหลักวาตามธรรมดาบุคคลยอมตั้งตัวแทนทําแทนไดเสมอ 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษกําหนดวาตองทําดวยตนเองหรือตามสภาพไมเปดชอง
ใหมอบหมายจัดการแทนกันได เรื่องรองทุกขและการฟองคดีไมมีกฎหมายบังคับวาตองกระทํา
ดวยตนเอง และตามสภาพของการรองทุกขและฟองคดี ก็เปนเร่ืองเปดชองใหจัดการแทนกันได 
ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยแปลความหมายวา การรองทุกขหรือฟองคดีอาญานั้น ผูเสียหายยอมมอบให
ผูอ่ืนกระทําการแทนได การท่ีศาลกลับแนวคําพิพากษาฎีกาเดิมที่วินิจฉัยวา ผูจัดการหรือผูแทน
อ่ืนของนิติบุคคลจะมอบอํานาจใหผู อ่ืนฟองคดีอาญาแทนนิติบุคคลไมไดนั้น เปนการแปล
กฎหมายโดยขยายหลักใหกวางขึ้นท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความยุติธรรมมากกวาจะแปลความโดย
จํากัดเชนเดิม เพราะหากแปลความเชนเดิมอาจมีขอติดขัดหลายประการเชน ผูเสียหายอายุมาก 
แตไมถึงกับเจ็บปวยจนลุกเดินเหินไมไดจะตองไปย่ืนฟองดวยตนเองหรือคดีจะขาดอายุความ  
แตบังเอิญผูเสียหายอยูตางประเทศ เชนนี้จึงเปนการแกขอขัดของเพื่อใหคดีดําเนินการไปไดโดย
คํานึงถึงหลักความยุติธรรมมากกวาท่ีจะจํากัดอยูแตเพียงบทบัญญัติของกฎหมาย 

 ปญหาตอไปมีวา ผูเยาวที่ไดรับความยินยอมจากบิดาจะเขาเปนโจทกรวมในคดีอาญา
กับพนักงานอัยการไดหรือไม ในกรณีน้ีตัวบทประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๓, ๕, ๖ บัญญัติไวไมชัดแจง ศาลแปลความไววา ผูเยาวจะเขาเปนโจทกรวมไดตองกระทําโดย
ผูแทน ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓, ๕, ๖ การท่ี
ผูเยาวขอเขาเปนโจทกรวมโดยความยินยอมของบิดา แมศาลชั้นตนอนุญาตก็มิไดเปนไปตามบท
บังคับอันวาดวยความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย ชอบท่ีตองจะสั่งใหแกไขความบกพรอง
เสียกอนตามนัยแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๖ วรรค ๔ ประกอบ 

                                                 
๑๘ ยล ธีรกุล หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาท่ี ๘๙๐/๒๕๐๓ ๒๕๐๓ ฎ.๙๑๓ 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๖ และ มาตรา ๑๕ (ฎีกาท่ี ๕๖๓/๒๕๑๗ 
๒๕๑๗ ฎ. ๓๕๕ ท่ี๗๒๓๘/๒๕๔๙ ๒๕๔๙ ฎส.๖๕) แทนที่จะยกคํารองขอเขาเปนโจทกรวมไปเลย 

 ปญหาตอมาคือ การตกลงไมฟองคดีอาญาลวงหนากอนการกระทําผิดจะทําไดหรือไม 
ฎีกาท่ี ๑๔๐๓/๒๕๐๘ ๒๕๐๘ ฎ. ๒๐๘๙ วินิจฉัยวาการยอมความในความผิดอันยอมความได
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรค ๒ และมาตรา ๓๙ (๒) น้ัน  
เปนการกระทําภายหลังท่ีความผิดไดเกิดขึ้นแลว มิใชการที่จะกระทําไวลวงหนากอนการกระทําผิด 
ขอตกลงลวงหนาเชนน้ันจะถือเปนการยอมความตามบทกฎหมายดังกลาวไมได แตศาลก็วนิิจฉยั
ตอไปวา ความยินยอมที่จะยกเวนความผิด ตองเปนความยินยอมท่ีมีอยูในขณะกระทําความผิด 
จะเปนความยินยอมท่ีผูเสียหายแสดงออกในขณะที่มีการกระทําผิด หรือแสดงออกกอนและยังคง
มีอยูมิไดการยกเลิกเสียกอนการกระทําผิดสิ้นสุดลง จึงยังคงเปนความยินยอมอยูในขณะกระทํา
ผิดได ดังนั้นหาก ย. ยอมรับเช็คท่ี ท. ออกให โดยสัญญาวาจะไมฟองทางอาญาถาเช็คไมมีเงิน
จาย ความยินยอมนี้มีอยูในขณะที่ ท. ออกเช็คเปนความผิดประการหนึ่ง เปนขอแกตัวของ ท. ได 
แม ย. ไมถูกผูกพันท่ีจะตองยอมอยูตลอดไป ถา ท. มิไดกระทําการอันเปนความผิดขึ้นใหม
หลังจาก ย. ถอนความยินยอม ท. ไมมีความผิด๑๙ 

 ปญหาตอมาคือ ผูรวมกระทําผิดแตถูกเจาพนักงานกันไวเปนพยาน จะถูกฟองเปน
จําเลยในภายหลังไดหรือไม ไมมีกฎหมายบัญญัติยกเวนไว มีแตความเห็นในทางที่วาผูท่ีถูกกัน
ไวเปนพยาน ไมอาจถือสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเหตุนี้ข้ึนอางเพื่อไดรับยกเวนโทษ หากเปนได
เพียงขออางทางศีลธรรม ซึ่งผูกพันเจาพนักงานท่ีจะไมดําเนินคดีแกผู ท่ีเปนพยานใหแก 
เจาพนักงานเทาน้ัน และตองเปนเร่ืองท่ีเขาใจกันไวกอนวาเจาพนักงานจะกันผูนั้นไวเปนพยาน
โดยจะไมฟองรองเอาโทษ๒๐ กรณีเชนนี้ถือไดวาเปนการชอบดวยนโยบายเพื่อประโยชนของ
ประชาชน (Public Policy) ท้ังน้ีเพราะหากฟองรองเอาผิดแกผูท่ีถูกกันไวเปนพยานแลว คงไมมี
ผูใดท่ีจะยอมมาเบิกความในศาลเพื่อเอาผูกระทําผิดมาลงโทษ ยอมจะทําใหเสื่อมเสียความ
ยุติธรรม๒๑ 

                                                 
๑๙ ศ. จิตติ  ติงศภัทิย คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๑ พิมพคร้ังท่ี ๙ ๒๕๓๖ หนา ๖๗๑ - ๖๗๒ 
๒๐ ศ. จิตติ  ติงศภัทิย เพ่ิงอางหนา ๖๙๔ 
๒๑ หลวงอรรถโกวิทวที พนักงานอัยการจะถอนฟองคดีอาญาไดในกรณีอยางไร อัยการนิเทศ เลม ๓๗ ฉบับท่ี ๑ – ๔ 
หนา ๑๓๙ 
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 ปญหาตอไปมีวา ในคดีความผิดตอสวนตัวเชนความผิดฐานยักยอกทรัพย ศาลช้ันตน
พิพากษาลงโทษจําคุก ๕ เดือน ศาลอุทธรณพิพากษายืน คดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
หากจําเลยยื่นฎีกาเกินกําหนด ๑ เดือน นับแตวันฟงคําพิพากษาศาลอุทธรณ ศาลช้ันตนไมรับ
ฎีกาเพราะเหตุดังกลาว จําเลยยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลฎีกา 
เชนน้ีโจทกในกรณีท่ีผูเสียหายเปนโจทกฟองเองหรือผูเสียหายในคดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทก
จะขอถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขไดหรือไม ฝายหนึ่งเห็นวาคดีนี้ยังไมถึงท่ีสุด โจทกหรือ
ผูเสียหายมีอํานาจถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขได อีกฝายเห็นวาคดีน้ีศาลฎีกาตองสั่งคํารอง
อุทธรณคําสั่งวาย่ืนเกินกําหนด และไมอนุญาตใหถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขเพราะคดีถึงท่ีสุด
ตั้งแตพนระยะเวลาฎีกาแลว มิฉะน้ันจะเปนชองทางใหเกิดการเล่ียงกฎหมาย ปญหานี้ผูเขียนยัง
ไมพบคําพิพากษาฎีกาหรือคําส่ังคํารองศาลฎีกาวินิจฉัยไว ผูเขียนเห็นดวยกับความเห็นของฝายหลัง
เพราะแมจะถือวาคดียังไมถึงท่ีสุด แตเมื่อจําเลยรองอุทธรณคําสั่งขึ้นมาศาลฎีกาก็ตองวินิจฉัยวา
ย่ืนเกินกําหนดแนนอน เวนเสียแตจําเลยจะอางเหตุสุดวิสัยขึ้นมาใหศาลเห็นซ่ึงก็ตองอางแตใน
ศาลช้ันตนและช้ันอุทธรณ หากยกข้ึนในช้ันอุทธรณคําสั่งไมรับฎีกา ศาลฎีกาก็ไมอาจยกขอนี้ข้ึน
วินิจฉัยใหเพราะไมปรากฏในฎีกาของจําเลย แลวจึงสั่งคํารองขอถอนฟองหรือขอถอนคํารองทุกข
วาคดีถึงท่ีสุดแลว โจทกหรือผูรองไมมีสิทธมิาขอถอนฟองหรือถอนคํารองทุกข ใหยกคํารอง ซึ่งก็
จะเปนการแปลความในทางที่ใหกฎหมายมีผลบังคับมิใชใชชองทางเล่ียงกฎหมาย 

 ปญหาเรื่องคดีถึงท่ีสุดนี้ยังมีอีกวา ในคดีความผิดตอสวนตัวศาลชั้นตนพิพากษา
ลงโทษจําเลยฐานทําใหเสียทรัพยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๘ และศาลอุทธรณ
พิพากษายืนคดีอยูระหวางระยะเวลาฎีกา เชนนี้หากโจทกซ่ึงฟองคดีเองหรือผูเสียหายจะขอถอน
ฟองหรือถอนคํารองทุกขจะทําไดหรือไม และถาไดศาลใดเปนผูส่ัง ปญหานี้มีความเหน็เปน ๒ ฝาย 
ฝายหนึ่งเห็นวาในคดีอาญาเมื่อศาลอานคําพิพากษาแลว คําพิพากษาน้ันเด็ดขาดตั้งแตวันอาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๘ เมื่อยังไมมีฎีกาศาลช้ันตนก็แกไข 
คําพิพากษาของตนเองไมได (อางฎีกาท่ี ๒๐๒/๒๔๘๘ ๒๔๘๘ ฎ. ๑๗๗)๒๒ แตอีกฝายเห็นวาแม
คดีน้ันคูความฎีกาขอเท็จจริงไมได ก็ไมถือวาถึงที่สุดตั้งแตวันอานคําพิพากษาศาลอุทธรณ 
เพราะอาจรับรองใหฎีกาตอไป แมจะมีฎีกาและศาลไมรับฎีกาเพราะเปนปญหาขอเท็จจริงก็ยัง
ถอนคํารองทุกขได (ฎีกาท่ี ๕๒๙/๒๔๘๐ ๒๑ ธส. ๕๙๘ ตอมาฎีกาท่ี ๒๖๒/๒๕๑๕ ๒๕๑๕  

