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                                      การตีความกฎหมายอาญา 
                                                                                                                  นางกุสุมา  เมฆเมฆา1 

                                                                  นายอํานาจ เนตยสุภา2 
I.บทนํา 
 ในสมัยอดีตน้ัน ผูที่ไดรับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําอันมิชอบของผูอ่ืน  
ก็สามารถท่ีจะใชการแกแคนโดยกระทําใหบุคคลผูเปนตัวกอการอันมิชอบนั้นตองไดรับผลจาก
สิ่งที่ไดกระทําดวยความเทาเทียมกันเปนการตอบแทน หรือ เรียกวา “ตาตอตา ฟนตอฟน”  
แตเมื่อในปจจุบันรัฐมีความม่ันคงมากย่ิงข้ึน จึงไดพยายามหาทางมิใหมีการแกแคนทดแทนกัน 
อันเปนเหตุใหสังคมไดรับความกระทบกระเทือน จึงไดมีการกําหนดเปนขอบังคับใหบุคคลท่ี
ไดรับความเสียหายเลิกทําการตอบแทนแกแคน และในความประพฤติของบุคคลท่ียอมมีอยู
ตางกัน กฎหมายซ่ึงเปนขอบังคับความประพฤติของบุคคลก็ตองแยกออกเปนหลายประเภท
ดวยกัน แตในบรรดาความประพฤติของบุคคลน้ันมีอยูประเภทหน่ึงท่ีเรียกวาอาชญากรรม3  
คือความประพฤติที่ฝาฝนตอขอบังคับอันสําคัญท่ีสุดในการรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยใน
สังคม อันไดแก กฎหมายอาญา  
 เปนท่ีทราบกันดีวากฎหมายอาญานั้น มีวัตถุประสงคในการคุมครองบุคคลท่ัวไป และ
รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง และยังมีวัตถุประสงคในการลงโทษผูกระทําความผิด
ดวย แตก็ยอมใชความระมัดระวังในการลงโทษเพราะตองคํานึงถึงความเปนธรรมแกผูถูก
ลงโทษดวยเชนกัน และหลักการท่ีจะนํามาพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการบังคับใช
กฎหมายอาญาดังกลาวก็คือ การตีความกฎหมายอาญา 
 ปญหาเรื่องการตีความกฎหมายเปนเพียงเรื่องหน่ึงในอีกหลาย ๆ เรื่องท่ีเปนปญหา
พ้ืนฐานทางกฎหมายในประเทศไทย  อันสมควรท่ีจะไดรับการแกไขดวยการทําใหเขาใจใน
สภาพที่แทจริงของกฎหมาย  เพราะมิฉะน้ันแลวการที่จะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหาร 

                                                           
1 อัยการผูเช่ียวชาญ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
2 อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงานอัยการสูงสุด 
3 อุทิศ  แสนโกศิก “กฎหมายอาญา  ภาค1 “  (กรุงเทพมหานคร:ศูนยบริการเอกสาร  และวิชาการ  กองวิชาการ  กรมอัยการ,  

2525,  หนา  2. 
4  อักขราทร  จุฬารัตน, “การตีความกฎหมาย” กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพกฎหมายไทย, 2542  หนา 2. 
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ประเทศและการทําใหกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  เกิดผลสําเร็จเพ่ือสรางความเปนธรรม
แกสังคมก็จะเปนสิ่งท่ีไมอาจเกิดข้ึนได4 
  การตีความกฎหมาย5  ( interpretation of law)  หมายถึง  การคนหาความหมาย

ของกฎหมายท่ีมีถอยคําไมชัดเจน  กํากวม หรืออาจแปลไดหลายทาง  เพ่ือทราบวาถอยคําใน
กฎหมายน้ันมีความหมายอยางไร6 
 เหตุที่ตองมีการตีความกฎหมายก็เพราะวา  ฝายนิติบัญญัติไมสามารถรูเหตุการณลวงหนา
ที่ เกิดข้ึนในภายหนาไดทุกกรณี   จึงไมสามารถบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมทุกกรณี  
นอกจากน้ันฝายนิติบัญญัติอาจมีความผิดพลาดในเรื่องการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับได เชน 
บัญญัติกฎหมายไวเคลือบคลุมหรือขัดแยงกันเอง7  เชนน้ี  ในการใชกฎหมายจึงตองมีการตีความ
กฎหมาย  

การตีความกฎหมายตองพิเคราะหตัวอักษรใหไดความหมายของตัวอักษร  และการจะรู
ความหมายของตัวอักษรไดตองพิเคราะหเหตุผลหรือความมุงหมายของกฎหมายประกอบดวย  
การตีความกฎหมายจึงตองพิจารณาประกอบกันไปดวยกัน  2  ดาน  คือ 

(1)  พิเคราะหตัวอักษร 
(2)  พิเคราะหความมุงหมายของกฎหมาย  (เจตนารมณของกฎหมาย)8 
สําหรับกฎหมายอาญานั้นก็เหมือนกับกฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ ในบางกรณีที่เกิดมีขอ

สงสัยเกิดข้ึน เพราะถอยคําท่ีใชนั้นกํากวม มีความหมายไดหลายทาง ซึ่งผูใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาลน้ันก็ตองตีความเพ่ือที่ทราบวา บทบัญญัตินั้นมีความหมายวาอยางใด 
และในการตีความกฎหมายอาญาน้ันก็มีหลักเชนเดียวกับการตีความในกฎหมายอ่ืนๆ คือ ตอง
ตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ ของกฎหมายน้ันๆ เพียงแตวากฎหมายอาญาจะมี
หลักการตีความท่ีพิเศษเพ่ิมข้ึนไปอีก ดังจะกลาวตอไป 
 
 
5  มานิตย  จุมปา  (บรรณาธิการ)  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกฎหมาย,  โครงการตําราคณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
(กรุงเทพมหานคร:บริษัทดานสุทธาการพิมพ,  2544)  หนา 98. 
6  หยุด  แสงอุทัย,  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป,  พิมพครั้งที่ 11  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพและทําปกเจริญผล,  2535),  
หนา  110  และวิษณุ  เครืองาม,  เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  หนวยท่ี 1-8,  
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชวนพิมพ,  2523,)  หนา  267. 
7  ธานินทร  กรัยวิเชียร  และวิชา  มหาคุณ,  การตีความกฎหมาย,  พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชวนพิมพ,  2539),  
หนา  1. 
8  ปรีดี  เกษมทรัพย,  กฎหมายแพง:หลักทั่วไป,  พิมพครั้งที่  5  (กรุงเทพฯ:หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ,  2526),  หนา  62. 
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II. แนวความคิดในการตีความกฎหมายอาญาในตางประเทศ 
 ในการตีความกฎหมายอาญาของตางประเทศน้ัน จะมีความแตกตางกันไปตามระบบ
กฎหมายของแตละประเทศ แตสามารถท่ีจะแยกออกไดเปน ระบบกฎหมาย ดังน้ีคือ 

1. การตีความกฎหมายอาญาของประเทศระบบกฎหมายซีวิลลอว Civil law 
 หลักการตีความกฎหมายของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปท่ีอยูในระบบซีวิลลอว  หรือ
ประเทศท่ีใชประมวลกฎหมายโดยมีประเทศฝรั่งเศส  เยอรมัน  เนเธอรแลนด  เบลเยี่ยม  อิตาลี  
สเปน  ญี่ปุน  กับประเทศอ่ืน ๆ  ทั้งในยุโรป  อเมริกา  เอเชีย  แอฟริกา  ที่ไดรับอิทธิพลจากระบบ
กฎหมายโรมันเดิมรวมท้ังประเทศไทยดวย  ซึ่งมีขอสังเกตท่ีสําคัญวา ประเทศท่ีใชระบบเหลาน้ี
จะไมใชประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ  แตจะเปนประเทศท่ีมีภาษาเฉพาะของคนแตละประเทศ
แตกตางกันไป9 

ในประเทศเหลาน้ีปญหาที่วาการกระทําใดจะเปนความผิดอาญาหรือไม ยอมแลวแตวามี
กฎหมายลายลักษณอักษรบัญญัติความผิดไวหรือไม  ถาไมบัญญัติไวก็ไมเปนความผิด ในระบบ
ประมวลกฎหมายคําพิพากษาของศาลหรือจารีตประเพณีจึงไมมีทางที่จะสรางความผิดอาญาข้ึน
ได  ความผิดในทางกฎหมายอาญาของประเทศท่ีใชประมวลกฎหมายจึงตองอาศัยกฎหมายลาย
ลักษณอักษรที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติเปนหลัก ฉะน้ัน เพียงแตการศึกษาจากกฎหมายท่ีบัญญัติ
ไวแลวก็สามารถรูไดวาการกระทําใดเปนความผิดหรือไม และจะตองรับโทษอยางไร  แคไหน
เมื่อเปนเชนนี้ความสําคัญจึงอยูที่ตัวบทมาตรา  การตีความวางหลักเกณฑของความผิดจะตองมา
จากตัวบทมาตราน้ัน  กลาวคือ  ตองอธิบายใหเห็นไดวามาจากถอยคําใดบทมาตราใด  และจะ
สรางหลักเกณฑข้ึนนอกเหนือตัวบทยอมไมได 

ดังน้ันหลักการตีความกฎหมายอาญาของประเทศในภาคพ้ืนยุโรปท่ีอยูในระบบ   
 ซีวิลลอว  อาจสรุปเพียงใหเขาใจงาย ๆ  วามีหลักสําคัญอยูสองประการ  คือ10 

  
 
  
9  อักขราทร  จุฬารัตน,  อางแลว,  หนา  11. 
10  อักขรา  จุฬารัตน,  อางแลว,  หนา  64. 
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 1) หลักการตีความตามตัวอักษร ที่เรียกวา Grammatical (Literal) Interpretation 
 2) หลักการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย ที่เรียกวา Logical Interpretation.  
 ซึ่งหลักการตีความตามตัวอักษร คือ การตีความท่ียึดถือถอยคําตามตัวอักษรเชนเดียวกับ 

หลักการตีความ Literal Rule ในระบบคอมมอนลอว เพียงแตวาจะไมใชวิธีพิจารณาเฉพาะแต
ถอยคําประการเดียว หรือไมใชวิธีหาความหมายของถอยคําตามตัวอักษรกอน จนเมื่อไมสามารถ
ที่จะคนหาความหมายท่ีแทจริงไดจึงจะไปใชหลักการตีความท่ีเปนการคนหาเจตนารมณของ
กฎหมายเหมือนอยางในระบบอังกฤษ อาจกลาวไดวา ระบบซีวิลลอวนั้นจะใชการตีความ
กฎหมายโดยพิจารณาถอยคําตามตัวอักษรควบคูกับการคนหาเจตนารมณของบทบัญญัติของ
กฎหมายน้ันไปพรอมๆกัน 

