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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปชาตกาล ศาสตราจารยจิตติ ติงศภทิัย ในป 2551 นี ้
คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย มีดําริท่ีจะจดังานวิชาการประจําป คร้ังท่ี 13 ให
แตกตางจากการจัดงานวิชาการประจําปท่ีไดจัดประจําทุกปในปกอน ๆ ท่ีผานมา 12 คร้ัง นับต้ังแต
ศาสตราจารยจติติ ติงศภัทิย ถึงแกอนิจกรรม โดยไดกําหนดหวัเร่ืองวา “การตีความกฎหมาย” และ
มอบหมายใหผูเขียนรับผิดชอบ เร่ือง การตีความกฎหมายเอกชน (กฎหมายพาณิชย) โดยแยกสวน
กับรองศาสตราจารย ดร.ดาราพร ถิระวัฒน ท่ีรับผิดชอบ เร่ือง การตีความกฎหมายเอกชน (กฎหมาย
แพง) และดวยเหตุท่ีการเขียนเร่ือง “การตีความกฎหมายเอกชน” นั้น มีขอบเขตท่ีกวางขวางมาก  
จึงไดกําหนดแนวเรื่องท่ีจะเขียนโดยศึกษาและยกตัวอยาง “การตีความกฎหมาย” สวนของกฎหมาย
แพงและสวนของกฎหมายพาณิชยใหสอดรับกัน สวนของกฎหมายแพง ทานอาจารยดาราพร จะ
เนนในเร่ืองของ กฎหมายสัญญา โดยยกประเดน็ปญหาในเร่ืองของ การตีความสัญญาสําเร็จรูป 
และ สวนของกฎหมายพาณิชย ผูเขียนจะเนนในเร่ืองของ กฎหมายประกันภัย และ การตีความ
สัญญาประกันภัย  

ผูเขียนเลือกยกตัวอยางกฎหมายประกันภัยและการตีความสัญญาประกันภัย เนื่องจาก
เหตุผลสําคัญ 2 ประการ ประการแรก สัญญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีในทางสากลจัดวาเปนสัญญา
สําเร็จรูปชนิดหนึ่ง และเปน “สัญญาสําเร็จรูป” ท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอกําหนดใน
สัญญาตลอดมานับเปนเวลานานกวา 200 ป จากแรกเริ่มท่ีสัญญาประกันภัยเขียนข้ึนและทํากัน 
งาย ๆ ดวยกระดาษแผนเดียวพรอมกับลงลายมือช่ือของบุคคลที่รับวาจะชดใชคาเสียหายให จนมา
ในปจจุบันนี้ กรมธรรมประกันภัย ซ่ึงถือวาคือหลักฐานเปนหนังสือท่ีบรรจุขอตกลงสําคัญใน
สัญญาประกันภัยไมวาจะเปนประกันภัยประเภทใดจะมีความยาวหลายหนากระดาษ มีเอกสาร
ประกอบท่ีถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาอีกมากมาย ภาษาท่ีใชก็อานแลวเขาใจยาก ท้ังท่ีเปนภาษา
กฎหมายและภาษาเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยรูปแบบตาง ๆ เกิดปญหาความเขาใจท่ีไม

                                                        
*
   เอกสารชุดน้ียังไมสมบูรณ ผูเขียนใชเผยแพรสําหรับประกอบการนําเสนอรายงานการศึกษาเบื้องตนของผูเขียน 

ในงานวิชาการประจําปศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ครั้งที่ 13 “๑๐๐ ปชาตกาล ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย”  
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วันที่ 29-30  มีนาคม 2551 เทาน้ัน. 
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ตรงกันระหวางคูสัญญา กอใหเกิดเปนขอโตแยง จําเปนตองมีการตีความเพ่ือหาขอยุติของขอโตแยง
นั้น  หลักการตีความสัญญาสําเร็จรูป ท่ีทานอาจารยดาราพรไดเขียนไวอันเปนหลักการตีความ
สัญญาสําเร็จรูปท่ัวไปนั้น  ก็สามารถนํามาปรับใชกับการตีความสัญญาประกันภัยไดดวย และ
เหตุผลประการท่ีสอง คือ ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดแตงตํารา กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ประกันภัย ท่ีถือไดวาเปนตํารามาตรฐานท่ีใชในวงการการศึกษากฎหมายประกันภัยและในวงการ
ประกันภัย ในตํารากฎหมายประกันภัยของทาน นอกจากการอธิบายตัวบทมาตราตาง ๆ ในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย ประกันภัย แลว ทานยังไดอธิบายความเปนมาของหลักกฎหมาย
ประกันภัยในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อใหผูอานเขาใจจึงเจตนารมณของกฎหมาย อันจะเปนประโยชนในการ
ใชการตีความกฎหมาย ยกตัวอยางกฎหมายของตางประเทศพรอมแนวทางการวินิจฉัยของศาล
ตางประเทศท่ีเปนผูใชผูตีความกฎหมายประกันภัยและสัญญาประกันภัยตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ประกอบดวย เพื่อใหผูอานไดศึกษาเทียบเคียงและทําความเขาใจกฎหมายประกันภัยของไทยได
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