                                                 
๒๒ ศ. จิตติ ติงศภัทิย อางแลว หมายเหตุท่ี (๑๓ ก.) หนา ๕๙ 



- ๑๒ - 

 

ฎ. ๑๙๕ และ ๑๘๕๗ /๒๕๑๗ ๒๕๑๗ ฎ. ๑๓๘๖) วินิจฉัยตาม พอสรุปไดวาคดีอาญาท่ีอาจ
อุทธรณหรือฎีกาไดแมจะตองหามอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ก็ถึงท่ีสุดเมื่อสิ้น
ระยะเวลาอุทธรณหรือฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๗ วรรค ๒
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ (ฎีกาท่ี ๕๖๘/๒๕๒๘ ๒๕๒๘    
ฎ.๒๙๘ คําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี๑/๒๕๒๘ ๒๕๒๘ ฎ.๒๗๙๓)ผูเขียนเห็นดวยความเห็นหลังซ่ึง
เปนความเห็นท่ีใชเปนบรรทัดฐานในปจจุบัน หากไมสามารถถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขไดแม
อยูระหวางอายุอุทธรณหรือฎีกา ยอมทําใหเกิดขอขัดของแกฝายจําเลยและฝายโจทกหรือ
ผูเสียหาย และกอใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมข้ึนได เมื่อถือตามความเห็นของฝายหลังวา
ถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขไดโดยคดียังไมถึงท่ีสุด ศาลใดจะเปนผูส่ังน้ันโดยหลักแลวเมื่อคดี
ยังอยูในระยะเวลาอุทธรณหรือฎีกา คดียังไมข้ึนไปสูการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือฎีกา ดังน้ี
ศาลที่มีอํานาจส่ังคือศาลชั้นตน ดังน้ันในปญหาน้ีศาลช้ันตนจึงมีอํานาจสั่ง(ฎีกาท่ี ๕๖๘/๒๕๒๘ 
๒๕๒๘ ฎ.๒๙๘ คําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี๑/๒๕๒๘ ๒๕๒๘ ฎ.๒๗๙๓) แมจําเลยยื่นฎีกาแลวแต
ศาลช้ันตนยังไมสั่งฎีกาของจําเลยถือวาคดียังไมขึ้นมาสูศาลฎีกา ศาลช้ันตนคงมีอํานาจส่ัง
เชนกัน(เทียบคําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ ๗๑๑/๒๕๑๔ ๒๕๑๔ ฎ.๒๑๗๑) และกรณีมิใชศาลช้ันตน
เพิกถอนคําพิพากษาของตนเองหรือคําพิพากษาของศาลช้ันอุทธรณ แตเปนกรณีศาลช้ันตนใช
อํานาจส่ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ และ ๑๒๖ ซึ่งมีผลตาม 
มาตรา ๓๙ (๒) คือสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป 

 ปญหาตอไปคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง 
บัญญัติวา เมื่อผูเสียหายไดย่ืนฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภรรยาจะ
ดําเนินคดีตางผูตายตอไปได 

 ศาลแปลคําวาผูเสียหายในมาตรานี้โดยเครงครัดวาหมายถึงผูเสียหายที่แทจริงเทาน้ัน 
ถาเปนผูเสียหายที่จัดการแทนฟองคดีแลวตายลง ทายาทของผูเสียหายท่ีจัดการแทนน้ันเขา
ดําเนินคดีตางผูตายตอไปไมได ตามนัยฎีกาท่ี ๒๓๓๑/๒๕๒๑ ๒๕๒๑ ฎ. ๑๑๒๑ ท่ีศาลแปล
เชนน้ีเพ่ือมิใหขัดกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕ (๑) หรือ มาตรา ๕ (๒) 
มาตราน้ีใชรวมถึงผูรองท่ีรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๐ ดวย  
แมมิใชเปนโจทกฟองคดีตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ บัญญัติไว 
หากผูรองตายระหวางฎีกา ผูสืบสันดานของผูรองเขาดําเนินคดีตอไปได (ฎีกาท่ี ๓๙๒/๒๕๒๒ 
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๒๕๒๒ ฎ. ๒๖๐๔) คดีน้ีศาลฎีกาแปลความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๙ 
ในลักษณะขยายความใหมีผลบังคับถึงกรณีนี้ดวย ท้ังนี้ หากศาลฟงวาผูรองถูกควบคุมโดยมิชอบ
ยอมฟองผูควบคุมงานละเมิดในทางแพงได 

 ปญหาตอไปในกรณีผูประกันแจงความเท็จตอศาลเปนเหตุใหศาลหลงเช่ืออันเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ และเปนความผิดฐานละเมิดอํานาจศาล  
หากศาลลงโทษผูถูกกลาวหาฐานละเมิดอํานาจศาลแลว ดังนี้พนักงานอัยการจะมีอํานาจฟองใน
ความผิดฐานแจงความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ อีกหรือไม เร่ืองน้ีศาลถือ
หลักตลอดมาวา กรณีน้ีไมถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป (ฎีกาท่ี ๒๓๐๒/๒๕๒๓ ๒๕๒๓ 
ฎ. ๑๗๑๙) ทั้งน้ีก็เพราะการที่ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๓๓ 
ไมใชการลงโทษผูกระทําผิดทางอาญา แตเปนวิธีการเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณศาล
เทาน้ัน เพราะโทษท่ีลงแกผูกระทําผิดฐานละเมิดอํานาจศาลมีตั้งแตไลออกจากบริเวณศาล  
ซ่ึงไมใชโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ จึงเปนความผิดและโทษท่ีตองบังคับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเทาน้ัน โดยอนุโลมโทษปรับและจําคุกในทางอาญาไปใช 
จึงไมทําใหเปนความผิดอาญาและโทษอาญาโดยแทจริงไปดวย๒๓ ท้ังคดีละเมิดอํานาจศาลนี้ให
อุทธรณไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๘ (๑) และไมตองหามฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง เชนกรณีท่ีศาลช้ันตนลงโทษจําคุก ๒ เดือน แตใหรอการลงโทษตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ แตศาลอุทธรณแกเปนไมรอการลงโทษ ผูถูกกลาวหาฎีกาได 
และศาลฎีการับวินิจฉัยให (ฎกีาท่ี ๒๙๑๖/๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ฎ. ๒๒๙๐) 

 ปญหาตอไปมีวาหากระหวางพิจารณาผูถูกกลาวหาถึงแกความตาย คดีจะระงับไป
หรือไม ผูเขียนเห็นวาแมจะไมถือวาโทษของความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลเปนโทษทางอาญา 
อันจะทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๓๙ (๑) แตความผิดฐานนี้เปนเรื่องเฉพาะตัวระหวางผูถูกกลาวหาและศาล เมื่อผูถูกกลาวหา
ถึงแกความตาย คดีก็เปนอันระงับไป ไมอาจมีผูเขาเปนคูความแทนผูตายได และศาลนาจะใชวิธี
จําหนายคดีทํานองเดียวกับการถอนฟองในคดีความผิดตอสวนตัว สวนสิทธิในการฟองคดีอาญา
อีกฐานหน่ึงซ่ึงผูถูกกลาวหากระทําผิดก็เปนอันระงับไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา ๓๙ (๑) ดวย 
                                                 