จากหลักการลงโทษการกระทําใดตองมีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดหรือหลักไมมี 
โทษโดยไมมีกฎหมาย การตีความกฎหมายอาญาตามระบบประมวลกฎหมายหรือระบบซีวิลลอว
จึงมีขอบเขตใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การตีความท่ีแทจริง กลาวคือ การตีความตามตัวอักษรและการตีความตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ซึ่งผลท่ีไดรับอาจมีลักษณะจํากัดความ หรือขยายความก็ได  
 2) การตีความท่ีไมแทจริง เชน การใชกฎหมายใกลเคียง จารีตประเพณี หรือหลัก
กฎหมายท่ัวไป จะนํามาใชเพ่ือลงโทษจําเลยไมได 
 2.  การตีความกฎหมายอาญาของประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว  (Common  Law)   
 หลักการตีความกฎหมายอาญาของประเทศระบบกฎหมาย  คอมมอนลอว  หรือระบบ
กฎหมายอังกฤษ  โดยมีประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อินเดีย  และประเทศท่ี
ไดรับอิทธิพลจากการปกครองของประเทศอังกฤษ  และเปนประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเกือบ
ทั้งหมด11 
 ในประเทศเหลาน้ีการกระทําจะเปนความผิดอาญาหรือไม  ยอมเปนไปตามหลักเกณฑใน
คอมมอนลอว  ซึ่งมิไดเปนกฎหมายลายลักษณอักษร  แตเปนหลักกฎหมายที่เกิดจากคําพิพากษา
ของศาล  แตก็มีกฎหมายอาญาท่ีเปนลายลักษณอักษรท่ีเรียกวา statute เพ่ือบัญญัติความผิดไวให  
 

  
11  อักขราทร  จุฬารัตน,  อางแลว,  หนา  11. 
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ชัดเจนในกรณีที่คอมมอนลอวยกเลิกไป ฉะน้ัน ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว  การท่ีจะ  
ทราบวาการกระทําอยางไรจะเปนความผิดอาญา  จึงตองอาศัยการศึกษาคําพิพากษาของศาลท่ีได
ตัดสินไวเปนแบบแผน  โดยเหตุนี้ในประเทศท่ีมิไดจัดทํากฎหมายอาญาในรูปประมวลกฎหมาย  
ความผิดในทางกฎหมายอาญาจึงตองอาศัยแบบแผนคําพิพากษาของศาลนํามาเปรียบเทียบกับคดี
ที่เกิดข้ึน 

 เนื่องดวยความเปนมาทางประวัติศาสตรในประเทศกลุมคอมมอนลอวที่มีตอ
กฎหมายน้ัน  เกิดมาจากจารีตประเพณี และโดยมากเกิดจากการวางหลักโดยศาลเปนสําคัญ 
ฉะน้ัน หลักการตีความกฎหมายอาญาลายลักษณอักษรโดยเครงครัดเปนหลักท่ีศาลคอมมอนลอว
ไดสรางข้ึนมาเพ่ือบรรเทาความรายแรงของโทษในอดีต ซึ่งไมไดเกิดมาจากหลักไมมีโทษโดยไม
มีกฎหมาย ซึ่งหลักการตีความกฎหมายลายลักษณอักษรอยางเครงครัดก็ไดกลายเปนวิธีการ 
ตีความกฎหมายลายลักษณอักษรของระบบกฎหมายคอมมอนลอว และในปจจุบันกฎหมายอาญา
ของระบบกฎหมายคอมมอนลอวในประเทศอังกฤษน้ันพบวาการตีความพระราชบัญญัติที่มีโทษ
ทางอาญาซ่ึงออกโดยรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัตินั้นใชหลักการตีความตามตัวอักษรดวยเชนกัน  
นอกจากน้ียังมีหลักการตีความกฎหมายอาญาท่ีควรพิจารณาขอความแวดลอมของความผิดน้ัน
ดวย ซึ่งมีผลตามเจตนารมณของรัฐสภา กลาวคือเปนหลักท่ีใหตีความตามตัวอักษร โดยพิจารณา
เจตนารมณของผูบัญญัติกฎหมายน่ันเอง 

ซึ่งอํานาจหนาท่ีที่สําคัญของศาลยุติธรรมอังกฤษ คือ การคนหาเจตนารมณของรัฐสภาซ่ึง
เปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ หลักแหงการหาเจตนารมณของรัฐสภามี 3 ประการคือ12  

1) หลักการตีความตามตัวอักษร  
2) หลักการตีความโดยเล็งเห็นผล 
3)หลักการตีความโดยอาศัยเหตุที่มีการแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูกอนออกกฎหมายลาย

ลักษณอักษรฉบับนั้นเปนเครื่องมือชวยตีความ 
 
 
 
12  ธานินทร  กรัยวิเชียรและวิชา  มหาคุณ,“การตีความกฎหมาย”,  พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร: โครงการสืบทอดตํารา
ครูทางนิติศาสตร ชุดที่ 1 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539, หนา 7.  
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III.การตีความกฎหมายอาญาในประเทศไทย 
การตีความกฎหมายอาญามีหลักเชนเดียวกับการตีความในกฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ จะตอง

ตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ เปนแตกฎหมายอาญามีหลักการ
ตีความหมายพิเศษเพ่ิมข้ึนมาอีก 

และจากท่ีไดมีการกลาววากฎหมายอาญาตองมีบทบัญญัติโดยชัดแจงไวก็ตามแตวาการท่ี
จะใหบัญญัติใหละเอียดและชัดเจนแนนอนลงไปในทุกกรณียอมเปนไปไมได ฉะน้ัน จึงยังตอง
อาศัยการตีความเชนเดียวกับกฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือ จะตองตีความตามตัวอักษรและตาม
เจตนารมณของกฎหมายน้ันๆ เปนแตกฎหมายอาญามีหลักการตีความหมายพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก นั่น
คือ กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด เพ่ือเปนหลักประกันวาประชาชนผูอยูภายใตการใช
บังคับกฎหมายจะไดรับความเปนธรรมซ่ึงในท่ีนี้จะไดแยกพิจารณาหลักการตีความ เปน 5 หัวขอ
ดังน้ีคือ13 
 1. การตีความตามตัวอักษร 
 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติวา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา
ตอเนื่อง  ซึ่งหมายความวา กฎหมายอาญาจะตองตีความอยางเครงครัด ในเม่ือกฎหมายบัญญัติวา
กากระทําใดเปนความผิดและตองรับโทษในทางอาญาแลวก็ตองถือวาการกระทําน้ันๆ เทาน้ันที่
เปนความผิดและผูกระทําจะตองถูกลงโทษ จะรวมถึงการกระทําอ่ืนๆดวยไมได นั่นคือ จะตอง
ตีความตามตัวอักษร หรือตามถอนคําในตัวบทกฎหมายอยางเครงครัดน่ันเอง 
 การตีความตามตัวอักษรน้ัน ถอยคําท่ัวไปในตัวบทกฎหมายจะตองถือวา ผูบัญญัติ
กฎหมายไดต้ังใจจะใหถอยคําน้ันๆ มีความหมายตามสามัญชนเขาใจกันอยู ในกรณีใดท่ีผูบัญญัติ
กฎหมายเห็นวาถอยคําของกฎหมายไมควรจะเขาใจอยางภาษาสามัญธรรมดา หรือที่เรียกวาภาษา
เทคนิค ผูบัญญัติกฎหมายก็จะไดกําหนดบทวิเคราะหศัพทหรือบทนิยาม ไว กรณีเชนน้ีถอยคํา
ดังกลาว ยอมมีความหมายพิเศษตามท่ีไดกําหนดไวในบทวิเคราะหศัพทหรือบทนิยามน้ัน ดังจะ
เห็นไดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ซึ่งไดบัญญัติคํานิยามไว 13 ขอดวยกัน 
 การตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัดอาจมีความหมายไปในทางท่ีเปนโทษแกจําเลยได 
ฉะน้ัน การตีความหมายกฎหมายอาญาจึงตองตีความตามตัวอักษร โดยคํานึงถึงเจตนารมณของ
กฎหมายดวย 
 
13  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,”เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป” กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2525  หนา 103.   
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 2. การตีความตามเจตนารมณ 
 ในบางกรณีการตีความกฎหมายอาญาตามตัวอักษรแตเพียงอยางเดียว ยังไมอาจทําให
เขาใจความหมายท่ีแทจริงของบทบัญญัติแหงกฎหมายได ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองพิจารณา
เจตนารมณของกฎหมายดวย หรือในกรณีที่หากการตีความโดยเครงครัดตามตัวอักษรจะทําให
เกิดผลประหลาด ก็ตองตีความตามเจตนารมณของกฎหมายน้ันอยางเครงครัดเชนกัน 
 อยางไรก็ตาม หากถอยคําในตัวบทกฎหมายชัดเจนอยูแลว ก็ไมมีทางที่จะตีความเปน
อยางอ่ืนได และไมสามารถจะอางเจตนารมณของกฎหมายเพ่ือแสดงวากฎหมายมีความผิดไป
กวาถอยคําอันชัดแจงน้ันได 
 3. กรณีเปนท่ีสงสัย 
 ในกรณีที่บทบัญญัติกฎหมายอาญามี “กรณีเปนท่ีสงสัย” กลาวคือ อาจตีความไดเปน
หลายนัย ศาลจะตีความตามนัยที่เปนประโยชนหรือเปนผลดีแกจําเลยไดหรือไมเพียงใด ซึ่งใน
ประเด็นดังกลาวมีผูใหความเห็นไวเปน 2 ความเห็นดวยกัน กลาวคือ 

ความเห็นแรก  
 ศาสตราจารยพระยาอรรถการียนิพนธ กลาวไววา “การตีความตัวบทกฎหมายตางกับการ
วินิจฉัยขอเท็จจริงในสวนท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริง เราพบบอยๆวาศาลยกประโยชนแกจําเลย เพราะ
กรณีเปนที่สงสัย แตการตีความตามตัวบท ศาลจะลงความเห็นวาสงสัยไมแนนอนไมได ตอง
คนหาหลักฐานและตีความไปใหเสร็จ นอกจากนี้คําใดในกฎหมายที่สงสัยศาลจะแปลไปในทาง
ที่เปนประโยชนแกจําเลยโดยขยายไปไมไดเพราะศาลไมมีหนาท่ีชวยจําเลย มีแตลงโทษคนผิด 
และไมลงโทษผูไมผิด…” 

ความเห็นที่สอง 
ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย กลาวไววา “นอกจากนี้ยังมีหลักการตีความอีกขอหน่ึงวา ถา

กรณีเปนท่ีสงสัย ศาลจะตองตีความใหเปนประโยชนแกผูตองหา ฉะน้ัน  ถาจะมีการตีความได
สองทางและทางหนึ่งเปนประโยชนแกผูตองหามากกวาศาลพึงจะเลือกตีความในทางที่เปน
ประโยชนแกผูตองหา แตทั้งนี้หมายความถึงเม่ือขอสงสัยเกิดข้ึน ซึ่งศาลจะตองตีความเชนน้ัน
เทาน้ันศาลไมมีหนาท่ีที่จะพิจารณาหาลูทางชวยเหลือผูตองหาในกรณีที่ไมมีขอสงสัยอันจะทํา
ใหศาลตองตีความ และแมศาลจะมีความเห็นวาจําเลยไมควรรับโทษ แตเมื่อปรากฏวาตาม
กฎหมายจําเลยไดกระทําความผิดและตองรับโทษแลว ศาลตองลงโทษจําเลย” 
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4. การเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางย่ิง 
สําหรับการใชบังคับกฎหมายอาญานั้น การตีความบทบัญญัติกฎหมายจะนําหลักการ

เทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง มาใชบังคับเปนผลรายมิได ซึ่งนักนิติศาสตรทั้งหลายมี
ความเห็นเปนแนวเดียวกัน กลาวคือ 

ศาสตราจารย พระยาอรรถการียพันธ กลาวไววา “การแปลกฎหมายอาญามีหลักตางกวา
กฎหมายแพง เชน เทียบกับบทกฎหมายเคียงไมได อาทิตัวบทกลาววา ผูใดกระทําโดยเจตนาใหผู
หนึ่งผูใดถึงแกความตาย ทานวามันฆาคนโดยเจตนา แตถาฆาตนเองจะนําบทน้ีมาลงโทษไมได 
เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติโดยตรงวาผิด ทั้งนี้อยาลืมวาเปนคนละเรื่องกับการตีความของศาล 
ไมมีอะไรหามมิใหศาลตีความ..” 