งานเขียนนี้แบงเปน 2 สวน สวนท่ีหนึง่ ผูเขียนจะกลาวถึงหลักการใชกฎหมาย และ
หลักการตีความกฎหมาย ตามทฤษฎีการใชและการตีความกฎหมาย โดยจะพยายามหยิบยกการใช
การตีความท่ีศาสตราจารยจิตติ ไดใชอธิบายกฎหมายประกันภยั ตามท่ีปรากฏในตําราของทานเปน
แนวทางการวเิคราะห ในสวนท่ีสอง ผูเขียนจะยกประเด็นปญหาบางประการเกีย่วกบัการตีความ
สัญญาประกันภัย พรอมท้ังยกคําพิพากษาฎีกาท่ีศาลไดใชหลักการตีความกฎหมาย ตีความสัญญา 
มาวินิจฉัยคดนีั้น ๆ เปนตัวอยางประกอบใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

สวนท่ีหน่ึง หลักการใชการตีความกฎหมาย : ประกันภัย 
 
 การใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายไมใชเร่ืองเดียวกัน แตมีความเกี่ยวพันกัน  
มีผูทรงคุณวุฒิใหนิยาม การใชกฎหมาย กับ การตีความกฎหมาย ตลอดจนหลักการใช และการ
ตีความกฎหมายไวในตําราและบทความทางวิชาการอยูหลายทาน ดังจะไดอางถึงตอไป 
 
I  การใชกฎหมาย (Application of Law) 

“การใชกฎหมาย คือการนําเอาขอเท็จจริงไปปรับกับตัวบทกฎหมายและวินิจฉัยช้ีขาดวา
ขอเท็จจริงนั้นมีผลทางกฎหมายอยางไร ขอเท็จจริงในแงของศาล คือบรรดาเร่ืองราวอันเปน
ประเด็นและรายละเอียดในสํานวนคดี ซ่ึงศาลไดสรุปจากพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีคูความไดกลาว
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อางในกระบวนพิจารณา และศาลรับฟงเปนท่ียุติวาเปนเชนนั้น เม่ือไดขอเท็จจริงมาแลว จึงนําเอา
ขอเท็จจริงมาปรับกับตัวบทกฎหมาย เรียกวาเปนการใชกฎหมาย” 1 

“การใชกฎหมาย หมายถึงการใชกฎหมายลายลักษณอักษร การใชกฎหมายลายลักษณ
อักษรแบบเทียบเคียง การใชหลักกฎหมายท่ัวไป และการใชจารีตประเพณีซ่ึงแนนอนกอนใชตอง
ตีความวาหมายความวาอยางไร แตการใชกไ็มใชอยางเดียวกับการตีความ” 2  

 

 ในทางตํารา อาจแยกการใชกฎหมายออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก  
(1) การใชกฎหมายโดยตรง คือ การนําเอากฎหมายบทหนึ่งหรือหลายบทท่ีบัญญัติข้ึนมาใช

บังคับกับขอเท็จจริง ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประเภทเดียวกันกับขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบ
สวนเหตุของกฎหมายบทนัน้ ๆ แลววินจิฉัยวาผลทางกฎหมายจะเปนอยางไร  และ  

(2) การใชกฎหมายโดยอาศัยการเทียบเคียงบทกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่ง (Analogy) คือ 
การนําเอากฎหมายบทหนึ่งหรือหลายบทซ่ึงบัญญัติข้ึนเพื่อใชบังคับกับขอเท็จจริงอยางหน่ึงมาปรับ
ใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกรณีเฉพาะเร่ืองซ่ึงไมอาจจัดไดวาเปนขอเท็จจริงท่ีเปนประเภทเดยีวกนั
กับขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุของกฎหมายบทนั้น ๆ แตมีลักษณะคลายคลึงกันมาก
กับขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุของกฎหมายบทนั้น ๆ  แลววินิจฉัยวาผลทางกฎหมาย
จะเปนอยางไร  

 
(1) โดยปกติแลว การใชกฎหมายจะเปนการใชกฎหมายโดยตรง ในการใชกฎหมาย ตอง

คํานึงถึงหลักการใชกฎหมายตาง ๆ เชน คํานึงถึงประเภทของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย ลักษณะ
ของกฎหมายวาเปนกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายท่ัวไป หรือดูการแบงหมวดหมูของกฎหมาย 
ประกอบดวย ยกตัวอยางการใชกฎหมายโดยเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายขัดแยงกนั ในกฎหมาย
ประกันภัย วาจะใชกฎหมายใดบังคับ 3 เชน  