๒๓ ศ. จิตติ ติงศภัทิย เพิ่งอาง หนา ๘๔๓ - ๘๔๔  
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 ปญหาตอมาขณะเขียนตนฉบับน้ีมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษออกใชบังคับ โดยมี
เง่ือนไขวาผูท่ีเขาขายไดรับอภัยโทษตองมีตัวอยูในเรือนจําและคดีถึงท่ีสุดกอนหรือในวันท่ี  
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังน้ันจึงมีคดีท่ีจําเลยซึ่งถูกลงโทษจําคุกขอถอนอุทธรณหรือฎีกาเพื่อให
ไดรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาน้ัน ปญหามีวาถาคดีน้ันจําเลยย่ืนอุทธรณหรือฎีกาและโจทก
ไดรับสําเนาอุทธรณหรือฎีกาแลว แกหรือไมแกฎีกา ดังนี้หากจําเลยยื่นคํารองขอถอนอุทธรณ
หรือฎีกา ภายหลังศาลชั้นตนสงสํานวนไปศาลอุทธรณหรือฎีกาแลวจะตองสงสําเนาคํารองให
โจทกคัดคานกอนหรือไม ถาโจทกคัดคานศาลตองยกคํารองขอถอนอุทธรณหรือฎีกาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่งหรือไม ในเร่ืองน้ีมีความเห็น ๒ ฝาย  
ฝายหนึ่งเห็นวาการถอนอุทธรณถอนฎีกานั้นมีบัญญัติไวตางหากจากการถอนฟองในศาลช้ันตน 
เพราะการถอนอุทธรณหรือฎีกาน้ัน เพียงแตไมติดใจอุทธรณหรือฎีกาตอไปเทานั้น ผลของ 
คําพิพากษาศาลชั้นตนและศาลอุทธรณยังคงอยู ท้ังนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๐๒ ซ่ึงนํามาใชในศาลฎีกาตาม มาตรา ๒๒๕ โดยมีหลักวาถาศาลช้ันตน
ยังไมไดสงสํานวนไปศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา ก็ย่ืนคํารองขอถอนตอศาลช้ันตน หากศาลช้ันตน
สงสํานวนไปแลวก็ย่ืนตอศาลอุทธรณหรือฎีกา หรือย่ืนตอศาลช้ันตนเพื่อใหศาลช้ันตนสงไปก็ได 
แตตองกอนอานคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา อํานาจการส่ังอนุญาตอยู ท่ี 
ศาลอุทธรณหรือฎีกา ปญหาวากอนอนุญาตจะตองสอบถามอีกฝายหนึ่งหรือไมและถาอีกฝายหน่ึง
คัดคานศาลอนุญาตใหถอนไดหรือไม ตัวบท มาตรา ๒๐๒ ไมไดบัญญัติไว ถาจะแปลกฎหมายวา
ตองถามอีกฝายหน่ึงกอนโดยอนุโลมตาม มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง นั้น ผลก็จะปลาด เชน ศาลช้ันตน
พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย จําเลยอุทธรณแลวตอมาขอถอนอุทธรณ หากนํา มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง 
มาใชกับกรณีขอถอนอุทธรณหรือฎีกา ถาโจทกคัดคานศาลอุทธรณหรือฎีกาก็ตองยกคํารอง 
ซ่ึงไมนาจะตรงกับเจตนารมณของกฎหมาย เพราะศาลจะตองพิจารณาคดีตอไป แทนท่ีคดีจะ
เสร็จไปจากศาลโดยเร็ว นอกจากน้ี มาตรา ๓๕ มิไดอยูในบทบัญญัติวาดวยการพิจารณาและวา
ดวยคําพิพากษาและคําสั่งศาลช้ันตนท่ีใหนํามาใชในชั้นอุทธรณและฎีกาดวย แสดงวากฎหมาย 
มาตรา ๒๐๒ มิไดประสงคจะใหนํา มาตรา ๓๕ มาใชในช้ันอุทธรณหรือฎีกาดวย๒๔ อีกฝายเห็นวา 
มาตรา ๓๕ อยูในบททั่วไปเมื่อ มาตรา ๒๐๒ ไมไดบัญญัติโดยเฉพาะวาการถอนอุทธรณหรือ
ฎีกาตองสอบถามคูความอีกฝายหรือไม จึงตองนําหลักทั่วไปใน มาตรา ๓๕ มาใชได คือ หากสง
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สําเนาคํารองใหโจทกแลว โจทกคัดคานก็ตองยกคํารอง๒๕ ปญหาน้ียังมีตอไปอีกวาในคดี
ความผิดตอสวนตัว หากจําเลยฎีกาและโจทกแกฎีกา ตอมาจําเลยขอถอนฎีกาเพื่อขอรับสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ศาลสงสําเนาใหโจทกแลวถามวาจะคัดคานหรือไม และจําเลยก็
เขามอบตัวตอศาลเพื่อใหมีตัวอยูขณะใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ัน หากถึงวันนัดฟงคําสั่งโจทก
ไมมาศาล ถาศาลสั่งใหเล่ือนไปนัดฟงคําส่ังใหม ก็เทากับเปนการเปดโอกาสใหโจทกใชสิทธ ิ
กล่ันแกลงจําเลย แทนท่ีจําเลยจะไดรับสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาน้ันโดยเร็วสมดังเจตนารมณ
ของกฎหมาย เม่ือเปนเชนน้ีผูเขียนจึงเห็นวาความเห็นของฝายแรกนาจะถูกตองตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมายและใหความเปนธรรมแกผูขอมากกวาฝายหลัง โดยปกติเมื่อจําเลย 
ขอถอนอุทธรณหรือฎีกา มักจะขอมาดวยวาขอใหศาลออกหมายจําคุกคดีถึงท่ีสุดนับแตวันย่ืนคํารอง 
ในกรณีสํานวนอยูท่ีศาลช้ันตนยอมไมเปนปญหา ศาลช้ันตนยอมสั่งใหออกหมายจําคุกคดีถึงท่ีสุด
นับแตวันย่ืนคํารองได แตกรณีสงสํานวนไปศาลอุทธรณหรือฎีกาแลว กวาศาลอุทธรณหรือฎีกา
จะทําคําส่ังกลับลงมาท่ีศาลช้ันตนตองใชเวลาไมต่ํากวาอาทิตยหรือมากกวาน้ัน ในทางปฏิบัติ
ศาลฎีกาก็จะสั่งใหศาลช้ันตนออกหมายจําคุกคดีถึงท่ีสุดนับแตวันย่ืนคํารองเชนกัน ทั้งน้ี  
หากจําเลยตองการใหไดรับผลตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ตองมอบตัวตอศาลกอนท่ีพระราช
กฤษฎีกามีผลบังคับ บางครั้งคําสั่งศาลจะสั่งวาใหออกหมายจําคุกคดีถึงท่ีสุดนับแตวันมอบตัว 
เน่ืองจากจําเลยมอบตัวภายหลังยื่นคํารอง ท้ังน้ีเพื่อใหจําเลยอุทธรณหรือฎีกาไดรับผลตาม 
พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ แตผูเขียนมีขอสังเกตวาคําสั่งศาลอุทธรณหรือฎีกามีผลตั้งแตวันที่ได
อานในศาลโดยเปดเผยเปนตนไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๔๐ วรรคทาย 
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ ดังนั้นผลของคําส่ังถึงท่ีสุดตั้งแต 
วันที่ไดอาน แตการออกหมายจําคุกคดีถึงท่ีสุดกลับลงวันท่ียอนหลังกอนวันคดีถึงที่สุด ซ่ึงเปนขอ
ท่ีปลาดมากในปจจุบัน แตก็เกิดความเปนธรรมแกจําเลยเพราะความลาชาอยูท่ีศาลเอง 

 ปญหาตอไป การที่ผูตองหาเขามอบตัวจะถือวาเปนการจับหรือไม โดยหลักการจับ
และควบคุมตัวผูตองหาตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา (ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มใชบังคับตั้งแต ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป 
ประกอบกับมีขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่ง
หรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ กําหนดวา การท่ีพนักงานสอบสวนแจงขอหาใหผูตองหา 

                                                 
๒๕ ศ. สัญญา ธรรมศักด์ิ เพ่ิงอาง หนา ๒๗๔ 
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ซ่ึงเขาหาพนักงานสอบสวนทราบ ไมถือเปนการจับ ดังน้ันนับแตใชประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาท่ีแกไขใหม จึงตองถือเปนหลักวา การที่พนักงานสอบสวนแจงขอหาให
ผูตองหาซ่ึงเขามอบตัวตอพนักงานสอบสวนไมถือเปนการจับอีกตอไป การที่พยายามตีความ
กฎหมายที่ชัดเจนอยูแลวใหเปนไปในทางตรงขามจึงไมนาจะถูกตองตามหลักการตีความ
กฎหมายลายลักษณอักษรและไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย นอกจะทําให
กระบวนการตาง ๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติใหพนักงานสอบสวนส่ังใหผูตองหาไปศาล เพื่อขอออก
หมายขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ท่ีแกไขใหม หลักเกณฑอื่น ๆ 
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องถูกกระทบกระเทือนกอใหเกิดปญหาใหม ๆ ตามมาอีกมากมาย๒๖  
สําหรับฎีกาท่ี ๑๙๙๗/๒๕๕๐ ๒๕๕๐ ฎส. ๑๒๘ ซึ่งวินิจฉัยวา ในคดีของศาลแขวง การที่จําเลย
เขามอบตัวตอพนักงานสอบสวน และไดรับการแจงขอหาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ยอมถือ
วาจําเลยถูกจับตั้งแตวันดังกลาวแลว พนักงานสอบสวนจะตองสงตัวจําเลยไปใหพนักงานอัยการ
เพื่อฟองภายใน ๔๘ ช่ัวโมง แตปรากฏวาคดีน้ีโจทกฟองจําเลยเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
โดยไมไดขอผัดฟอง ดังน้ีโจทกจึงไมมีอํานาจฟอง ฎีกาฉบับน้ีไมขัดกับประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาท่ีแกไขใหมและขอบังคับของประธานศาลฎีกาดังกลาวขางตน ท้ังนี้
เพราะเหตุท่ีเกิดในคดีน้ีเปนเวลากอนท่ีกฎหมายที่แกไขใหมและขอบังคับของประธานศาลฎีกา 
ใชบังคับ การจับดังกลาวจึงชอบดวยกฎหมายในขณะนั้น แมขณะพิจารณาในศาลชั้นตนยังใช
กฎหมายกอนแกไข แตหากคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลสูงกฎหมายใหมใชบังคับแลว 
ก็ไมนํากฎหมายดังกลาวมาใชบังคับยอนหลัง ผูเขียนมีขอสังเกตวากฎหมายที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญานํามายอนหลังน้ันมักจะเปนเรื่องเฉพาะในการอุทธรณหรือฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงหรือแมในปญหาขอกฎหมายดวยเชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒๒๐ เหตุผลที่แทจริงก็คงเปนเพราะพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๔๗๗ มาตรา ๓ ท่ีบัญญัติใหคดีท้ังหลายซึ่งคางอยูในศาลกอนวันใชประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหบังคับตามกฎหมายซึ่งใชอยูกอนวันใชประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา จนกวาคดีนั้น ๆ จะถึงท่ีสุด ดังน้ัน หากปญหาดังกลาวเกิดหลังจากใช
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีแกไขใหมกับขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว คงตองถือวาไม

                                                 
๒๖ วัส ติงสมิตร หมายเหตุทายคําวินิจฉัยศาลสูงสุด วารสารกฎหมายใหม ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๙๐ หนา ๕๑ 
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เปนการจับและพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ตอไป คือนําตัวผูตองหาไปศาลเพื่อขอหมายขัง 

 ปญหาตอไปในกรณีท่ีศาลสั่งไมอนุญาตใหปลอยช่ัวคราวตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๑๙ ทวิ ผูขออาจเปนตัวผูตองหา จําเลยหรือผูประกัน อาจย่ืน
คํารองอุทธรณคําสั่งศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณได แตบทมาตรานี้ไมไดกําหนดระยะเวลาไวให
ย่ืนไดภายในกี่วัน กรณีน้ีเดิมทีศาลช้ันตนเคยมีคําส่ังไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง โดยนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ ทวิ มาเทียบเคียง ซ่ึงตองอุทธรณคําสั่งภายใน 
๑๕ วัน แตศาลฎีกาวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานในคําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี ๖๑๗/๒๕๔๘ ซ่ึงไมไดลงพิมพ
ในคําพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิตยสภาโดยศาลฎีกาแปลความวาการย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ัง
ตามบทกฎหมายดังกลาวไมอยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๙๘ และ ๒๑๖ ผูรองจึงอุทธรณคําสั่งได เดิมท่ีผูเขียนเขาใจวาเมื่อ มาตรา ๑๑๙ ทวิ 
ไมไดกําหนดระยะเวลาอุทธรณคําส่ังไว นาจะนํา มาตรา ๑๙๘ ทวิ หรือ มาตรา ๒๒๔ ในเรื่อง
อุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณหรือฎีกาซ่ึงกําหนดระยะเวลาใหอุทธรณคําส่ังภายใน ๑๕ วัน มาใช
บังคับ เพราะการอุทธรณคําสั่งในเรื่องปลอยช่ัวคราวนาจะตองยื่นโดยเร็ว เพื่อใหผูตองหาหรือ
จําเลยไดรับการพิจารณาจากศาลสูงโดยรวดเร็ว แตการที่ศาลฎีกาวางหลักเชนน้ีเพื่อมิใหผูรอง
ตองกลับไปย่ืนขอปลอยช่ัวคราวใหม ซึ่งอาจจะเปนการเสียเวลาจึงรับวินิจฉัยใหและที่อางวา 
ไมอยูในบังคับของ มาตรา ๑๙๘ และ ๒๑๖ ซ่ึงตองอุทธรณหรือฎีกาคําส่ังภายใน ๑ เดือน ก็คง
เพราะการอุทธรณหรือฎีกาคําสั่งศาลในกรณีนี้มิใชศาลสั่งไมรับอุทธรณหรือฎีกา ตองนํา
บทบัญญัติท่ัวไปในเร่ืองอุทธรณหรือฎีกามาใชจึงตองยื่นภายใน ๑ เดือน การตีความของ 
ศาลฎีกาที่ใหนําบทบัญญัติท่ัวไปมาใชในกรณีน้ีก็เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกผูตองหาหรือ
จําเลยนั่นเอง 