ศาสตรจารยหยุด แสงอุทัย กลาวไววา “ศาลอาจเอาบทใกลเคียงอยางยิ่งมาใชเพ่ือ
ประโยชนแกผูตองหาไดแตจะนําหลักนี้มาใชเพ่ือใหเปนผลรายแกผูตองหาไมได เชน  
การหลอกลวงดวยโดยแสดงขอความเท็จ จนไดไปซ่ึงบริการจากผูถูกหลอกลวง เชน การขุดบอ
น้ําให ไมเปนความผิดอาญา ศาลจะพิจารณาวา การไดไปซ่ึงบริการก็เหมือนกับทรัพยสิน ฉะน้ัน 
จึงลงโทษผูกระทําฐานฉอโกง โดยอาศัยหลักเทียบเคียงอยางยิ่งมาใชไมได เพราะวาเปนการนํา
บทเทียบเคียงมาใชเปนผลรายแกผูตองหา” 

5. การตีความโดยขยายความ 
การ “ขยายความ” กับ “การเทียบบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง”นั้นเปนการยากท่ีจะ

แบงแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด ดวยเหตุผลดังกลาวนิติศาสตรทั้งหลายจึงมีความเห็นในเรื่อง
การตีความโดยขยายความวาจะกระทําไดหรือไมไดเพียงใดน้ัน เชน 

ศาสตราจารย พระยาอรรถการียพันธ กลาวไววา “ทางอาญาการตีความตองใชหลัก
เครงครัดไมใชตองตีความโดยเด็ดขาดไมใชขยายความ โดยหลักนี้ศาลมีอํานาจจะคนหาเจตนา
ของผูรางวา ผูรางมีความมุงหมายอยางไร แตศาลจะตีความใหฝาฝนลายลักษณอักษรท่ีเขียนไว
ไมได ตองตีความภายในลายลักษณอักษร” 

ศาสตรจารยหยุด แสงอุทัย กลาวไววา “ไมหมายความวาศาลจะตองดําเนินตามตัวอักษร
เปนเถรตรงการแปลโดยเครงครัดอาจทําใหตองตีความโดยขยายความในบางกรณีได หลักการ
ตีความโดยเครงครัดเปนแตการหามมิใหศาลขยายความตามใจชอบเทาน้ัน แตถาการตีความโดย
ขยายความเปนแตตีความตรงตามความมุงหมายแหงกฎหมายตามท่ีปรากฏจากตัวบทกฎหมาย
เองแลว ศาลยุติธรรมก็ชอบที่จะทําได” 
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ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย ไดใหความเห็นวา “หลักที่วาตองตีความกฎหมายอาญาโดย
เครงครัด จะขยายความไมไดนั้น หมายความเฉพาะกรณีที่หากขยายความในตัวบทออกไปจะ
เปนผลรายแกจําเลย หรือผูตองหาเทาน้ัน ไมหมายความถึงการตีความโดยขยายความในเม่ือเปน
ความประสงคของตัวบทกฎหมายน้ันๆได” 
IV.หลกัเกณฑในการตีความกฎหมายอาญา 

จากท่ีไดกลาวแลววาการตีความกฎหมายอาญาจะตองมีการตีความเพ่ือใหเกิดการวินิจฉัย
คดีเกิดความถูกตองตรงตามความหมายท่ีแทจริงของบทบัญญัติ และแมกฎหมายอาจจะมิได
กําหนดหลักเกณฑการใชกฎหมายและการตีความกฎหมายเชนในมาตรา 4 ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการตีความกฎหมายอาญานั้นเม่ือ
พิเคราะหจากตัวบทกฎหมายอาญาแลวจะพบวามีหลักเกณฑคราวๆดังน้ีคือ14  

1. พิเคราะหถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย 
โดยที่การตีความกฎหมายจะตองมีวัตถุของการตีความซ่ึงก็คือ ถอยคําในตัวบทกฎหมาย 

การพิเคราะหถอยคําในตัวบทกฎหมายจึงเปนเรื่องการท่ีจะตองทําความเขาใจ แมวาถอยคําใน
กฎหมายอาญาจะมีความชัดเจนแนนอนพอควรก็ตาม แตหากพิเคราะหใหลึกซ้ึงก็จะพบวา 
ถอยคําแตละคํามีความหมายกวางแคบตางกันอยูหลายระดับ หากทําความเขาใจถอยคําน้ัน ๆ 
ตองคนหาทั้งสวนท่ีเปนแกนความหมายหรือแกนความ ความหมายตามธรรมดา ความหมาย
อยางกวาง ตลอดจนเนื้อความท่ีถือโดยอนุโลม แตทั้งนี้ตองอยูในขอบเขตของบทบัญญัติในเรื่อง
นั้นๆ ในบางกรณีถาเน้ือความนั้นอยูนอกกรอบถอยคําธรรมดาจะครอบคลุมถึงกฎหมายจะ
กําหนดเปนบทนิยาม ซึ่งก็จะตองเขาใจความหายบทนิยามน้ันๆ 

2. พิเคราะหความมุงหมายหรือเจตนารมณ  
ในการตีความกฎหมาย การพิเคราะหถอยคําตามตัวอักษรในกฎหมายเพียงอยางเดียวยอม

ไมเพียงพอ การตีความแตละครั้งจะตองคํานึงถึงเจตนารมณหรือความมุงหมายของบทบัญญัติ
นั้นๆ ดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็ คือ หลักการตีความตามตัวอักษรกับการตีความตามเจตนารมณของ
กฎหมายตองพิจารณาควบคูกันไป ไมใชถือหลักใดกอนหลักใดหลังแตจะตองพิจารณาควบคูกัน
ไปเสมอ โดยถือวาท้ังสองอยางมีน้ําหนักเทากัน15  จึงตองใชใหสอดคลองกันท้ังตัวอักษรและ
เจตนารมณใชตัวอักษรเกินกวาเจตนารมณไมได และจะใชเจตนารมณเกินตัวอักษรไมไดเชนกัน  
 
14  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส  “หลักกฎหมายอาญา”,กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539, หนา 25. 
15  ปรีดี  เกษมทรัพย,  จิตติ  ติงศภัทิย,  คณิต  ณ  นคร  “การตีความกฎหมายอาญา”,วารสารนิติศาสตร  ฉบับที่ 4 ปที่ 14,น.43-45 
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เหตุที่ตองพิจารณาเจตนารมณควบคูไปดวยก็เนื่องจากกวาลําพังถอยคําแตละถอยคําท่ี
ประกอบเปนขอความน้ันไมมีความหมายท่ีชัดเจนในตัวของมันเอง ความหมายของมันจะปรากฏ
ข้ึนเม่ือเราอานรวมกับถอยคําอ่ืนที่เปนขอความแวดลอมและรวมเขามาประกอบเปนขอความ
ทั้งหมดของเรื่องน้ัน ฉะน้ัน การตีความจึงตองอานขอความแวดลอมและอานขอความท้ังหมดก็
คือ การคนหาเหตุผลของกฎหมายเจตนารมณของกฎหมายจะตองพิจารณาถึงความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรของบทบัญญัตินั้นก็บทบัญญัติที่มีอยู คือ มองกฎหมายเปนระบบ  

3. พิเคราะหความเปนมาทางประวัติศาสตร 
ในการคนหาเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายน้ัน อาจมีความจําเปนที่จะตอง

คนหา ทําความเขาใจถึงประวัติศาสตรของกฎหมายในเรื่องน้ันไวดวย ทั้งน้ีเพราะกฎหมายมิใช
มาจากเจตจํานงของบุคคลเทาน้ัน แตเปนผลจากการวิวัฒนาการมาเปนเวลานานในอดีต จาก
แหลงท่ีแตกตางกัน  
 4. พิเคราะหความสัมพันธของบทบัญญัติของกฎหมาย 

นอกจากการพิเคราะห ตัวอักษรกับการคนหาความมุงหมายหรือเจตนารมณของกฎหมาย
ตลอดจนการพิเคราะหความเปนมาทางประวั ติศาสตรดังกลาวมาแลว  การพิเคราะห
ความสัมพันธของบทบัญญัติกฎหมายก็เปนหลักเกณฑอีกประการหน่ึงท่ีชวยในการตีความ
กฎหมายได เพราะการพิเคราะหความสัมพันธของบทบัญญัติกฎหมายเทากับเปนการคนหาสิ่งท่ี
เปนภาพรวมของบทบัญญัติ ซึ่งจะทําใหมองเห็นถึงความคลายคลึงและความแตกตางระหวาง
บทบัญญัตินั้นๆ เชน การพิเคราะหความสัมพันธระหวางความผิดฐานลักทรัพยกับความผิดฐาน
ยักยอก จะพบวาความผิดท้ังสองมีเนื้อความท่ีคลายคลึงกัน แตตางกันที่ใครครอบครองทรัพยนั้น  

5. พิเคราะหคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัตินั้นๆ  
ในบทบัญญัติของความผิดฐานตางๆ จะมีสวนท่ีกฎหมายประสงคที่คุมครองแฝงอยู ซึ่ง

เรียกวา  คุณธรรมทางกฎหมาย การตีความโดยคํานึงถึงคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัติ จะ
ทําใหเกิดความแนนอนในการวินิจฉัยเรื่องน้ันๆ  เชน การลักกระแสไฟฟาเปนความผิดฐาน 
ลักทรัพยหรือไม เปนตน 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา การตีความกฎหมายอาญาน้ันมีหลักเกณฑพิเศษจากการตีความ
กฎหมายท่ัวๆไปดังน้ี 
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1) จะตีความโดยขยายความออกไปใหเปนผลรายแกผูกระทําความผิดไมได เชน การฆา
คนอ่ืนตายเปนความผิด ศาลจะตีความขยายความออกไปวา การพยายามฆาตนเองก็เปนความผิด
ยอมทําไมได  

2) ศาลอาจตีความโดยขยายความใหเปนผลดีแกผูกระทําความผิดได 
3) ถาเปนกรณีที่สงสัย ศาลจะตองตีความใหเปนประโยชนแกผูตองหา ฉะน้ัน ถาจะมีการ

ตีความไดสองทางและทางหน่ึงเปนประโยชนแกผุตองหามากกวา ศาลพึงเลือกตีความในทางท่ี
เปนประโยชนแกผูตองหา แตทั้งน้ีหมายความถึงเมื่อมีขอสงสัยเกิดข้ึน  

ซึ่งศาลจําเปนตองตีความเชนนั้นเทาน้ัน โดยที่ศาลไมไดมีหนาท่ีที่จะพิจารณาหาลูทาง
ชวยเหลือผูตองหาในกรณีที่ไมมีขอสงสัยอันทําใหศาลตองตีความและแมศาลจะมีความเห็นวา
จําเลยไมควรรับโทษ แตเมื่อปรากฏวาตามกฎหมายจําเลยไดกระทําความผิดและตองรับโทษแลว 
ศาลตองลงโทษจําเลย 

เกี่ยวกับการตีความกฎหมายอาญาน้ีมีคํากลาวท่ีมักจะใชในประเทศเราอยูคําหน่ึง คือ 
“กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด” แตเมื่อผูเขียนไดพิจารณาแลวเห็นวาผูกลาวไดกลาว
หมายถึงการหามใชกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งในทางเปนผลราย และการหามใชกฎหมายจารีต
ประเพณีในทางเปนผลรายนั่นเอง  