 ปญหาตอไปมีวาในคดีที่จําเลยใหการรับสารภาพ ศาลช้ันตนพิพากษาจําคุก ๑ เดือน 
จําเลยอุทธรณอางคํารับรองของสถานศึกษาวาจําเลยกําลังศึกษาอยูขอใหรอการลงโทษ ดังน้ีจะ
ถือวาขออุทธรณดังกลาวเปนขอท่ีจําเลยมิไดยกข้ึนอางในศาลชั้นตนไดหรือไม ในเร่ืองน้ีศาลถือวา
ขออุทธรณดังกลาวเปนคนละเรื่องกับจําเลยทําผิดหรือไม จําเลยยอมมีสิทธิอางเพื่อให 
ศาลอุทธรณใชประกอบดุลพินิจได สวนศาลอุทธรณจะเช่ือหรือไมเช่ือเปนอีกเร่ืองหน่ึง ไมใช
ขอเท็จจริงนอกสํานวนตามนัยฎีกาที่ ๒๑๘๒/๒๕๒๐ ๒๕๒๐ ฎ. ๑๖๗๒ ขอเท็จจริงท่ีจําเลยอางนี้
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แมไมมีในสํานวนศาลช้ันตน แตก็ไมใชขอเท็จจริงท่ีตองนําสืบตามวิธีพิจารณาหรือตองฟง 
คําพยาน ความสําคัญอยูท่ีศาลจะเช่ือหรือไมเช่ืออยางไรก็ได หากจําเลยอางขอเท็จจริงนี้ข้ึน หาก
โจทกเห็นวาไมถูกไมจริงอยางใดก็คงยกเหตุท่ีจะโตแยงคัดคานไวในคําแกอุทธรณ มิใชมาอางวา
เปนขอเท็จจริงนอกสํานวนเพื่อใหศาลใชดุลพินิจในการลงโทษไดอยางเหมาะสมตอไป  
คําพิพากษาฎีกาฉบับนี้จึงเปนการที่ศาลตีความในเรื่องการยกขอเท็จจริงข้ึนอางประกอบการ
อุทธรณวาขอเท็จจริงใดเปนเรื่องนอกสํานวนหรือไม ซึ่งเปนเร่ืองท่ีพนักงานอัยการตอง 
พึงสังวรณไว 

 ปญหาตอไปในคดีอาญาเมื่อจําเลยไมไดใหการตอสูไว แตในช้ันสืบพยานจําเลย 
เบิกความปฏิเสธ เชนน้ีจะถือไดหรือไมวาจําเลยใหการปฏิเสธศาลไดวางหลักเปนบรรทัดฐานมา
นานแลววา ถือวาจําเลยใหการปฏิเสธตามนัยฎีกาท่ี ๔๖๕/๒๕๐๙ ๒๕๐๙ ฎ. ๒๑๑๗ ท้ังนี้เพราะ  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ น้ัน มิไดบัญญัติวา หากศาลไมสอบถาม
คําใหการจําเลยไวจะมีผลอยางไร แตตามหลักกฎหมายน้ันจําเลยจะใหการเมื่อใดหรือใหการใหม
กลับคําใหการเดิมก็ได ซึ่งเห็นไดวาการสอบถามคําใหการก็เปนแตเพียงเพื่อใหไดทราบเบื้องตน
วาจําเลยจะใหการอยางไร แตคําใหการตามที่ศาลสอบถามนั้น จําเลยจะใหการเปล่ียนแปลง
อยางไรก็ได ดังน้ีแมศาลมิไดสอบถามคําใหการจําเลยไดแตตน ก็ไมทําใหการดําเนินกระบวน
พิจารณาเสียไปหรือจําเปนตองยอนสํานวนไปใหศาลชั้นตนสอบถามคําใหการจําเลยอีก  

 ปญหาการตีความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญายังมีอีกมากมาย ไมอาจหยิบยก 
ขึ้นมากลาวในชั้นน้ีไดเน่ืองจากเวลามีนอย นอกจากทําในลักษณะวิจัยซ่ึงตองใชเวลานานและ
ขอมูลมีจํานวนมาก จึงขอยุติการตีความหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไวเพียงเทาน้ัน 

 ตอไปจะใหหยิบยกหลักการตีความลักษณะสภาพพยานเก่ียวกับคดีอาญา ปญหา 
มีวา หากโจทกจําเลยตกลงกันใหศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสํานวน ซ่ึงมีคําพยานช้ันไตสวน
มูลฟองคดีอ่ืน และงดสืบพยานในคดีน้ีจะนํามารับฟงเพื่อลงโทษจําเลยไดหรือไม ศาลถือหลักวา
พยานหลักฐานโจทกดังกลาวถือไมไดวาเปนการพิจารณาและสืบพยานโดยเปดเผยตอหนา
จําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ เพราะคําพยานในชั้นไตสวน
มูลฟองมิใชคําพยานในช้ันพิจารณาท่ีจะนํามาใชยันจําเลย ดังน้ัน จึงเทากับโจทกไมมีพยานมา
พิสูจนความผิดของจําเลย ศาลไมอาจลงโทษจําเลยได ตามนัยฎีกาท่ี ๙๘๖/๒๕๑๘ ๒๕๑๘  
ฎ. ๘๙๔ แมในชั้นไตสวนมูลฟองคดีอาญา ศาลก็ถือหลักอยางเดียวกันวา โจทกอางแตพยานใน
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คดีแพงโดยไมนําพยานมาเบิกความน้ัน ยอมถือวาไมมีพยานในสํานวนอันจะพึงฟงวาคดีมีมูล 
แมมูลกรณีในคดีแพงและคดีอาญาน้ันจะเกี่ยวเนื่องกันก็ตาม ตามนัยฎีกาท่ี ๖๐๔/๒๔๙๒ ๒๔๙๒  
ฎ. ๔๐๘ เมื่อพิเคราะหตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ แลว จะเห็น
ไดวาในการไตสวนมูลฟองจําเลยจะมาฟงการไตสวนก็ได หากอนุญาตใหโจทกอางแตสํานวนอื่น
มาอยางเดียวก็ใชไดแลว จําเลยก็ไมมีโอกาสมาซักคานพยานโจทกได ดังน้ันจึงควรแปล 
คําพิพากษาฎีกาฉบับน้ีวาในชั้นไตสวนมูลฟอง โจทกตองมีพยานบุคคลมาใหศาลไตสวนเสมอ จะ
อางสํานวนคดีอ่ืนไมวาเปนคดีแพงหรืออาญามาเปนพยานเทาน้ันไมไดเพราะอาจเสียความ
ยุติธรรมและไมมีกฎหมายสนับสนุนใหทําเชนน้ี สมมติตอไปวา หากศาลช้ันตนรับฟงคดีกอนมา
เปนพยานลงโทษจําเลยอันเปนการไมชอบ และคดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ถาจําเลย
ฎีกาข้ึนมาวาการรับฟงพยานหลักฐานดังกลาวไมชอบ ซ่ึงเปนปญหาขอกฎหมายศาลฎีกายอม
วินิจฉัยขอเท็จจริงไปตามพยานหลักฐานท่ีปรากฏในสํานวนไดเลย โดยไมจําตองยอนสํานวนไปให
ศาลอุทธรณหรือศาลช้ันตนพิจารณาใหม เพราะพยานหลักฐานของโจทกดังกลาวมิใชเปนการ
สืบพยานโดยเปดเผยตอหนาจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ 
จึงเทากับโจทกไมมีพยานมาพิสูจนความผิดของจําเลย รับฟงไมไดวาจําเลยกระทําความผิดตาม
ฟอง ตองพิพากษายกฟอง (ฎีกาท่ี ๓๘๖/๒๕๒๙ ๒๕๒๙ ฎ. ๑๕๗) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีกลาว
มาทั้งหมดนี้เปนกรณีท่ีศาลฎีกาวางหลักในเรื่องการรับฟงพยานหลักฐานท่ีจะลงโทษจําเลยได 
โจทกตองนําพยานมาสืบตอหนาจําเลย เพื่อใหจําเลยไดมีโอกาสซักคาน มิฉะน้ันยอมรับฟง
ลงโทษจําเลยมิได ท้ังน้ีเปนไปตามหลักในมาตรา ๒๒๖ และ ๒๒๗ แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา เพราะในคดีอาญาโจทกมีหนาท่ีนําพยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของ
จําเลยตามท่ีจําเลยถูกกลาวหา หากใหโจทกอางเพียงสํานวนคดีอ่ืนเทาน้ันมารับฟงลงโทษจําเลย
ใหแลว ยอมทําใหเสียความยุติธรรม 

 เมื่อกลาวถึงหลักการตีความกฎหมายลักษณะพยานทางอาญาแลว เห็นสมควร
กลาวถึงหลักการตีความกฎหมายลักษณะพยานในทางแพงดวย 

 ปญหาวาในกรณีท่ีโจทกฟองขอใหบังคับจําเลยชําระเงินกู ๙,๐๐๐ บาท พรอม
ดอกเบี้ย จําเลยใหการรับวาไดเขียนจํานวนเงินในสัญญา ๙,๐๐๐ บาท จริง เพราะไมมี
หลักประกันมามอบใหโจทก ความจริงกูเพียง ๒,๐๐๐ บาท จําเลยจะนําสืบตามขออางนั้นได
หรือไม เดิมศาลถือหลักวาปญหาน้ีเปนการสืบพยานแกไขเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธี
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พิจารณาความแพง มาตรา ๙๔ จําเลยนําสืบไมได (ฎีกาท่ี ๓๔๐/๒๕๐๘ ๒๕๐๘ ฎ. ๔๒๘) แต
ตอมาศาลวินิจฉัยวากรณีดังกลาวเปนการนําสืบเพื่อแสดงวาหน้ีตามสัญญามีอยูอยางไร เปนการ
นําสืบถึงมูลหนี้ท่ีจะทําใหจําเลยไมตองรับผิดใชเงินตามจํานวนในสัญญา ไมไดเปนการนําสืบ
แสดงวาไมไดเปนหนี้ จึงมิใชเปนการนําสืบแกไขเปล่ียนแปลงเอกสาร จําเลยนําพยานบุคคลมา
สืบได (ฎีกาท่ี ๗๓/๒๕๑๘ ๒๕๑๘ ฎ. ๓๕) ศาลอางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๖๕๐ 
วรรค ๒ มาเปนหลักวินิจฉัยวา การกูยืมเงินจะบริบูรณก็ตอเมื่อสงมอบเงินท่ียืม สงมอบเทาไรก็
สมบูรณเพียงเทาน้ัน มีปญหาวาจําเลยจะตองอางดวยหรือไมวาเหตุใดจึงไมไดรับเงิน ขอนี้เห็นวา
จําเลยใหการปฏิเสธวาไมไดรับเงินตามสัญญากูเทากับปฏิเสธวาหน้ีไมสมบูรณ จะถือวาจําเลยให
การรับแลวตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๘๔ (๑) ไมได เมือ่จาํเลยปฏเิสธ
วาไมไดรับเงิน โจทกตองสืบใหเห็นวามีการรับเงิน สวนจําเลยจะนําสืบไดแคไหนเพียงไรแลวแต
วาจําเลยยกเหตุแหงการปฏิเสธขึ้นอางเพื่อเปนประเด็นท่ีจะนําสืบตอไปหรือไมตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๗๗ วรรค ๒ หากไมยกก็ไมมีประเด็นนําสืบ แตหาก
ยกก็ตองแลวแตพยานจําเลย ซ่ึงโดยปกติเปนการยากที่จําเลยจะนําสืบหักลางเชนน้ัน แตก็เปน
อีกทางหนึ่งท่ีศาลตีความในทางที่เปนคุณแกผูตองเสียในมูลหน้ีใหมีโอกาสไดแกตัว มิใช 
ตัดโอกาสเสียทีเดียว กอนหนานี้ศาลเคยวินิจฉัยไปในทํานองวาโจทกผูใหกูปลอมเอกสาร  
โดยกรอกจํานวนเงินเองโดยจําเลยผูกูไมยินยอมอันเปนกรณีท่ีอางวาหน้ีไมสมบูรณ จําเลยนําสืบ
ไดเชนกัน (ฎีกาท่ี ๑๑๐๔/๒๕๐๘ ๒๕๐๘ ฎ. ๑๗๒๑) 

 ตอไปจะไดพิจารณาถึงหลักการตีความในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง นอกจาก
หลักการในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ซ่ึงมีผลบังคับทันทีแลว 
ปญหาอีกกรณีหนึ่งซ่ึงเปนปญหาท่ีวงการนักกฎหมายตองขบคิดในกรณีท่ีศาลช้ันตนมีคําส่ัง 
ไมรับคําฟองของโจทกไวพิจารณา แตเมื่อโจทกอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษากลับใหรับคําฟอง
ไวพิจารณา ดังน้ีจําเลยซ่ึงยังมิไดมีการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองเพื่อแกคดีจะมีสิทธิฎีกา
หรือไม ปญหานี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวาจําเลยมีสิทธิฎีกาได (ฎีกาท่ี ๔๗๔/๒๕๐๓ ๒๕๐๓ ฎ. ๕๔๖ 
และท่ี ๔๒๐/๒๕๑๙ ๒๕๑๙ ฎ. ๒๒๙) เหตุท่ีจําเลยฎีกาไดน้ีนาจะเปนเพราะคําพิพากษาที่ใหรับ
ฟองไวพิจารณาไมใชคําสั่งของศาลชั้นตน แตเปนคําพิพากษาของศาลอุทธรณ และไมถือเปน
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คําสั่งระหวางพิจารณาของศาลอุทธรณ เพราะคดีเสร็จไปจากศาลอุทธรณแลว๒๗ คดีจึง 
ไมตองหามฎีกาและศาลฎีกาวินิจฉัยวาจําเลยมีสิทธิฎีกาไดตาม ป.วิ. พ. มาตรา ๒๔๗ ผูเขียนเคย
เรียนถามปญหาน้ีจากทานอดีตประธานศาลฎีกาทานหนึ่งวาจําเลยยังมิไดถูกหมายเรียก เหตุใด
จึงมีสิทธิฎีกา ทานใหความเห็นวาคดีแพงเมื่อจําเลยถูกฟอง จําเลยยอมตกเปนจําเลยแลว  
ตางกับคดีอาญาในคดีที่โจทกฟองคดีเอง หากศาลช้ันตนไมรับฟอง แตศาลอุทธรณพิพากษา
กลับใหรับฟองไวไตสวนมูลฟอง จําเลยไมมีสิทธิฎีกา เพราะจําเลยยังไมอยูในฐานะจําเลยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๕ วรรคสาม ที่บัญญัติวา กอนท่ีศาลประทบั
ฟองมิใหถือวาจําเลยอยูในฐานะเชนน้ัน คําตอบดังกลาวเทากับเปนการสนับสนุนคําวินิจฉัยของ
คําพิพากษาฎีกาดังกลาวขางตนวาเปนการชอบดวยหลักการแปลกฎหมายแลว 

 ปญหาตอไปในเรื่องการเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗ เชนในกรณีที่เดิมโจทกฟองเปนคดีไมมีทุนทรัพย แตเมื่อจําเลย
ใหการคดีกลับกลายเปนคดีมีทุนทรัพยขึ้นมา ศาลช้ันตนสั่งใหโจทกเสียคาข้ึนศาลภายในเวลา 
ท่ีกําหนด มิฉะน้ันจะถือวาโจทกท้ิงฟอง เมื่อโจทกไมชําระ ศาลจึงถือวาโจทกทิ้งฟอง ใหจําหนาย
คดี ขอเท็จจริงปรากฏวาในวันครบกําหนด โจทกเดินทางมาเพื่อวางเงินคาขึ้นศาลแลวแตเกิดมี
เหตุขัดของเปนเหตุใหโจทกเดินทางมาถึงศาลเวลา ๑๗ นาฬิกา พนักงานศาลไมยอมรับคาฤชา
ธรรมเนียม อางวาศาลปดทําการแลวแตเปนเวลาภายหลังศาลสั่งวาโจทกท้ิงฟองและจําหนายคดี
แลว โจทกจึงยื่นคํารองตอศาลวาไมไดจงใจไมวางเงินแตเปนเหตุสุดวิสัย ขอใหศาลไตสวน
อนุญาตใหโจทกวางเงินคาธรรมเนียมและดําเนินกระบวนพิจารณาตอไป หลังจากศาลไตสวน
แลวอนุญาตใหโจทกวางเงินคาธรรมเนียมศาลได มีปญหาวาศาลช้ันตนจะเพิกถอนคําส่ังจาํหนาย
คดีน้ันไดหรือไม ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญวินิจฉัยวา ศาลช้ันตนมีอํานาจท่ีจะสั่งเพิกถอนคําส่ัง
ท่ีวาโจทกท้ิงฟองและจําหนายคดีไดโดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗ 
(ฎีกาที่ ๑๒๘๘/๒๕๓๒ ๒๕๓๒ ฎ. ๘๖๑) เมื่อพิจารณาหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๗ แลว การจะสั่งเพิกถอนกระบวนพิจารณาท่ีผิดระเบียบ ตองทํากอนศาลมี
คําพิพากษาตามวรรคหนึ่งของมาตรานั้น ซ่ึงตองพิจารณาประกอบวรรคสองดวย หากศาล

                                                 
๒๗ เหตุผลทํานองเดียวกับคําส่ังของศาลชั้นตนท่ีสั่งใหพิจารณาคดีใหม ภายหลังเม่ือตัดสินแลว (ฎีกาท่ี ๔๑๑/๒๕๐๔ 
๒๕๐๔ ฎ. ๓๖๙) และคําสัง่ของศาลช้ันตนท่ีเพิกถอนคําสั่งจําหนายคดีเพราะหลงผิดวาโจทกจําเลยขาดนดัพจิารณา (ฎีกาท่ี 
๑๖๙๒ /๒๕๑๖ ๒๕๑๖ ฎ. ๑๓๐๖) ไมเปนคําสั่งระหวางพิจารณา 
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พิพากษาไปแลว ก็ยอมมีกระบวนการที่จะแกไขคําส่ังนั้นมิใชศาลนั้นเพิกถอนคําสั่งของตน
ภายหลังท่ีตนมีคําสั่งจําหนายคดีแลว โดยอาจอุทธรณหรือฎีกาซ่ึงไมตองหาม เพราะไมใชคําส่ัง
ระหวางพิจารณา และศาลสูงยอมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและแกไขใหถูกตองไดตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๔๓ (๒) โดยไมตองอาศัย ป.วิ. พ. มาตรา ๒๗ แมโดย
หลักแลวคําพิพากษาฎีกาฉบับนี้จะเปนการไมชอบดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
มาตรา ๒๗ ก็ตาม ผูเขียนกลับเห็นวาหากไมใหศาลใชหลักการเชนน้ี กวาจะดําเนินคดีตอไปได 
คูความตองไดรับความเสียหาย เสียท้ังเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดี เพราะคดีอาจมีการ
อุทธรณฎีกาเปนป ๆ หากแปลความโดยใชวิธีการตามแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาว แมจะไม
ถูกตองตามกฎหมายบาง แตก็ไมถึงกับขัดหลักกฎหมายเสียทีเดียว นาจะเกิดผลดีแกคูความและ
ศาลท่ีจะดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีน้ันตอไปไดจนเสร็จคดี ไมตองเสียเวลาและคาใชจายโดย
ไมจําเปน ซ่ึงในคดีอาญาศาลฎีกาก็เคยใชแนวทางนี้เชนกันตามนัยคําส่ังคํารองศาลฎีกาท่ี ๒๔๘/
๒๕๓๒ ๒๕๓๒ ฎ. ๒๙๘๕ ซ่ึงวินิจฉัยวา ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ 
วรรคแรก เปนคดีความผิดอันยอมความได ศาลอุทธรณพิพากษายืนลงโทษจําคุก ๔ ป ๑๕ วัน 
จําเลยฎีกาศาลช้ันตนสั่งไมรับ จําเลยย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังศาลฎีกาส่ังคํารองอุทธรณคําส่ัง 
ไมรับฎีกาและศาลชั้นตนอานคําส่ังใหคูความฟงแลว แตกอนอานคําสั่งหน่ึงวัน ผูเสียหายถอน 
คํารองทุกขโดยชอบตอพนักงานสอบสวนกอนคดีถึงที่สุด ศาลฎีกาจึงตองเพิกถอนการอานคําส่ัง
ศาลฎีกา โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๗ ประกอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ และถือวาสิทธินําคดีอาญามาฟองยอมเปนอันระงับ
ไป และใหจําหนายคดี ซ่ึงเปนการทําใหเกิดความเปนธรรมและความสงบสุขในสังคม 