การตีความกฎหมายเปนเรื่องของการตีความกฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญัติหรือเปนเรื่อง
ของการตีความตัวบทกฎหมาย 

เมื่อกฎหมายไดรับการบัญญัติข้ึนแลวจึงยอมถือวาเจตจํานงของประชาชนไดแสดงออก
ทางกฎหมายท่ีไดบัญญัติข้ึนน้ัน การตีความกฎหมายจึงตองกระทําใหสอดคลองกับเจตจํานงของ
ประชาชนที่มีอยูในกฎหมาย ผูใชกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งศาลจะตองผูกมัดกับความหมาย
ของตัวบทกฎหมายท่ีหยั่งรูไดโดยหลักเกณฑของการตีความกฎหมายท่ียอมรับกันทั่วไปเทาน้ัน
และโดยการตีความเชนน้ันจะตองสามารถนําไปใชไดกับทุกกรณีที่เหมือนกัน ความถูกตองและ
ความชอบธรรมของคําพิพากษาจึงอยูที่ความสอดคลองกับเจตจํานงของประชาชนท่ีไดแสดง
ออกมาทางบทบัญญัติของกฎหมาย แมวาผูพิพากษาจะมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษา
คดี แตผูพิพากษาก็ตองเคารพกฎหมายหรือตองอยูในอาณัติของกฎหมาย หนาท่ีของผูพิพากษา
ในการตีความกฎหมายก็คือ การหาความหมายของกฎหมายในการวินิจฉัยคดีเฉพาะกรณีในการ
ตีความกฎหมายผูพิพากษาจึงตองกระทําหนาท่ีใหดีที่สุด กลาวคือ จะตองกระทําหนาท่ีใหขนาด
จนเปนที่คาดหมายไดวาในเรื่องทํานองเดียวกับผูพิพากษาก็ตองวินิจฉัยเชนเดียวกันนั้น 
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V.เอกลักษณของกฎหมายอาญา 
 ตามท่ีกลาวมาแลววาโทษในทางอาญาน้ันมีผลกระทบกระเทือนตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ 

ชื่อเสียง และทรัพยสินของประชาชน ดวยเหตุผลนี้กฎหมายอาญาจึงตองมีลักษณะพิเศษ หรือมี
ลักษณะ ของตนเองซ่ึงแตกตางจากฎหมายอื่นๆ16  เพราะในการทําผิดกฎหมายนั้นจะอาจเปน
ความผิดกฎหมายอาญาก็ได หรืออาจเปนผิดกฎหมายแพงก็ได กฎหมายอาญาจะระบุถึงหนาท่ีที่มี
ตอสังคมในอันจะตองกระทําการหรือละเวนกระทําการตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และเปน
กฎหมายมหาชน สวนกฎหมายแพงระบุถึงสิทธิหนาท่ีของเอกชนที่มีอยูระหวางกัน และเปน
กฎหมายเอกชน 

สวนกฎหมายแพงไมไดบัญญัติเฉพาะเรื่องการกระทําผิดเทาน้ัน แตยังบัญญัติถึงเรื่อง
อ่ืนๆไวดวย แตก็มีบางสาขาของกฎหมายแพงท่ีบัญญัติถึงการแกไขในกรณีที่มีการทําผิด ที่สําคัญ
ก็คือกฎหมายแพงเกี่ยวกับเรื่องสัญญาและเรื่องละเมิด17 

ดังน้ัน การตีความกฎหมายในกฎหมายแพงจึงมีมาตรา 4 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบัญญัติไวดังน้ี  

“อันกฎหมายน้ัน ทานวาตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใดๆ แหงกฎหมาย
ตามตัวอักษร ฤาตามความมุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 

เมื่อใดไมมีบทกฎหมายท่ีจะยกมาสําหรับคดีได ทานใหวินิจฉัยคดีนั้นตามครองจารีต
ประเพณีแหงทองถิ่น 

ถาและไมมีจารีตประเพณีเชนวาน้ัน ทานใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียง
อยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนี้ก็ไมมีดวยไซร ทานใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายท่ัวไป” 

สวนการตีความในกฎหมายอาญานั้นตองตีความโดยเครงครัด ดังท่ีประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติไววา 
 
 
 
16  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ  “คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1” กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546, 

หนา 15. 
17  อุทิศ  แสนโกศิก,  อางแลว,  หนา  5. 
 

 

 



13  

 

“บุคคลจักตองรับโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ัน
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ันตองเปนโทษท่ี
บัญญัติไวในกฎหมาย” 

ฉะน้ัน เมื่อกฎหมายอาญาจะตองตีความโดยเครงครัด จึงแปลขยายความกฎหมายอาญา
โดยวิธีเทียบเคียงเชนในกฎหมายแพงไมได ดังนั้น การที่จะถือวาบุคคลใดมีความผิดและโทษ
บุคคลน้ันไดก็ตอเมื่อเขากระทําการซึ่งกฎหมายบัญญัติหามไวโดยชัดแจง หากเขากระทําการท่ี
กฎหมายไมไดบัญญัติไวโดยตรง แมการกระทําของเขาจะมีลักษณะใกลเคียงกับการกระทําท่ี
กฎหมายบัญญัติหามไว ก็เอากฎหมายบทน้ันมาเทียบเคียงปรับเอาการกระทําของเขาเปน
ความผิดไปดวยไมได 

เหตุผลของหลักที่วากฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดคือ เปนไปตามหลักแหง
ความยุติธรรมท่ีวา เนื่องจากกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่จะลงโทษผูกระทําความผิด ฉะน้ัน ควร
จะไดกําหนดไวแนนอนเพ่ือใหบุคคลมีทางรูไดลวงหนาวามีอะไรบางท่ีเขาทําไดตามกฎหมาย
อาญา และมีอะไรบางท่ีกฎหมายอาญาหามไวไมใหเขากระทํา และหลักดังกลาวเปนเคร่ือง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาพนักงานรัฐ 

ซึ่งหลักในมาตรา 2 สามารถแยกพิจารณาไดดังน้ีคือ18 

1) ผูกระทําไมตองรับผิดในทางอาญา หากการกระทําน้ันไมมีกฎหมายบัญญัติไวในขณะ
กระทําวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว ซึ่งหากเปนกรณียกเวนความผิดแลว แมไมมีกฎหมาย
บัญญัติยกเวนความผิดไวเปนลายลักษณอักษรในขณะกระทําก็นํามาใชไดโดยไมขัดตอหลักใน
มาตรา 2 เพราะเปนการนํามาใชเพ่ือเปนผลดีมิใชเปนผลรายแกผูกระทํา เชน หลักในเรื่องความ
ยินยอม ซึ่งยกเวนความผิดของผูกระทําในบางกรณีก็ยอมนําหลักนี้มาใชไดแมจะไมมีกฎหาย
บัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร 

2) กฎหมายอาญาจะยอนหลังใหผลรายไมได 
สืบเน่ืองจากมาตรา 2 ใชคําวา “ในขณะกระทํา” หมายความวา หากในขณะกระทําไมมี

บทบัญญัติกฎหมายบัญญัติใหเปนความผิด ตอมาจะมีการออกกฎหมายยอนหลังโดยถือวาการ
กระทําน้ันเปนความผิดไมได และในขณะท่ีกระทําน้ันมีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและ 
 
 

18  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ,  อางแลว,  หนา  17. 
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กําหนดโทษไวตอมาจะมีการออกกฎหมายยอนหลัง เพ่ิมโทษการกระทําดังกลาวใหหนักข้ึน
ไมได 

3) ถอยคําในกฎหมายอาญาจะตองบัญญัติใหชัดเจนแนนอนปราศจากการคลุมเครือ 
มาตรา 2 ใชคําวา “บัญญัติเปนความผิด” ซึ่งการท่ีจะใหคนรูลวงหนาวาการกระทําอยาง

ใดหรือการไมกระทําอยางใดเปนความผิดนั้น บทบัญญัตินั้นๆ ตองชัดเจน แนนอน ปราศจาก
ความคลุมเครือ เชน บทมาตรา 288 ใชคําวา “ผูใดฆาผูอ่ืน” ซึ่งเปนบทบัญญัติที่มีความหมาย
ชัดเจน 

เหตุผลที่จะตองใหกฎหมายมีความชัดเจนแนนอนนั้น ก็เพ่ือที่จะใหประชาชนผูซ่ึงอยู
ภายใตกฎหมายไดมีโอกาสรูลวงหนาวา การกระทําหรือไมกระทําการน้ัน มีกฎหมายบัญญัติเปน
ความผิดหรือไม ถาประชาชนไมอาจรูลวงหนาไดวาการกระทําหรือไมกระทําการของเขาเปน
ความผิดหรือไม เพราะบทบัญญัติกฎหมายคลุมเครือเกินไปแลว หากมีการใชกฎหมายนั้นกับเขา 
เขาก็จะขัดขืนและเปนปฏิปกษ โดยถือวาไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ นอกจากนั้น การท่ีรัฐ
ไมยอมใหประชาชนอางความไมรูกฎหมายข้ึนมาเปนขอแกตัวก็หมายความวาจะตองออก
กฎหมายท่ีชัดเจนไมคลุมเครือเพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสลวงรูไดทันทีวาการกระทําการอยาง
ใดเปนความผิดหรือไมเปนความผิด และไมยอมใหปฏิเสธความไมรูกฎหมายซ่ึงชัดแจงอยูแลว
นั้นข้ึนมาเปนขอแกตัว  
 เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ หากกฎหมายอาญามีความชัดเจนแนนอนแลว ก็จะเปนการ
ลดการใชบังคับกฎหมายโดยเลือกปฏิบัติและโดยอําเภอใจลงไปไดบาง มิฉะน้ัน ตํารวจ อัยการ 
และศาลก็อาจจะมีดุลพินิจเลือกใชบังคับกฎหมายกับบุคคลบางประเภทไดอยางไมมีขอบเขต
จํากัด 
 4) กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด 
  เมื่อรัฐออกบทบัญญัติที่แจงชัดระบุวาการกระทําหรือการไมกระทําอยางใดเปนความผิด
ทางอาญาแลว ก็ถือวาเฉพาะกรณีนั้นๆ เทาน้ันที่เปนความผิด จะไปรวมถึงกรณีอ่ืนๆ ดวยไมได 
ซึ่งหลักการตีความโดยเครงครัดเครง หมายความวา  
  (1) นําบทกฎหมายใกลเคียง มาใชใหเปนผลรายมิได แตเปนการหามนําบทกฎหมาย
ใกลเคียงมาเปนผลรายเทาน้ัน หากนํามาใชเพ่ือเปนคุณแลวจะไมมีขอหาม บทกฎหมายใกลเคียง 
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ที่อาจนํามาใชเพ่ือเปนคุณ เชน  เหตุที่ทําใหการกระทําชอบดวยกฎหมาย เหตุที่กฎหมายยกเวน
โทษ หรือลดหยอนโทษ เปนตน 