 ปญหาตอไปมีวา เมื่อศาลช้ันตนสั่งรับอุทธรณและส่ังใหสงสําเนาอุทธรณใหโจทกแลว 
หากคูความไมพอใจคําสั่งศาลช้ันตนจะอุทธรณคําสั่งนั้นตอศาลอุทธรณไดหรือไม ศาลฎีกา
วินิจฉัยวา กรณีน้ีถือวากระบวนพิจารณาหลังจากศาลชั้นตนสั่งรับอุทธรณยอมถือไดวาเปน
กระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ โดยศาลชั้นตนเปนผูดําเนินการแทน เมื่อคูความไมพอใจ
คําส่ังศาลช้ันตนดังกลาวจะอุทธรณคําสั่งตอศาลอุทธรณไมได แตชอบท่ีจะรอจนกวาศาลช้ันตน
จะไดสงสํานวนในไปยังศาลอุทธรณ แลวไปรองตอศาลอุทธรณ และศาลอุทธรณชอบท่ีจะสั่งใหม
ไดตามอํานาจของศาลอุทธรณ (ฎีกาท่ี ๑๑๘๔/๒๔๙๕ ๒๔๙๕ ฎ. ๘๕๕ ที่ ๖๘๑/๒๕๓๐ ๒๕๓๐ 
ฎ. ๕๒๘) คําวินิจฉัยของศาลฎีกาน้ีแสดงวาการท่ีศาลช้ันตนดําเนินกระบวนพิจารณาแทน 
ศาลอุทธรณ เทากับศาลอุทธรณเปนผูดําเนินการเอง ดังน้ันจะมีอุทธรณตอศาลอุทธรณได
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อยางไร ท้ังกรณีไมเขาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๔ เน่ืองจากไมใช
กรณีศาลช้ันตนสั่งไมรับอุทธรณท่ีจะมีการอุทธรณคําสั่งตอศาลอุทธรณได คําพิพากษาฎีกาน้ีเปน
การแปลความและวางหลักกฎหมายวา เมื่อศาลช้ันตนสั่งรับอุทธรณแลว กระบวนพิจารณา
ตอจากนั้นเปนกระบวนพิจารณาศาลอุทธรณโดยศาลชั้นตนทําแทน กรณีนี้ยอมนํามาใชในช้ัน
ฎีกาไดโดยอาศัยมาตรา ๒๔๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

 หลักอีกหลักหนึ่งซ่ึงศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไวในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบัญญัติไว 
ซ่ึงนาสนใจอยางย่ิง กลาวคือ ในกรณีท่ีศาลช้ันตนส่ังยกคํารองไมอนุญาตใหโจทกฎีกาอยาง 
คนอนาถาและมีคําสั่งกําหนดเวลาใหชําระเงินคาธรรมเนียม แตโจทกไมชําระภายในกําหนด  
แตฎีกาคําส่ังไปศาลฎีกาและศาลฎีกามีคําสั่งยกคํารอง โดยมิได กําหนดเวลาใหชําระ
คาธรรมเนียมท้ังกําหนดเวลาท่ีศาลช้ันตนสั่งใหชําระก็สิ้นไปแลว เมื่อโจทกย่ืนคํารองขอให
กําหนดเวลาวางเงินคาธรรมเนียมอีก ศาลฎีกาวางหลักโดยขยายอํานาจของศาลวา ศาลยอมมี
อํานาจกําหนดเวลาใหโจทกนําคาธรรมเนียมมาชําระไดตามอํานาจศาลท่ีมีอยูโดยทั่วไป ในการที่
จะดําเนินกระบวนพิจารณาใด กรณีท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะในทางที่เห็นวายุติธรรม
และสมควร (ฎีกาท่ี ๘๒ – ๘๓/๒๕๐๕ ๒๕๐๕ ฎ. ๑๑๓ ที่ ๒๑๑๘/๒๕๓๐ ๒๕๓๐ ฎ.๑๓๖๕)ใน
กรณีน้ีระยะเวลาหมดไปนานแลว ดังนั้นการกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิใชเปนการขยาย
ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓ อันจะทําไดตอเม่ือมี
พฤติการณพิเศษและจะตองทํากอนสิ้นระยะเวลานั้น (ฎีกาที่ ๒๑๑๘/๒๕๓๐ ๒๕๓๐ ฎ.๑๓๖๕)มี
ผูตั้งขอสังเกตวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจท่ัวไปแกศาล
ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแพงตามที่เห็นสมควร ควรท่ีจะไดรับการปรับปรุงแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเพ่ือเพิ่มบทบัญญัติดังกลาว๒๘  

 ปญหาตอไปมีวา กรณีท่ีศาลช้ันตนไมรับอุทธรณเพราะจําเลยมิไดปฏิบัติตามคําส่ัง
ศาลช้ันตนภายในเวลากําหนด จําเลยย่ืนคํารองอุทธรณคําสั่ง ศาลช้ันตนสั่งวาจําเลยยื่นคํารอง
อุทธรณคําสั่งเกิน ๑๐ วัน (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๔ เดิมกอนแกไข 
ปจจุบัน ๑๕ วัน) ไมรับคํารองอุทธรณคําสั่ง จําเลยจึงย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังศาลช้ันตนที ่
ไมรับคํารองอุทธรณคําสั่งของจําเลย ศาลอุทธรณมีคําสั่งยืนตามคําสั่งศาลชั้นตนท่ีสั่งวาย่ืนคํารอง
อุทธรณคําส่ังเกิน ๑๐ วัน ใหยกคํารอง จําเลยจะฎีกาคําสั่งของศาลอุทธรณไดหรือไม ศาลฎีกา
                                                 
๒๘ ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร และ ศ. วิชา มหาคุณ อางแลว หนา ๔๙๖ 
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วินิจฉัยโดยมติท่ีประชุมใหญวา คําส่ังศาลอุทธรณท่ียืนตามคําปฏิเสธของศาลช้ันตนท่ีจะทําใหคําสั่ง
เปนท่ีสุดตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ น้ัน หมายถึงคําสั่งท่ียืน 
ในเนื้อหาของอุทธรณ คือตัวอุทธรณเดิม แตกรณีน้ีศาลอุทธรณมีคําสั่งเก่ียวกับระยะเวลาท่ี 
ผูอุทธรณอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ ไมเกี่ยวกับเน้ือหาของอุทธรณ คําสั่งศาลอุทธรณจึงไมถึงท่ีสุด 
(ตามคําสั่งคํารองศาลฎีกาท่ี ๓๔๐/๒๕๑๓ ๒๕๑๓ ฎ. ๒๔๒๕) ท่ีศาลฎีกาแปลวาตองมีคําสั่งยืน 
ในเน้ือหา หมายความวาตองเปนคําสั่งท่ีพิจารณาเนื้อหาของตัวอุทธรณวาอุทธรณไดหรือไมได 
ปจจุบันศาลฎีกาแปลความออกไปอีกวา หากศาลอุทธรณมีคําส่ังยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตน
ท่ีไมรับอุทธรณของจําเลยโดยเหตุวาจําเลยไมวางคาฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา ๒๒๙ ก็ยังถือวามิใชยืนในเน้ือหาของอุทธรณ คําส่ังศาลอุทธรณไม
เปนที่สุดเชนกัน (ฎีกาท่ี ๑๓๗๐/๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ฎส.๕๖) ซ่ึงผูเขียนไมเห็นดวยอยางยิ่ง เพราะ
โดยหลักการที่ศาลช้ันตนไมรับอุทธรณอาจมาจากเหตุอ่ืนโดยไมตองวินิจฉัยเนื้อหาวาตองหาม
อุทธรณหรือไมก็ได แตท้ังน้ีคําสั่งศาลอุทธรณท่ียืนตามคําปฏิเสธของศาลช้ันตนตองมาจากลักษณะ
เดียวกันกับท่ีศาลช้ันตนยกขึ้นวินิจฉัยมีคําสั่ง ถาผูอุทธรณไมย่ืนอุทธรณภายใน ๑ เดือนตามมาตรา 
๒๒๙ ศาลช้ันตนส่ังไมรับและศาลอุทธรณมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนโดยวินิจฉัยถึงเหตุ
เดียวกัน คําสั่งของศาลอุทธรณยอมเปนท่ีสุดตามมาตรา ๒๓๖(คําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ ๑๘๔๙/
๒๕๔๔ ๒๕๔๔ ฎส.๒๕๕) หากนําคําวินิจฉัยตามฎีกาท่ี๑๓๗๐/๒๕๔๐ มาเทียบเคียงกับคํา
วินิจฉัยตามคําสั่งคํารองศาลฎีกาที่ ๑๘๔๙/๒๕๔๔ แลว คําสั่งศาลอุทธรณนาจะถึงที่สุด ท้ังนี้
เพราะแมศาลอุทธรณจะมีคําสั่งยืนตามคําปฏิเสธของศาลชั้นตนที่ไมรับอุทธรณเพราะผูอุทธรณ
ไมวางคาฤชาธรรมเนียม ซ่ึงไมใชคําสั่งท่ีสั่งยืนในเนื้อหาก็ตามแตศาลอุทธรณก็ส่ังยืนโดยวินิจฉัย
ถึงเหตุเดียวกันกับท่ีศาลชั้นตนไมรับอุทธรณ ดังน้ันคําสั่งศาลอุทธรณจึงยอมเปนท่ีสุด 