ในกฎหมายอาญาน้ันหามเฉพาะการเทียบเคียงเพ่ือเปนโทษ แตไมหามการตีความโดย
ขยายความ แมจะเปนการขยายความเพื่อเปนโทษก็ตาม เชนในประเทศอิตาลี ที่ไมไดหามการ
ตีความโดยการขยายความ เพราะเหตุวาเปนการยากท่ีจะกะเกณฑคาดการณและเล็งเห็นกรณี
ตางๆ ลวงหนาไปเสียทุกอยาง ดังน้ันโดยเจตนรมณของกฎหมายแลวในการท่ีจะใชบทกฎหมาย
บังคับแกกรณีตางๆ มากมายเชนนี้ ถาหากประสงคใหบทบัญญัตินั้นมีผลไดอยางแทจริงสมดังท่ี
ผูรางปรารถนาจะใหเปนเชนนั้นแลวก็เห็นจะตองยอมรับใหมีการตีความโดยการขยายความได
แมในกรณีกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา เพราะถาจะพิจารณากันใหลึกซ้ึงลงไป การตีความโดยการ
ขยายความสําหรับกฎหมายที่มีโทษทางอาญานั้นยอมทําได เนื่องจากไมไดเปลี่ยนแปลง
ความหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ แตอยางใด หากแตเปนเพียงการทําใหความหมายท่ีขาดไป
เนื่องจากความไมสมบูรณดังกลาวสมบูรณสมตามเจตนาของผูรางเทาน้ันเอง ศาลฎีกาเองก็ได
เดินตามความคิดอันนี้อยู จะโดยต้ังใจหรือดวยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม 
 (2) นํา จารีตประเพณีมาใชเปนผลรายมิได 
 จากโครงสรางความผิดทางอาญา การกระทําท่ีครบองคประกอบน้ันอาจจะมีเหตุที่ทําให
การกระทําน้ันไมผิดกฎหมายได และเหตุที่ทําใหการกระทําไมผิดกฎหมาย เหตุแรกก็คือการ
กลาวอางถึงเรื่องของจารีตประเพณี เชน การเลนกีฬาท่ีถูกกติกา การชกมวย เปนตน แตในทาง
ตรงกันขาม ถาหากการนําจารีตประเพณีมาลงโทษบุคคล คือทําใหเกิดเปนผลรายแลวนั้น ยอมจะ
กระทําไมได เพราะกฎหมายจารีตประเพณีเปนกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบัติที่ตอเนื่องกันมา
อยางสมํ่าเสมอเปนเวลานานของประชาชนเปนที่ยอมรับกัน และมิไดเกิดจากการบัญญัติจึง
ตองหามมิใหนํามาใชเพ่ือลงโทษในทางอาญา เพราะจะเปนการขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 219

และขัดกับหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแสดงวาเฉพาะกฎหมายลายลักษณอักษรเทาน้ัน ที่จะ
กําหนดความผิดและโทษได20 
 

 
19  คณิต  ณ  นคร,”ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพ้ืนฐานการเขาใจ”, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ
นิติธรรม,2538),  หนา  173. 
20  หยุดแสง  อุทัย,“กฎหมายอาญาภาคทั่วไป”, พิมพครั้งที่ 16 (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2529),  หนา  30. 
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(3) นําหลักทั่วไปมาใชเปนผลรายไมได 
กรณีนี้หากไดนํามาใชเพ่ือเปนคุณยอมทําได เชน หลักเรื่องความยินยอม ซึ่งถือวาเปน 

หลักกฎหมายท่ัวไป สามารถนํามาใชเพ่ือยกเวนความผิดไดในบางกรณี การนํามาใชเพ่ือยกเวน
ความผิดใหแกผูกระทํา ถือวาเปนการนํามาใชเพ่ือเปนคุณ เพราะทําใหผูกระทําไมตองรับผิดทาง
อาญา 

นอกจากกฎหมายอาญาจะมีลักษณะตามท่ีแยกไดในมาตรา 2 แลวนั้น กฎหมายอาญายัง
จะตองมีความชัดเจนของบทบัญญัติแหงกฎหมายอาญาดวย ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได 3 ขอ
ดังน้ีคือ21 

1) บทบัญญัติกฎหมายอาญาตองเปนลายลักษณอักษร 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ไดบัญญัติไววา “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญา

ตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษ 
ไว..” จึงเปนการบงชัดวา กฎหมายอาญาจะตองมีบทบัญญัติเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน มิฉะน้ัน
ก็ไมอาจใชบังคับได การใชบังคับกฎหมายอาญาจึงตางกับกฎหมายแพง กลาวคือ การใชบังคับ
กฎหมายอาญาน้ันหากมีชองวางในกฎหมายหรือไมมีกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษรวาการ
กระทําใดเปนความผิดไว ผูกระทํายอมไมตองรับผิดในทางอาญาสําหรับการกระทําน้ัน สําหรับ
การใชบังคับกฎหมายแพงนั้น เนื่องจาก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 4 ไดบัญญัติ
ไววา “เม่ือใดไมมีบทกฎหมายท่ียกมาปรับแกคดีไดทานใหวินิจฉัยคตดีตามคลองจารีตประเพณี
แหงทองถิ่นถาและไมมีจารีตประเพณีเชนวาน้ัน ทานใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายท่ี
ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนนั้นก็ไมมีดวยไซร ทานใหวินิจฉัยตามหลักฎหมาย
ทั่วไป” ซึ่งหมายความวาแมไมมีกฎหมายบัญญัติเปนลายลักษณอักษร ก็อาจใชจารีตประเพณี บท
กฎหมายท่ีใกลเคียงหรือหลักกฎหมายท่ัวไปมาปรับใชแกคดีได ซึ่งกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติ
เปดชองใหทําเชนนั้นได 
 เนื่องจากการลงโทษในทางอาญาเปนเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคลของประชาชนดังกลาวแลว กฎหมายอาญาจึงตองมีบทบัญญัติเปนลายลักษณอักษรทาน้ัน
จึงจะมีผลใชบังคับได ทั้งนี้โดยมีเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ 
 
 

21  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, อางแลว, หนา  100. 
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 (ก.)ความรับผิดในทางอาญานั้นมีหลักกฎหมายบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 64 “บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมายเพ่ือใหพนจากความรับผิดในทางอาญาไมได”เชนน้ีกฎ
หายอาญาจึงตองมีบทบัญญัติโดยชัดแจงวาการกระทําใดเปนความผิดและจะตองถูกลงโทษจึงไม
ยอมใหบุคคลใดกลาวอางความไมรูกฎหมายข้ึนเปนขอแกตัวได หากมีการใชบังคับกฎหมาย
อาญาในสวนท่ีไมปรากฏเปนลายลักษณอักษรดวยแลว ก็ยอมไมเปนธรรมท่ีจะหามมิให
ประชาชนอางความไมรูกฎหมายข้ึนเปนขอแกตัว 
 (ข.)เพ่ือใหมีการใชบังคับกฎหมายอาญาโดยเสมอกัน ทั่วราชอาณาจักร และประชาชน
ทั่วไปไดประจักษชัดโดยเทาเทียมกันไมวาจะอยูแหงใดในราชอาณาจักร หากมีการใชบังคับ
กฎหมายอาญาในสวนท่ีไมปรากฏเปนลายลักษณอักษรดวย เปนตนวาใหมีการนําจารีตประเพณี
ทองถิ่นใชบังคับเปนกฎหมายได เชนน้ันการกระทําใดเปนความผิดและจะตองถูกลงโทษ
อยางไรหรือไมยอมมีขอแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ซึ่งเสมือนกับประชาชนในแตละทองท่ี
อยูภายใตการใชบังคับกฎหมายอาญาตางฉบับกัน สภาพดังกลาวจึงอาจกอใหเกิดความสับสน
และความไมสงบเรียบรอยข้ึนในบานเมืองไดโดยงาย กฎหมายอาญาจึงตองมีบทบัญญัติเปนลาย
ลักษณอักษรเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมโดยเสมอกันภายใตกฎหมายเดียวกันในทั่วราชอาณาจักร 
 2) กฎหมายอาญาตองมีบทบัญญัติความผิดและโทษไวในขณะกระทํา 
 ความรับผิดในทางอาญานั้นจะตองมีกฎหมายบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร ในขณะ
กระทําวาเปนความผิดและกําหนดโทษไว ดังน้ันบุคคลจะตองรับโทษทางอาญาตอเมื่อ 
 (ก.) กระทําการอันกฎหมายท่ีใชบังคับในขณะกระทําน้ันบัญญัติวาเปนความผิดจากหลัก
ที่วา “ไมมีความผิดหากไมมีกฎหมาย ฉะน้ันผูกระทําบัญญัติวาเปนความผิด โดยจะนํากฎหมายท่ี
มีบัญญัติไวในอดีตแตไดยกเลิกไปแลว หรือไมมีบัญญัติไวในปจจุบันแตจะบัญญัติข้ึนในอนาคต
มาใชบังคับแกผูกระทํามิได” 
 (ข.) กฎหมายท่ีใชในขณะกระทําน้ันตองกําหนดโทษไว ตามหลักท่ีวา “ไมมีโทษโดยไม
มีกฎหมาย ฉะน้ัน โทษท่ีจะลงแกผูกระทําจึงตองเปนโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชบังคับใน
ขณะนั้นเทาน้ัน ซึ่งโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 มีอยู 5 สถาน ไดแก ประหาร 
จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย จะลงโทษอ่ืนใด นอกจากน้ีแกผูกระทํามิได และจะลงโทษผิดไป
จากท่ีบทบัญญัตินั้นกําหนดไวไมได เปนตนวา บทบัญญัตินั้นกําหนดโทษปรับสถานเดียว จะ
ลงโทษจําคุกไมได หรือจะลงโทษปรับเกินกวาอัตราข้ันสูงท่ีบทบัญญัตินั้นกําหนดไวก็ไมได 
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เชนกัน แตถาหากเปนการบังคับอยางอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษเกี่ยวเนื่องกับโทษ ศาล
มีอํานาจสั่งใชบังคับได 
 บทบัญญัติกฎหมายอาญาท่ีจะใชลงโทษผูกระทําน้ันจะตองครบหลักเกณฑทั้ง 2 ขอ
ดังกลาวมาแลว นั่นคือ จะตองบัญญัติทั้งการกระทําท่ีเปนความผิดและกําหนดโทษสําหรับ
ความผิดน้ันดวย จะบัญญัติแตเพียงวา การกระทําใดเปนความผิดโดยไมกําหนดโทษไมหรือจะ
กําหนดแตเพียงการกระทําใดท่ีตองรับโทษโดยไมบัญญัติความผิดไวก็ยอมจะนํามาใชบังคับ
ไมได  
 นอกจากนั้น บทบัญญัติที่จะใชลงโทษแกผูกระทําจะตองเปนบทบัญญัติที่กําหนด
ความผิดและลงโทษ หาไมแลวจะนํามาใชบังคับเปนบทลงโทษผูกระทํามิได 
 3) บทบัญญัติกฎหมายอาญาตองชัดเจนปราศจากการคลุมเครือ 