 ปญหาในกรณีท่ีกฎหมายวิธีสบัญญัติขัดกับกฎหมายสารบัญญัติ จะถือเอากฎหมาย
ฉบับใดเปนหลักในการวินิจฉัย ปญหาน้ีเน่ืองมาจากจําเลยรวมในมูลความแหงคดีท่ีแบงแยก 
จากกันมิได เชนลูกหน้ีรวม ๒ คน ถูกฟองใหรับในหนี้เงินกู จําเลยรวมคนหน่ึงยกอายุความ 
ขึ้นเปนขอตอสูไวในคําใหการ สวนจําเลยรวมอีกคนขาดนัดย่ืนคําใหการและขาดนัดพิจารณา 
ดังน้ีปญหาวาจําเลยรวมท่ีมิไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูจะไดรับประโยชนจากการยกอายุ
ความข้ึนเปนขอตอสูของจําเลยรวมอีกคนหนึ่งหรือไม มีแนวคําพิพากษาวินิจฉัยเปน ๒ แนว  
แนวท่ีหน่ึงเห็นวาจําเลยรวมที่มิไดยกอายุความข้ึนเปนขอตอสูไมไดรับประโยชนดวย ท้ังน้ีเพราะ 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙๕ ซ่ึงบัญญัติถึงเร่ืองอายุความวาเทาถึงลูกหนี้รวม
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เปนสวนตนเฉพาะคน มิใชใหเปนคุณและเปนโทษสวนรวม ผูท่ีมิไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสู
จึงมิอาจไดรับประโยชนดวย๒๙ (ฎีกาท่ี ๔๘๐/๒๕๐๖ ไมลงพิมพ) สวนแนวท่ีสองเห็นวา ศาลใช 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๕๙ (๑) โดยถือเปนมูลความแหงคดีเปนการชําระหนี้
ซ่ึงแบงแยกจากกันมิได จะนํา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙๕ ซ่ึงเปนกฎหมาย 
สารบัญญัติมาใชถึงผลในทางคดีอันเปนวิธีสบัญญัติไมได ขอตอสูของจําเลยรวมท่ียกอายุความ
ขึ้นตอสูจึงมีผลถึงจําเลยท่ีมิไดยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูดวย (ฎีกาท่ี ๘๖๔/๒๔๘๕ ๒๔๘๕ ฎ. ๒๔๓ 
ท่ี ๖๒๔๖/๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ฎส. ๑๕๑) และศาลยังยกขอท่ีคดีขาดอายุความขึ้นวินิจฉัยตลอดไปถึง
จําเลยท่ีขาดนัดย่ืนคําใหการและขาดนัดพิจารณาดวย๓๐ (ฎีกาที่ ๓๕๑/๒๕๑๐ ๒๕๑๐ ฎ. ๓๕๒  
ท่ี ๔๐๗๒/๒๕๔๕ ๒๕๔๕ ฎส. ๗๘ ที่ ๕๑๐๐/๒๕๔๘ ๒๕๔๘ ฎส. ๗๐ ท่ี ๘๑๒๒/๒๕๔๘ ๒๕๔๘ 
ฎส. ๒๘๗) ผูเขียนเห็นดวยกับแนวที่สอง โดยเฉพาะฎีกาท่ี ๘๖๔/๒๔๘๕ วินิจฉัยไวชัดวา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๙๕ ซึ่งเปนกฎหมายสารบัญญัติจะนํามาใชถึงผล
ในทางคดีซ่ึงเปนวิธีสบัญญัติไมได จึงตองนํา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 
๕๙ (๑) มาใชบังคับ และปจจุบันแนวของศาลฎีกาก็ใชแนวนี้เปนบรรทัดฐาน 

 ปญหาการตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงยังมีอีกหลายปญหา แตไมสามารถ
นํามากลาวไวในท่ีน้ีไดท้ังหมด เน่ืองจากมีขอกําหนดของเวลาและโอกาสในการหาขอมูล หากมี
โอกาสผูเขียนจะไดนําปญหาการตีความกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมากลาวในโอกาสตอไป 
 
หลักการตีความพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาฯ 

 ตอไปจะไดกลาวถึงหลักการตีความพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และขอกําหนดคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

                                                 
๒๙ ศ. ธานินทร กรัยวิเชียร และ ศ. วิชา มหาคุณ เพิ่งอาง หนา ๕๐๖ มีความเห็นดวยกับฝายนี้ โดยใหเหตุผลวากฎหมาย
สารบัญญัติกําหนดสิทธิและหนาท่ีของบุคคลในทางแพง สวนกฎหมายวิธีสบัญญัติไดแตกําหนดหาวิธีพิจารณาดําเนิน
ไปโดยสะดวกเรียบรอย กฎหมายวิธีสบัญญัติจึงมีความสําคัญเปนรองกฎหมายสารบัญญัติ 
๓๐ ศ.ดร. จ๊ิด เศรษฐบุตร หลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและหน้ี พิมพคร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย 
ศ. จิตติ ติงศภัทิย หนา ๔๗๐ เชิงอรรถ (๑๓) ซึ่งเปนความเห็นของ ศ. จิตติ  
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 โดยเหตุท่ีศาลทรัพยสินทางปญญาฯ กลาง เปนศาลชํานัญพิเศษ มาตรา ๓๐  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ จึงบัญญัติใหอธิบดีผูพิพากษาศาลออกขอกําหนดเกี่ยวกับการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาและการรับฟงพยานหลักฐานไดโดยใหรับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา 
ขอกําหนดนี้จะทําใหกระบวนพิจารณาในศาลเปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม 

 ปญหาหนึ่งที่มีขอกําหนดออกใชบังคับคือการรับพยานโดยระบบการประชุมทาง
จอภาพตามขอกําหนดขอ ๓๒ วรรคหน่ึง ท่ีวา เมื่อคูความฝายใดหรือท้ังสองฝายมีคําขอ และ 
ศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลอาจอนุญาตใหทําการสืบพยานบุคคลท่ีอยู
นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (VIDEO CONFERENCE) ไดโดยคูความฝายท่ีอาง
พยานเปนผูออกคาใชจาย วรรคสองที่วาการสืบพยานตามวรรคหนึ่งใหถือเสมือนวาพยาน 
เบิกความในหองพิจารณา 

 โดยหลักปฏิบัติในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ คดี ท่ีอยูหางจากศาลทรัพยสิน 
ทางปญญาฯ มีระยะทางเกิน ๒๕๐ กิโลเมตร อธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
สามารถอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติ จัดตั้งฯ มาตรา ๔๗ ขอใหศาลจังหวัดสืบพยานแทน
ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ได แตปจจุบันศาลทรัพยสินทางปญญาฯ จะสืบพยานเองโดยระบบ
การประชุมทางจอภาพเพื่อมิใหศาลจังหวัดตองรับภาระมากเกินไป มีปญหาวาในคดีอาญาหาก
ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ นัดสืบพยานโจทกโดยระบบการประชุมทางจอภาพกับศาลจังหวัด 
เชนมีพยานที่มาเบิกความท่ีศาลจังหวัดจะถือวาเบิกความตอหนาจําเลยหรือไม เคยมีศาลใน
กรุงเทพมหานครหลายแหงตีความวาถือไมไดวาสืบตอหนาจําเลย 

 ผูเขียนไมเขาใจวาเหตุใดจึงตีความเชนน้ันท้ัง ๆ ท่ีขอกําหนด ขอ ๓๒ วรรคสอง ถือ
วาพยานมาเบิกความในหองพิจารณาของศาล ยอมตองเปนการสืบพยานตอหนาชัด ๆ และใน
ระบบการประชุมทางจอภาพ ทนายจําเลยก็สามารถซักคานพยานโจทกท่ีอยูในศาลจังหวัดได 
เพียงแตปจจุบันการใชระบบนี้มีท่ีใชนอย เน่ืองจากเครื่อง VIDEO CONFERENCE ไมไดมีทุก 
ศาลจังหวัดมีเฉพาะจังหวัดใหญซึ่งเปนท่ีตั้งภาค 

 ปญหาตอมาคือในกรณีที่จําเลยในคดีแพงของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ขาดนัดย่ืน
คําใหการ ขอกําหนดขอ ๑๑ ยังกําหนดใหศาลทรัพยสินทางปญญาฯ มีคําส่ังแสดงวาจําเลย 
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ขาดนัดย่ืนคําใหการ แตปจจุบัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๙๗ บัญญัติไว
ใหถือวาจําเลยขาดนัดย่ืนคําใหการโดยที่ศาลไมตองส่ัง 

 ปญหานี้ในศาลทรัพยสินทางปญญาฯ มีความเห็นเปน ๒ ฝาย ฝายหน่ึงเห็นวาตองสั่ง
ตามขอกําหนด เพราะขอกําหนดไมไดถูกยกเลิก แตอีกฝายเห็นวาเมื่อกฎหมายท่ีเปนประธานคอื 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ไดแกไขหลักการโดยไมตองใหศาลส่ังขาดนัดแลว 
ขอกําหนดน้ีเปนอันยกเลิกโดยปริยาย เพราะขอกําหนดออกตามพระราชบัญญัติจัดต้ังฯ ซึ่งใหนํา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม ผูเขียนเห็นดวยกับฝายหลังน้ี 
เพราะเปนการแปลความเพื่อใหกระบวนพิจารณาสามารถดําเนินไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมข้ึน 
แทนที่จะตองรอใหศาลสั่งขาดนัดเสียกอน 

 

หลักการตีความ พระราชบัญญัติ จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 

 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๒๑ หามอุทธรณในกรณีท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวใชดุลพินิจ
กําหนดวิธีการสําหรับเยาวชน ดังน้ัน ในกรณีท่ีศาลเยาวชนฯลงโทษจําคุกและเปล่ียนโทษเปน
การใชวิธีการสําหรับเยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ถาจําเลย
อุทธรณวาไมไดกระทําผิดจะตองหามอุทธรณตามบทบัญญัติดังกลาวหรือไม ศาลวินิจฉัยวา 
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา ๑๒๑ หามอุทธรณ
เฉพาะกรณีศาลใชดุลพินิจกําหนดวิธีการสําหรับเยาวชนเทานั้นโดยมีเงื่อนไขวาจะอุทธรณได
ตอเม่ืออธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวหรือผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวอนุญาตใหอุทธรณตามมาตรา ๑๒๒ (ฎีกาท่ี ๒๘๘๘/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๑๙๙ ท่ี
๗๔๒๗/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๒๐๙) มิไดหามอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงวาจําเลยมิไดกระทํา
ความผิดดวย (ฎีกาท่ี ๑๐๗๑/๒๔๙๖ ๒๔๙๖ ฎ. ๑๒๓๙ ท่ี ๓๐๖/๒๕๒๑ ๒๕๒๑ ฎ. ๒๑๘ และท่ี 
๒๘๘๘/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๑๙๙) หากศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชน
พิพากษายืนหรือแกไขเล็กนอยใหลงโทษจําคุกแตเปล่ียนโทษเปนวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน
แลว คดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวฯ 
มาตรา ๑๒๔ ประกอบมาตรา ๖ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ 
วรรค ๑ (ฎีกาที่ ๔๙๘๔/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๕๔) ซึ่งจําเลยอาจขออนุญาตฎีกาในปญหา
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ขอเท็จจริงไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑  แตถาจําเลยอุทธรณ
โดยขออนุญาตอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา ๑๒๒ และ
ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนฯพิพากษายืนหรือแกไขเล็กนอยใหใชวิธีการ
สําหรับเด็กและเยาวชน คดีตองหามฎีกาตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งไม
อาจมีการขออนุญาตใหฎีกาในปญหาดังกลาวไดดวย เพราะหากกฎหมายประสงคจะใหมีการ
อนุญาตใหฎีกา ก็ชอบที่จะบัญญัติไวชัดแจงเชนเดียวกับการอนุญาตใหอุทธรณตามมาตรา ๑๒๒
และกรณีไมอาจนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ โดย
อาศัยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาใชบังคับแกกรณีนี้ได 
(ฎีกาท่ี ๑๔๙๑/๒๕๔๐ ๒๕๔๐ ฎส. ๒๐๑ ท่ี๗๔๒๗/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๒๐๙ คําสั่งคํารองศาล
ฎีกาท่ี ๑๕๓๗/๒๕๔๑ ๒๕๔๑ ฎส. ๒๓๐) มีขอสังเกตถึงความแตกตางกรณีท่ีผูอุทธรณอุทธรณ
วาไมไดกระทําผิดกับอุทธรณขอไมใหใชวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน หากศาลอุทธรณหรือศาล
อุทธรณภาคแผนกคดีเยาวชนฯพิพากษายืน กรณีแรกอาจขออนุญาตฎีกาไดโดยอาศัยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวฯ มาตรา ๖ สวนกรณีหลังคําพิพากษาศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคแผนกคดี
เยาวชนคลายกับจะถึงท่ีสุดคือตองหามฎีกาตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
เยาวชนและครอบครัวฯ และไมอาจขออนุญาตฎีกาไดโดยศาลฎีกาแปลวาช้ันฎีกากฎหมายไมได
เขียนทํานองอนุญาตไวเชนเดียวกับในชั้นอุทธรณ 
  