บทบัญญัติกฎหมายอาญาน้ันนอกจากจะตองมีบทบัญญัติเปนลายลักษณอักษร และตองมี
บทบัญญัติความผิดและโทษไวในขณะกระทําแลว ถอยคําในบทบัญญัตินั้นจะตองชัดเจน
ปราศจากการคลุมเครือ ทั้งในสวนของบทบัญญัติ ความผิดและบทกําหนดโทษ  หากบทบัญญัติ
กฎหมายในลักษณะท่ีไมชัดเจน เชน ใชถอยคําในบทบัญญัติวา “ผูใดหาเลี้ยงชีพดวยวิธีการอัน
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูนั้นมีความผิดฐานภัยสังคม ตอง
ระวางโทษจําคุกสิบป” เชนนี้ถือวาเปนบทบัญญัติที่คลุมเครือ ขัดตอหลักตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 2  
 ในกรณีทีถอยคําใดเปนคําศัพทเฉพาะท่ีมิไดมีความหมายอยางภาษาสามัญธรรมดาก็จะมี
คํานิยามบัญญัติอธิบายศัพทนั้นไวเปนการเฉพาะ ดังเชน ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 
กําหนดบทนิยามไวถึง 13 อนุมาตรา 
 อยางไรก็ดี บทบัญญัติที่วาตองชัดเจนปราศจากความคลุมเครือนั้น หมายความวา ชัดเจน
แนนอนพอควรเทาน้ัน เพราะจะบัญญัติใหสมบูรณแบบทุกประการก็ไมมีประเทศใดสามารถทํา
ได ซึ่งในกรณีที่ไมสามารถบัญญัติใหชัดเจนแนนอนได ก็ยอมจะตองอาศัยดุลพินิจของเจา
พนักงานในกระบวนการยุติธรรมในการตีความใหเกิดความเปนธรรม 
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VI.หลักการตีความกฎหมายอาญาตามแนวคิดของนักนิติศาสตร 
 การตีความกฎหมายอาญาไมมีบัญญัติไววาตองใชหลักอะไรไวอยางชัดเจนเพียงแตมี
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติไวเทาน้ัน ซึ่งหลักดังกลาวตามสากลแลว
เรียกวา Nulla crimen,nulla poena sine lege หรือ Principle of Legality หมายความวา “หลักไมมี
โทษ โดยไมมีกฎหมาย” หลักนี้ไดนํามาบัญญัติไวต้ังแตสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 และ
ไดมีการปรับปรุงกฎหมายในเวลาตอมาซ่ึงเกิดข้ึนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  
 ดังน้ันแมบทบัญญัติของกฎหมายไมไดวางหลักการตีความกฎหมายอาญาไว แตจาก
การศึกษาพบวามีคําอธิบายทางตําราที่กลาวถึงหลักการตีความกฎหมายอาญาไวอยูบางและมีนัก
นิติศาสตรของไทยไดใหคําอธิบายประกอบไวดวย ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 แนวทาง คือ 
 1.หลักการตีความกฎหมายอาญาตองตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัดโดยไมพิจารณา
เจตนารมณของกฎหมาย 
 หลวงอรรถโกวิทวที กลาวไววา “ในคดีอาญาศาลยอมยกประโยชนแหงความสงสัยให
เปนผลดีแกจําเลย…บุคคลจะตองรับอาชญาตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติวาการน้ันเปนความผิดและ
กําหนดโทษไวดังบัญญัติไวในมาตรา 7 ของกฎหมายลักษณะอาญา เพราะฉะน้ันจึงกลาวไดวา
หลักเกณฑของกฎหมายลักษณะอาญาเกิดโดยตรงจากตัวบทเทาน้ันและการท่ีตีความใน
บทบัญญัติทั้งหลายนั้นจะตองตีความโดยจํากัดเครงครัด กลาวคือ จะตองพิเคราะหวาส่ิงท่ีกลาว
มาเปนความผิดน้ันจะตองอยูในความหมายปกติธรรมดาของถอยคําท้ังหลายท่ีใชในกฎหมายน้ัน 
ศาลจะขยายถอยคําน้ันยืดออกโดยอางวาส่ิงที่กลาวหาน้ันเปนความผิดเพราะเปนการประทุษราย
ซึ่งอยูในความมุงหมายของกฎหมายเรื่องน้ัน หากแตถอยคําของบทบัญญัตินั้นคลอนแคลนหรือ
ขาดตกไปน้ันหาไดไม”22 

 2.หลักการตีความกฎหมายอาญาตองตีความตามตัวอักษรอยางเครงครัด แตเมื่อการ
ตีความตามตัวอักษรนั้นทําใหเกิดผลประหลาดจึงมาพิจารณาถึงเจตนารมณ  
 ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร อธิบายวา “การตีความกฎหมายอาญาตองตีความโดย
เคร งครั ดตาม ตัว อักษร  ถ าการ ตีความโดย เคร งครั ดตาม ตัว อักษรจะทํ า ให เกิ ดผล 
 
 
22  หลวงอรรถโกวิทวที,”แนวสอนกฎหมายลักษณะอาญา ภาค 1 วาดวยหลักท่ัวไป” (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก,2481), หนา 42-45. 
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ประหลาดจะตองตีความตามเจตนารมณของกฎหมายน้ันอยางเครงครัดดุจกัน มาตรา 2 ประมวล
กฎหมายอาญาบัญญัติวา“บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใช
ในขณะกระทําน้ันบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว..” ซึ่งมาตราน้ีก็มาจากหลักท่ัวไปที่วา
กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด เม่ือมีขอสงสัยเคลือบคุลมจะนํามาตรา 4 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชไดหรือไม เห็นนํามาใชไดบางสวน กลาวคือความตามความมุง
หมายไดแตตองตีความโดยเครงครัดภายในวงจํากัดท่ีสุดและจะนําจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
หรือหาบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งหรือหลักกฎหมายท่ัวไปมาใชไมได”23 
 ศาสตราจารยดร.โกเมน ภัทรภิรมย อธิบายไววา24 “การตีความตามตัวหนังสือหรือตาม
ลายลักษณอักษรหมายความวาจะแปลกฎหมายหรือตีความกฎหมายไปตามตัวอักษรท่ีเปน
บทบัญญัตินั้น คือ ตัวอักษรท่ีเปนบทบัญญัตินั้นเขียนไวอยางไร เราก็แปลหรือเราก็ตีความไป
ตามตัวหนังสือนั้น วิธีนี้เปนวิธีที่ใชมากท่ีสุดแตในบางครั้งแปลไมออกหรือตีความไมออก คือ 
อาจจะไมชัดเจนพอก็คงใชวิธีที่สอง คือ ตีความวัตถุประสงคหรือตามเจตนารมณของกฎหมาย
คือพยายามหาวัตถุประสงคของกฎหมายน้ันๆ แตเม่ือหาวัตถุประสงคไมไดก็คงตองยก
ประโยชนแหงความสงสัยใหผูที่ถูกกลาวหาไป” 
3. หลักการตีความกฎหมายอาญาตองตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณของกฎหมายไป
พรอมๆกัน  
 พระยาอรรถการีนิพนธ อธิบายวา25 “ทางอาญาการตีความตองใชหลักเครงครัด …โดย
หลักนี้ศาลมีอํานาจจะคนหาเจตนารมณของผูรางวาผูรางมีความมุงหมายอยางไร แตศาลจะ
ตีความใหฝาฝนลายลักษณอักษรท่ีเขียนไวไมไดแตตองตีความภายในลายลักษณอักษร” 
ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา26 “อยางท่ีบอกวาประมวลกฎหมายอาญามันไมไดเขียนไว

วาการตีความใหทําอยางไร เปนแตเพียงวาการลงโทษเทาน้ันตองมีตัวบทกฎหมายมาลงโทษเมื่อ
มีตัวบทกฎหมายออกมาก็ตองตีความถึงตัวบทกฎหมายอันนี้วาไดเขียนมาอยางน้ี หมายความวา
อยางไร เราจะตีความโดยอาศัยหลักอะไรมันก็กลับไปหาบทมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพง 

 
 

23  ธานินทร  กรัยวิเชียรและวิชา มหาคุณ, อางแลว, หนา 388. 
24  โกเมน  ภัทรภิรมย, “การใชกฎหมายอาญา”,วารสารอัยการ 16 (กรกฎาคม-ธันวาคม), หนา 15. 
25  พระยาอรรถการีนิพนธ, “กฎหมายอาญาพิสดาร หนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถการีนิพนธ” 
(กรุงเทพ:โรงพิมพโสภณพิพรรณธนากร,2467), หนา  13. 
26  จิตติ  ติงศภัทิย, “การตีความกฎหมายอาญา,”วารสารนิติศาสตร 14,9 (ธันวาคม, 2527), หนา 57-64. 
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อีกก็คือวาใหตีความตามตัวอักษรหรือตามความมุงหมาย…การตีความตามตัวอักษรและ

เจตนารมณคือ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 4 ตอนแรกๆแมจะเปน

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตก็มีหลักใชไดทั่วไปในกฎหมายอาญาดวย ใน 

กฎหมายอาญาของประเทศที่ใชประมวลกฎหมายใชหลักการตีความตามตัวอักษรกับการตีความ
ตามเจตนารมณของตัวบทกฎหมายไปดวยกัน ไมใชหลักอันใดกอนอันใดหลังและไมใชในทาง
ลงโทษหรือยกเวนโทษ จะเปนคุณหรือโทษอยางไรก็ใชหลักการตีความท้ังสองน้ีดวยกันได คือ 
ตีความตามตัวอักษรภายในขอบเขตเจตนารมณภายในขอบเขตตัวอักษร” 

ศาสตราจารยดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายวา27 “การตีความกฎหมายอาญาก็มีหลักการ
ตีความเชนเดียวกับกฎหมายอ่ืนๆ กลาวคือจะตองตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณของ
กฎหมายน้ันๆ เปนแตกฎหมายอาญามีหลักการตีความพิเศษเพ่ิมข้ึนอีก…มีขอควรสังเกตวา
ถอยคําของกฎหมายชัดอยูแลวก็ไมมีทางจะตองตีความเปนอยางอ่ืนไดและไมสามารถอาง
เจตนารมณของกฎหมายเพ่ือแสดงวากฎหมายมีความหมายผิดไปกวาถอยคําอันชัดแจงน้ันได” 
 ศาสตราจารยดร.คณิต ณ นคร แสดงทัศนะคติวา28 “ในสวนของกฎหมายอาญานั้น 
หัวใจมันอยูที่มาตรา 2 …หลักในมาตรา 2 ก็มีเนื้อหา 4 ประการคือ ความแนนอนชัดเจนของตัว
บท หามใชกฎหมายจารีตประเพณี หามใชบทเทียบเคียงและกฎหมายอาญาไมยอนหลัง หลัก
มาตรา 2 นี้ เรียกกันวา Nulla poena sine lege เปนขอที่มีสาระสําคัญในกฎหมายอาญาอยางยิ่ง
ไมไดเปนตัวหามการตีความ” และไดอธิบายถึงรูปแบบการตีความกฎหมายอาญาในตํารา
กฎหมายอาญาภาคทั่วไปโดยวางหลักเกณฑไว 4 ประการ ไดแก 

“1.การตีความตามหลักภาษา หมายถึง การหาความหมายของตัวบทกฎหมายจาก
ความหมายของภาษาท่ีใชกันท่ัวไป การตีความตามหลักภาษามีความยากตรงท่ีวา จะรูไดอยางไร
วาถอยคําท่ีจะตีความน้ันมีความหมายท่ีตรงทั้งตามท่ีใชกันทั่วไปและในทางกฎหมาย 

 2.การตีความตามความสัมพันธกันอยางเปนระบบของกฎหมาย นั้นคือ ในการตีความ
กฎหมายแมผูตีความจะตองถือความหมายในทางกฎหมายเปนเกณฑ แตตองระลึกดวยวาภาษา
กฎหมายเองอาจแตกตางกันได ซึ่งความแตกตางน้ีข้ึนอยูกับความสัมพันธกันอยางเปนระบบ
ฉะน้ัน การตีความกฎหมายตามหลักเกณฑการตีความตามหลักภาษาเพียงอยางเดียวอาจไมเพียง
พอที่จะทราบความหมายท่ีถูกตองขอตัวบทกฎหมายได ในการตีความกฎหมายจึงอาจตอง 
 
27  หยุด  แสงอุทัย,  อางแลว, หนา 63-65. 
28  คณิต  ณ  นคร, “การตีความกฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร 14,9 (ธันวาคม,2527), หนา 57-64. 
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เพ่ิมเติมดวย การตีความตามความสัมพันธกันอยางเปนระบบของกฎหมาย อยางไรก็ตามตอง
ยอมรับกันดวยวาในบทบางกรณีระบบกฎหมายเองอาจจะยังขาดความชัดเจนได 

3.การตีความตามประวัติความเปนมาของกฎหมาย คือ การหาความหมายของตัวบท
กฎหมายจากประวัติความเปนมาของตัวบทกฎหมายน้ัน ซึ่งอาจพิจารณาจากประวัติการยกราง
และเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ตนราง เหตุผลในการราง ตลอดจนรายงานการประชุมของสภา
นอกจากน้ีเหตุผลในการประกาศใชก็เปนขอมูลหนึ่งท่ีสามารถหยั่งทราบถึงความหมายของตัว
บทกฎหมายได การตีความตามวิธีนี้นําไปสู การตีความมุงหมายของตัวบทกฎหมาย ตอไป 

 4.การตีความตามความมุงหมายของตัวบทกฎหมาย คือ การคนหาความมุงหมายของตัว
บทกฎหมาย ในการตีความตามวิธีนี้จึงตองคนหาไมเพียงแตคุณธรรมทางกฎหมาย แตตอง
คํานึงถึงคุณคาของการกระทําดวย” 

ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส อธิบายวา “…กฎหมายอาญาก็เชนเดียวกับกฎหมาย
ลายลักษณอักษรอ่ืนๆ ที่จะตองตีความเพ่ือใหการวินิจฉัยคดีเกิดความถูกตองตรงตามความหมาย
ที่แทจริงของบทบัญญัติ แมวาในกฎหมายอาญาจะไมไดกําหนดหลักเกณฑการใชกฎหมายและ
การตีความกฎหมายทํานองเดียวกับมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็ตาม แต
หากพิเคราะหดูจากตัวบทกฎหมายอาญาก็จะพบวาการตีความกฎหมายอาญาตองเปนไปโดย
คํานึงถึงหลักเกณฑของมาตรา 2 ดวยซึ่งก็คือ หลักไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมายดังท่ีไดกลาวมา” 
 นอกจากนี้ ศาสตราจารย แสวง บุญเฉลิมวิภาส ไดอธิบายหลักเกณฑในการตีความ
กฎหมายอาญาไว 5 ประการ คือ 
 1.พิเคราะหถอยคําในบทบัญญัติของกฎหมาย 
 2.พิเคราะหความมุงหมายหรือเจตนารมณ 
 3.พิเคราะหความเปนมาทางประวัติศาสตร 
 4.พิเคราะหความสัมพันธของบทบัญญัติกฎหมาย 
 5.พิเคราะหคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 
 ดร.อักขราทร จุฬารัตน อธิบายไววา29 “หลักการตีความตามตัวอักษรควบคูกับการคนหาเจตนารมณ
ของบทบัญญัติของกฎหมายไปพรอมๆกัน นอกจากนี้วิธีการที่ประเทศตางๆในระบบ 
 

 
  
29  อักขราทร  จุฬารัตน, “การตีความกฎหมาย,” วารสารพระธรรมนูญ 43 (ฉบับพิเศษ) (กันยายน,2541), หนา 49-51. 
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ประมวลกฎหมายใชเปนเคร่ืองชวยในการตีความกฎหมายและเปนที่ยอมรับเหมือนกันในทุก
ประเทศก็จะเริ่มจากการพิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมายน้ันทั้งหมดท่ีมีสวนสัมพันธเชื่อมโยง
กับส่ิงที่เกิดปญหา หรือดวยการพิจารณาจากโครงสรางของกฎหมายนั้น ซึ่งอาจทําใหเห็น
เจตนารมณของกฎหมายน้ันไดชัดเจนข้ึน ในประการตอมาอาจพิเคราะหจากประวัติความเปนมา
ของการจัดทํากฎหมายน้ันๆ ซึ่งสามารถคนหาไดจากตัวรางกฎหมายเกิดท่ีเสนอตอสภา บันทึก
หลักการและเหตุผลบันทึกชี้แจงในการเสนอรางกฎหมาย  ตลอดจนจากรายงานของ
คณะกรรมาธิการของรัฐสภา…นอกจากการใชวิธีการขางตนแลว ในกรณีที่ปรากฏวาภายหลัง
จากท่ีไดตรากฎหมายออกมาใชบังคับแลว เมื่อมีปญหาการตีความกฎหมายเกิดข้ึนอันสืบเน่ือง
จากมีเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงเกิดข้ึนที่ไมคาดเห็นลวงหนาเกิดข้ึนซึ่งบทบัญญัติในกฎหมาย
ไมไดกลาวถึงอยางแจงชัด จะตีความกฎหมายอยางไรซ่ึงในกรณีนี้ระบบกฎหมาย Civil Law เปน
ที่ยอมรับวาอาจใชบทบัญญัตินั้นแกกรณีนั้นแกกรณีที่เกิดข้ึนในภายหลังได โดยมีแนวทางการ
ตีความท่ีเรียกวา Teleological interpretation…ซึ่งแปลวาความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ
กฎหมายน้ันเอง…” 

นอกจากหลักแนวความคิดการตีความกฎหมายอาญาไทยในขางตนนั้น ก็ยังมีปญหาท่ี
ทางนิติศาสตรไดกลาวและอธิบายเพ่ิมเติมข้ึนมาดวย คือ จําเปนตองตีความตามตัวอักษรและตาม
เจตนารมณของกฎหมายโดยไมตองหามการตีความโดยขยายความดวยหรือไม นั้น ไดแนวคิด
ของนักนิติศาสตรหลายท่ีไดใหความเห็นที่แตกตางกันไว ดังน้ีคือ 
 1) แนวคิดแรกคือการตีความกฎหมายอาญาตองหามมิใหตีความโดยขยายความ เชน 
ศาสตราจารยพระยาอรรถการีนิพนธ อธิบายวา30 “การตีความตัวบทกฎหมายตางกับการวินิจฉัย
ขอเท็จจริง ในสวนท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงเราพบอยูบอยๆวาศาลยกประโยชนใหแกจําเลย เพราะ
กรณีเปนที่สงสัยแตการตีความไปใหเสร็จนอกจากนี้คําใดในกฎหมายท่ีสงสัยศาลจะแปลไป
ในทางที่เปนประโยชนแกจําเลยโดยขยายความไปไมไดเพราะศาลไมมีหนาที่ชวยจําเลยมีแต
ลงโทษและไมลงโทษผูไมผิด…” 
 2)แนวคิดท่ีสองคือการตีความกฎหมายอาญาตองหามมิใหตีความโดยขยายความ ในกรณี
ท่ีเปนผลรายกับผูกระทําความผิด 
 
 
30  พระยาอรรถการีนิพนธ, อางแลว, หนา 113. 
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 ศาสตราจารยดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายวา31 “การตีความกฎหมายอาญาก็เหมือนกับการ
ตีความกฎหมายอ่ืนๆกลาวคือตองตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ เปนแตกฎหมายอาญามี
หลักกรตีความเปนพิเศษกลาวคือ ตองตีความโดยเครงครัด จะตีความขยายความใหมีผลเปนการ
ลงโทษบุคคลไมไดในกรณีที่เปนท่ีสงสัยศาลตองตีความใหเปนประโยชนแกผูตองหา และไม
หมายความวาศาลจะตองดําเนินตามตัวอักษรเปนเถรตรงการแปลโดยเครงครัดอาจทําใหตอง
ตีความโดยขยายความในบทน้ันได หลักการตีความโดยเครงครัดเปนการหามมิใหศาลขยาย
ความตามใจชอบเทาน้ัน แตถามีการตีความโดยขยายความเปนแตการตีความตรงตามความมุง
หมายแหงกฎหมายตามท่ีปรากฏจากตัวบทกฎหมายเองแลว ศาลยุติธรรมก็ชอบที่จะทําได” 
 ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร อธิบายวา32  “..จริงอยูที่ศาลไมอาจจะแปลตัวบท
กฎหมายไปในทางท่ีเปนประโยชนแกจําเลยโดยการขยายความแตในกรณีที่มีขอสงสัยใน
เจตนารมณของกฎหมายและอาจตีความบทบัญญัติของกฎหมายไดเปนหลายนัยศาลยอมตีความ
ในแงที่เปนประโยชนแกจําเลยมากท่ีสุดไดเสมอ ไมมีเหตุผลอันใดที่จะจํากัดใหประโยชนแก
จําเลยในคดีอาญา แตเฉพาะปญหาขอเท็จจริง แมแตในปญหาขอกฎหมายโดยเฉพาะในการ
ตีความกฎหมายศาลยอมใหประโยชนแหงความสงสัยแกจําเลยดุจกัน 
 อนึ่งศาลอังกฤษก็ถือหลักการตีความกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในแงที่วาถาหาก
บทบัญญัติของกฎหมายเคลือบคลุม ตองตีความไปในทางที่เปนประโยชนแกจําเลยเสมอ” 
 3) แนวคิดท่ีสามคือการตีความกฎหมายอาญาไมตองหามตีความโดยขยายความ 
 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา33 “..การตีความในบทกฎหมายท่ียกเวนโทษให
แคบหรือตีความในตัวบทที่บัญญัติความผิดใหกวางซ่ึงเปนผลรายแกจําเลยท้ัง 2 ประการน้ัน ใน
ประเทศท่ีใชประมวลกฎหมายอาจทําได แตก็จํากัดเฉพาะการตีความซ่ึงอาจกลาวตามเจตนารมณ
ไมจํากัดเครงครัดตามตัวอักษรแตก็ไมถึงกับขยายความออกไปซึ่งจะกลายเปนการเพิ่มเติมถอยคํา
ในกฎหมาย ….และตองเขาใจเรื่องของการตีความ ไมไดหมายความวากฎหมายอาญานั้นจะตอง
ตีความโดยจํากัดหรือตีความแคบๆ เมื่อไรจะตีความอยางกวางก็อาจจะไปดูความมุงหมายวาเรื่อง 
 
 
31  หยุด  แสงอุทัย, อางแลว, หนา 43. 
32  ธานินทร  กรัยวิเชียรและวิชา  มหาคุณ, อางแลว, หนา 419. 
33  จิตติ  ติงศภัทิย, อางแลว, หนา 52. 
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นี้กฎหมายตองการใหใชตามความหมายตามตัวอักษรอยางแคบหรือวาใชตามความหมาย
ของตัวอักษรอยางกวาง…” 

ศาสตราจารยดร.คณิต ณ นคร อธิบายวา34  “การท่ีเราจะยึดหลักวาหามตีความโดยขยาย
ความใหตีความไดเพียงแตการตีความแคบหรือเครงครัดหรือจํากัดน้ัน เราจะเห็นวามันไมได
ความแนนอนหรือความถูกตอง ถอยคําของกฎหมายหรือถอยคําของตัวบทเองน้ันอาจมีลักษณะ
แคบหรือกวางก็แลวแตรูปเรื่องของมันที่นี้ก็ข้ึนอยูกับเราจะเรียกวาเจตนารมณหรือความมุงหมาย
ของกฎหมายอาญาอะไรก็แลวแต การตีความน้ันเปนการขยายความหรือเปนการตีความโดยขยาย
ความคงพูดไมไดผลที่สุดก็จะมีแตเพียงการตีความท่ีถูกตองเทาน้ันที่อยูอยางเดียวหลักกฎหมาย
ในการตีความไมมีวาตีความโดยเครงครัด ตีความโดยจํากัด ตีความโดยขยายความมีแตตีความท่ี
ถูกตองมันคืออะไรก็ตองมาความหมายของกฎหมายท่ีถูกตอง” 