 

การตีความพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ในกรณีศาลแรงงานกลางมีคํา ส่ังลงโทษผูถูกกลาวหาฐานละเมิดอํานาจศาล  
ผูถูกกลาวหาจะอุทธรณตรงไปศาลฎีกาหรือตองอุทธรณไปศาลอุทธรณ ศาลฎีกาวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานฯ มาตรา ๕๔ มุงหมายใหใชเฉพาะการอุทธรณคดีแรงงาน
เทาน้ัน คดีความผิดฐานละเมิดอํานาจศาลมิใชคดีแรงงาน ดังนี้ผูถูกกลาวหาตองอุทธรณไป 
ศาลอุทธรณ (ฎีกาท่ี ๑๕๗๘/๒๕๒๔ ๒๕๒๔ ฎ. ๑๒๒๒) 
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 คดีน้ีผูเขียนคอนขางไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของศาลฎีกา เพราะคําสั่งลงโทษฐาน 
ละเมิดอํานาจศาล เปนคําสั่งของศาลแรงงานกลางและนาจะเปนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีแรงงาน 
เหตุใดจึงไมใหอุทธรณไปศาลฎีกา การแปลกฎหมายนั้น แมกฎหมายไมไดเขียนไวโดยตรงแตก็
สามารถแปลกฎหมายใหขยายความถึงกรณีนี้ได การที่ศาลฎีกาตีความเชนน้ีแทนท่ีจะทําใหคดี
ดําเนินไปโดยรวดเร็วกลับทําใหชาลง ตอมาฎีกาท่ี ๑๓๗๖/๒๕๓๐ วินิจฉัยวา การรองขัดทรัพยในคดีแรงงาน
เปนคดีท่ีสืบเน่ืองมาจากคดีแรงงาน หากศาลแรงงานกลางมีคําส่ังประการใดก็อุทธรณตรงไป 
ศาลฎีกาไดภายในบังคับของพระราชบัญญัติจัดตั้งฯ มาตรา ๕๔ คําวินิจฉัยดังกลาวนาจะชอบ
ดวย พระราชบัญญัติ จัดตั้งฯ มาตรา ๕๔ แลว ผูเขียนหวังวาหากมีคดีละเมิดอํานาจศาลซึ่งส่ัง
โดยศาลแรงงานกลางขึ้นไปสูศาลฎีกาอีกคร้ัง ศาลฎีกานาจะแปลความเชนเดียวกับฎีกาท่ี ๑๓๗๖/
๒๕๓๐ 

 

การตีความพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฉบับน้ีเปนฉบับท่ีปรับปรุงใหมยกเลิกพระธรรมนูญ 
ศาลยุติธรรมฉบับเดิม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

 มาตราที่เปนปญหาคือ มาตรา ๑๖ วรรคทาย ในกรณีท่ีมีการยื่นฟองคดีตอศาลจังหวดั 
และคดีน้ันเกิดขึ้นในเขตของศาลแขวง และอยูในอํานาจของศาลแขวงใหศาลจังหวัดนั้นมีคําส่ัง
โอนคดีไปยังศาลแขวงท่ีมีเขตอํานาจ และ มาตรา ๑๘ ศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพง
และคดีอาญาท้ังปวงที่มิไดอยูในอํานาจของศาลยุติธรรมอื่น ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ เดิมโจทกฟอง
ตอศาลจังหวัดในคดีไมมีทุนทรัพยขอใหขับไลจําเลยออกจากท่ีดินของโจทก จําเลยใหการตอสู
กรรมสิทธ์ิอางวาท่ีดินท่ีโจทกฟองขอใหขับไลเปนของจําเลย ขอใหยกฟอง ดังน้ีคดีกลับกลายเปน
คดีมีทุนทรัพย หากราคาทรัพยพิพาทไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท คดีตองอยูในอํานาจของศาลแขวง
ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๖ วรรคทาย เพราะ มาตรา ๑๘ ไมเปดโอกาสให 
ศาลจังหวัดใชดุลพินิจรับคดีไวพิจารณาเหมือนอยางกรณีศาลแพงหรือศาลอาญา ตาม มาตรา ๑๖ 
วรรคสาม ดังน้ัน เมื่อคดีไมอยูในอํานาจของศาลจังหวัด ศาลจังหวัดจึงตองโอนคดีไปยัง 
ศาลแขวงที่มีเขตอํานาจ จะใชดุลพินิจอยางอ่ืนไมได ศาลฎีกาวินิจฉัยเปนบรรทัดฐานมาโดย
ตลอดตั้งแตฎีกาท่ี ๕๑๐๐/๒๕๔๕ ไมลงพิมพเปนตนมาจนถึงฎีกาท่ี ๑๙๖๖/๒๕๕๐ ๒๕๕๐ ฎส. ๘๔ 
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ไมเปดชองใหตีความเปนอยางอ่ืนได ไมวาจะเปนความมุงหมายของผูรางหรือไม เน่ืองจาก
กฎหมายไมไดเปดชองใหตีความเชนน้ัน  
 

การตีความพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายและวิธีพิจารณาคดีลมละลาย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 เดิมกอนแกไขพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลลมละลายฯ ฉบับท่ี ๒ และที่ ๓ มีปญหา
เน่ืองจากศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไมรับอุทธรณ คูความยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง แตศาล
ลมละลายกลางยกคํารองโดยไมยอมสงไปศาลฎีกาท้ัง ๆ ท่ีในกรณีคูความยื่นคํารองอุทธรณคําสั่ง 
ศาลลมละลายกลางจะตองรีบสงคํารองน้ันไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๖ ประกอบ พระราชบัญญัติจัดต้ังฯ มาตรา ๒๘ ศาลลมละลาย
กลางไมมีอํานาจตรวจส่ังคํารองอุทธรณคําส่ังเหมือนเชนชั้นตรวจรับหรือไมรับอุทธรณตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๓๒ (เทียบตามฎีกาที่ ๑๐๔๔/๒๕๕๐ ๒๕๕๐  
ฎส. ๒๗) เปนเหตุใหผูย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังตองไปยื่นคํารองตอศาลฎีกา เพื่อขอใหศาลฎีกา 
สั่งใหศาลลมละลายกลางสงคํารองอุทธรณคําสั่งไปใหศาลฎีกามีคําส่ัง แมศาลลมละลายกลางจะสั่ง 
ไมรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดต้ังฯ มาตรา ๒๔ เดิม หากคูความย่ืนคํารองอุทธรณคําส่ังและ
ศาลฎีกาเห็นชอบกับคําสั่งศาลลมละลายกลางก็ตาม แตถาศาลฎีกาเห็นวาเพื่อประโยชน 
แหงความยุติธรรม จําเปนตองแกไขขอผิดพลาดศาลฎีกาก็รับอุทธรณเขามาวินิจฉัยโดยอาศัย 
พระราชบัญญัติ จัดต้ังฯ มาตรา ๒๖ (คําส่ังคํารองศาลฎีกา ๑๗๖๓/๒๕๔๔ ไมลงพิมพ) บัดน้ีไดมี
การเสนอแกไข มาตรา ๒๔ และ ๒๖ ของ พระราชบัญญัติจัดตั้งฯ เพื่อใหสะดวกแกการท่ีคูความ
จะดําเนินกระบวนพิจารณาแลวปญหาตาง ๆ จึงไดยุติลงเขาสู ข้ันตอนการดําเนินกระบวน
พิจารณาลมละลายตามลําดับ โดยปจจุบันมีระบบการฟนฟูกิจการของลูกหน้ีเขามาจัดการเพื่อให
ธุรกิจลูกหนี้บางกรณีสามารถบริหารงานตอไป แทนท่ีจะใหลูกหน้ีตกเปนบุคคลลมละลายตาม
กฎหมายเดิมแตเพียงอยางเดียว 

 ในตอนทายของบทความนี้ผูเขียนขอตั้งขอสังเกตวา ในกรณีท่ีศาลฎีกาตีความ
บทบัญญัติโดยกฎหมายวิธีพิจารณาความน้ัน ไมวาจะเปนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ อันเปนกฎหมายชํานัญพิเศษ
ไดพิ เคราะหถึ งความเปนธรรมแก คู ความในคดี  โดยเฉพาะปญหา ท่ี เปนขอสง สัย 



- ๓๑ - 

 

และมีผูวิพากษวิจารณตามบทความกฎหมายนั้น ศาลฎีกานําขอเหลาน้ีมาคํานึงดวยแลวจึงจะ
วินิจฉัยขอกฎหมายไปตามหลักกฎหมายที่วางไวน้ันเพื่อใหเกิดความเปนธรรมท่ีสุดแกคูความ
ดังท่ีผูเขียนไดหยิบยกปญหาตาง ๆ มานําเสนอ 

 สิ่งที่ผูเขียนอยากจะเสนอแนะคือ หากมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
อยากจะใหคณะกรรมการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการตีความเขาไปในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง ดวย โดยเฉพาะบทบัญญัติในเรื่องอํานาจท่ัวไปของศาลในกรณีท่ีไมมี
กฎหมายกําหนดไว เชนท่ีศาลแปลความในฎีกาท่ี ๘๒ – ๘๓/๒๕๐๕ ๒๕๐๕ ฎ. ๑๑๓ เพื่อใหศาล
ใชดุลพินิจในการตีความไดกวางขวางข้ึน. 
 
 