ดร.อักขราทร จุฬารัตน อธิบายวา35  “สําหรับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาและบทกฎหมาย
ที่เปนขอยกเวนน้ันคงหามแตเพียงการใชบทกฎหมายท่ีใกลเคียง เทาน้ัน แตไมหามการตีความ
โดยขยายความ และ การตีความโดยขยายความสําหรับนักกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาน้ันยอมทํา
ไดเนื่องจากไมไดเปลี่ยนแปลงความหมายของบทบัญญัตินั้นๆ แตอยางใดหากแตเปนเพียงการ
ทําใหความหมายที่ขาดไปเน่ืองจากไมสมบูรณดังกลาวสมบูรณตามเจตนาของผูรางเทา
นั้นเอง…” 
 ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส อธิบายวา36  “หากพิจารณาหลักเกณฑการตีความ

กฎหมายอาญา จะเห็นวาหลักในการตีความกฎหมายอายาก็คือตองยึดหลักการตีความตาม
ตัวอักษรกับการตีความมุงหมายควบคูกันไป สวนจะตีความแคบ ตีความกวางหรือตีความโดย
การขยายความตองพิจารณาจากความมุงหมายหรือเจตนารมณแหงบทบัญญัตินั้นๆมิใชวา
กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดหรือตีความมาแคบเสมอไป การตีความกวางหรือขยาย
ความก็อาจจะทําไดถาไมไดเปลี่ยนแปลงความมุงหมายหรือเจตนารมณแหงบทบัญญัตินั้น สิ่งท่ี
กฎหมายอาญาหามคงหามแตการใชเทียบเคียงบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งเทาน้ัน ไมไดหาม 

 

 
 

34  คณิต  ณ  นคร, “การตีความกฎหมายอาญา,” หนา 58. 
35  อักขราทร  จุฬารัตน, “หลักทั่วไปของการตีความในกฎหมายอิตาเลียน,”วารสารนิติศาสตร 1,3 (ธันวาคม 2512), หนา 89. 
36  แสวง  บุญเฉลิมวิภาส, อางแลว, หนา 31. 
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การตีความโดยขยายความและหลักดังกลาวก็เปนที่ยอมรับกันในประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซี
วิลลอว สวนประเทศท่ีใชระบบคอมมอนลอวมีความเห็นแตกตางไปอีกแบบหน่ึงโดยถือวา
กฎหมายลายลักษณอักษรเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมคอมมอนลอวจึงเปนบทยกเวน
ตองตีความโดยเครงครัด” 
 ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ อธิบายวา37 “การตีความโดยขยายความทางอาญาน้ันจะขยาย
ความจนถึงกับขัดแยงกับตัวอักษรแหงบทบัญญัติในเรื่องนั้นๆ อยางแจงชัดคงไมไดมิฉะน้ันจะ
เปนการใชบทกฎหมายท่ีใกลเคียงลงโทษ” 
 รองศาสตราจารยดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อธิบายวา38 “การตีความโดยขยายความน้ัน
หมายความถึงกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเรื่องท่ีตองพิจารณาอยูแลวเพียงแตวา 
บทบัญญัติดังกลาวท่ีมีอยูนั้นจะมีความหมายรวมถึง กรณีที่เปนปญหาหรือไมจึงตองตีความแบบ
ขยายความเชนคําวาอาวุธจะขยายไปถึง เข็มหรือไมจ้ิมฟนที่ใชทํากับคนถึงอันตรายน้ันดวย
หรือไม…” 
VII.บทสรุป 

กลาวโดยทั่วไป ความหมายของการตีความกฎหมายก็คือ การขบคิดคนหาถอยคําของ
กฎหมายซ่ึงเปนขอความเพ่ือนําไปใชวินิจฉัยคดีไดอยางถูกตอง  การตีความกฎหมายจึงเปนการ
พิจารณาคนหาคําตอบทางกฎหมายอยางใชเหตุผล เพ่ือใหไดมาซ่ึงความหมายที่ถูกตองของ
ถอยคําในตัวบทกฎหมายน้ันๆ 

การตีความกฎหมายอาญา  ซึ่งถือเปนการตีความกฎหมายพิเศษที่มีลักษณะแตกตางไป
จากการตีความกฎหมายท่ัวไป  ก็เพราะกฎหมายอาญามีวัตถุประสงคในการลงโทษบุคคล  ซึ่ง
การลงโทษนั้นกระทบสิทธิของประชาชน  จึงตองใชกฎหมายอาญาดวยความระมัดระวัง39  
ดังน้ัน  กฎหมายอาญาจึงมีหลักเกณฑในการตีความ  ดังน้ี 
 

 
 

 
37  เกียรติขจร  วัจนะสวัสด์ิ, อางแลว, หนา 28. 
38  ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ,”ปจจัยสําคัญที่ทําใหกฎหมายขาดประสิทธิภาพ, ในเอกสารงานวิจัยหลักสูตรผูบริหารกระบวนการ

ยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานยุติธรรม,” หนา 26. 
39  มานิตย  จุมปา (บรรณาธิการ), อางแลว, หนา 106-109. 
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 (1)  กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัด 

 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 2  บัญญัติไวความตอนหน่ึงวา “บุคคลจักตองรับโทษ

ในทางอาญาตอเม่ือ....”  ซึ่งแสดงใหเห็นชัดวา กฎหมายอาญาตองตีความโดยเครงครัดตาม

ตัวอักษร   กลาวอีกนัยหนึ่งก็ คือ   ตัวบทกฎหมายบัญญัติไว เชนใดก็ตองตีความเชนน้ัน  
นอกจากน้ัน จะนําหลักการตีความในกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชในกฎหมายอาญาก็ไมได 
 (2)  กฎหมายอาญาจะตีความใหเปนการลงโทษหรือเพ่ิมโทษผูกระทําใหหนักขึ้นไมได 
 ตัวอยางเชน  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341  บัญญัติวา 

 “ผูใดโดยทุจริต หลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอความ

จริงซ่ึงควรบอกใหแจง  และโดยการหลอกลวงดังวาน้ันไดไปซ่ึงทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวง 
หรือบุคคลท่ีสาม หรือทําใหผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลท่ีสามทําหรือถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานฉอโกง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท  
หรือทั้งจําท้ังปรับ” 

 ความผิดฐานฉอโกงขางตนตองเปนการหลอกลวงเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน  แตถา
หลอกลวง  โดยทุจริตใหบุคคลสงแรงงานให  เชน  อยากไปบอน้ําก็หลอกลวงวาตรงพ้ืนที่นั้นมี
ขุมทรัพยซอนอยู  ใครขุดไดจะยอมใหเอาไป  มีคนหลงเชื่อจึงขุดดินใหเปนบอ  ซึ่งเปนการ
หลอกลวงใหเขาสงแรงงานให  ศาลจะตีความวาการสงแรงงานก็เหมือนกับการสงทรัพยแลว
ลงโทษผูหลอกลวงฐานฉอโกง  เหมือนกับการฉอโกงใหสงทรัพยสินไมได  เพราะเปนการ
ตีความโดยขยายความใหเปนการลงโทษบุคคล40 

 อนึ่ง  การตีความกฎหมายอาญาท่ีหามตีขยายความใหเปนโทษหรือเพ่ิมโทษน้ี  มีปญหาท่ี
นาพิจารณาปญหาหน่ึง  คือ  ในความผิดฐานลักทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 334  
บัญญัติวา 
 “ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืนหรือที่ผูอ่ืนเปนเจาของรวมอยูดวยไปโดยทุจริตผูนั้นกระทํา

ความผิดฐานลักทรัพยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปและปรับไมเกินหกพันบาท” 

 ความผิดฐานลักทรัพยนี้  จะผิดก็ตอเม่ือส่ิงที่ถูกเอาไปน้ัน  คือ “ทรัพย” ซึ่งทรัพย หมายถึง 

วัตถุมีรูปราง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 137) มีปญหาวาถาลักกระแสไฟฟา  
 
 

40  หยุด  แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป, หนา 119. 
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ซึ่งเปนพลังงานไมใชสิ่งท่ีมีรูปรางจะผิดฐานลักทรัพยหรือไม ประเด็นนี้ศาลฎีกาในคําพิพากษา
ฎีกาท่ี 877/2501 วินิจฉัยวา ลักกระแสไฟฟาเปนความผิดฐานลักทรัพย ซึ่งนักกฎหมายกฎมี
ความเห็นอยูหลากหลายวา  เชนนี้เปนการลงโทษหรือเพ่ิมโทษผูกระทําใหหนักข้ึนหรืไม 
 (3)  กฎหมายอาญาในกรณีเปนท่ีสงสัยตองตีความใหเปนผลดีแกผูตองหา 
 ในกรณีที่บทบัญญัติที่มีโทษอาญาอาจตีความไดหลายนัย  ศาลจะตองตีความตามนัยที่
เปนผลดีแกจําเลย  (ผูตองหา)  ตัวอยางเชน 

 คําพิพากษาฎีกาท่ี  1356-1360/2508  จําเลย 4  คนถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติ 
ศุลกากร  พ.ศ.  2469  มาตรา 27  ปรับรวมกันเปนเงิน  66,789.80  บาท  ซึ่งตามประมวล

กฎหมายอาญา  มาตรา 30  ศาลจะส่ังกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกิน 1 ป  แตไมเกิน 2 ปได  
ดังนั้น  เมื่อมีจําเลย 4 คน  ก็ตองแบงการกักขังไดคนละ 6 เดือน  ที่ศาลชั้นตนใหกักขังคนละ 1 ป  
เปนผลรายแกจําเลย  ศาลฎีกาแกใหถูกตองได 
 ขอสังเกต  คดีขางตน  ศาลชั้นตนตีความวาใหรับโทษเปนรายคน  กักขังคนละ 1 ป ไม
เกินท่ีมาตรา 30 กําหนด  สวนศาลฎีกาเห็นวา  หมายรวมท้ังคดีจะกักขังรวมแลวเกิน 2 ปไมได  
จึงตองเฉลี่ยไปคนละ 6 เดือน  ซึ่งในทางนัยหลังน้ีจะเปนคุณแกจําเลยมากกวา 

(4) กฎหมายอาญาตองตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณของกฎหมายควบคูกันไป 
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    - เนติบัณฑิตไทย    สมัยท่ี  32  (พ.ศ.  2522) 
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขากฎหมายอาญา)   
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (2532) 
 

การทํางาน:   - อัยการผูเชี่ยวชาญ  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 

      สํานักงานคดีพิเศษ  (กันยายน  2550 – ปจจุบัน) 

    - อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 

      สํานักงานคดีพิเศษ (เมษายน 2550 – สิงหาคม  2550) 

    - อัยการจังหวัด สคช. สกลนคร  (เมษายน  2549 – มีนาคม  2550) 

    - อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 

      สํานักงานคดีอาญา (พฤษภาคม  2543 – มีนาคม  2549) 

    - อัยการจังหวัดประจํากรม  สํานักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี 
      (มิถุนายน  2539 – เมษายน  2543) 

    - รองอัยการจังหวัด  สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม 
      (พฤษภาคม  2537 – พฤษภาคม  2539) 

    - อัยการประจํากอง  สํานักงานคดีอาญา (พฤษภาคม  2536 – เมษายน  2537) 

    - อัยการผูชวย  สํานักงานคดีอาญา  (มิถุนายน  2535 – เมษายน  2536) 

 
 

 

     