หลักท่ีวา “กฎหมายพิเศษ(หรือกฎหมายเฉพาะ)ยกเวน(มากอน)กฎหมายท่ัวไป” (lex 
specialis generali derogate  )หมายความวา ถามีกฎหมายหลายฉบับบัญญัติในเร่ืองเดียวกันแตมีผล
ท่ีแตกตางกัน ควรตองใหมีผลดังท่ีบัญญัติไวในกฎหมายพิเศษ เชน ในประมวลกฎหมายแพงและ

                                                        
1
 ปรีดี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง : หลักทั่วไป, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พิมพครั้งที่ 5, พ.ศ.2526, น.61. 
2
 ปรีดี เกษมทรัพย, การใชการตีความกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร, ปที่ 15 ฉบับที่ 1, น.65. 

3
 ผูทรงคุณวุฒิบางทาน อาจเห็นวา หลักตาง ๆ เหลาน้ีเปนเรื่องของการตีความกฎหมายโดยใชหลักตรรกศาสตร 

(Logical Interpretation), ดู อรุณ ภาณุพงศ, การตีความกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 3, พ.ศ.2539, 
น.561. 
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พาณิชย มาตรา 861 4  บัญญัติ เร่ืองสัญญาประกันภัย วา เปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางคูสัญญาสองฝาย 
ฝายหนึ่งเรียกวา ผูรับประกันภัย กับอีกฝายหนึ่งเรียกวา ผูเอาประกันภัย แตในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย (ซ่ึงเปนกฎหมายท่ัวไป) ไมไดบัญญัติวา ผูรับประกันภัย ตองเปนบริษัท ฯ ในขณะท่ี 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 (ซ่ึงเปน
กฎหมายพิเศษ) บัญญัติวา ผูรับประกันภัย ตองเปนบริษัทฯ 5 และตองไดรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยดวย เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีรัฐมุงท่ีจะกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันภัยใหมี
ความมั่นคง คุมครองประชาชนซ่ึงจะเขามาเปนคูสัญญาประกันภัย ดังนั้น ในการใชกฎหมาย ตอง
พิจารณาผลตามกฎหมายพิเศษกอน ดวยหลักดังกลาว ในการทําสัญญาประกันภัย คูสัญญาฝาย 
ผูรับประกันภัยจึงตองเปนบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายพิเศษกําหนดไวเทานั้น บุคคลใด ๆ ไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดาแมมีความสามารถในการทํานิติกรรม หรือ เปนนิติบุคคลประเภทอ่ืน แมจะจัดต้ังโดย
ถูกตองและจดทะเบียนขอบวัตถุประสงคในการรับทําประกันภัยไว ก็ไมสามารถมารับทําสัญญา
ประกันภัย หากไมไดเปนบริษัท  นอกจากนั้น บริษัทท่ีจะรับประกันภัยไดจะตองมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ ดวย หากจดทะเบียนจัดต้ังเปนบริษัทแลว แตไมไดรับใบอนุญาตก็ไมสามารถมา
ผูกพันเปนผูรับประกันภัยได เชนกัน  

หรือ ถามีกฎหมายฉบับเดียวกันบัญญัติในเร่ืองเดียวกันไวหลายแหงแตไดบัญญัติใหมีผลท่ี
แตกตางกัน ผูใชกฎหมายตองพิจารณาโดยแยกวาเร่ืองท่ีบัญญัตินั้นสวนใดเปนกฎหมายท่ัวไปและ
สวนใดเปนการบัญญัติไวในลักษณะเปนกฎหมายเฉพาะ และควรตองใหมีผลดังท่ีบัญญัติไวใน
กฎหมายเฉพาะน้ัน เชน ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 865 เร่ืองการไมเปดเผย
ขอความจริงในสัญญาประกันภัย บัญญัติไวในเอกเทศสัญญาวาดวยประกันภัย เม่ือเทียบกับ 

                                                        
4
 มาตรา 861 อันวาสัญญาประกันภัย คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหน่ึงตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวน

หน่ึงใหในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตด่ังไดระบุไวในสัญญา และในการน้ีบุคคลอีก 
คนหน่ึงตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย 
5
 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 6 และ มาตรา 17กับ 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 7และมาตรา 18 กําหนดให
ผูประกอบธุรกิจประกันภัยตองจัดต้ังเปนบริษัทมหาชน จํากัด และตองมีใบอนุญาต หามมิใหผูใดทําการเปน 
ผูรับประกันภัยโดยทําสัญญาประกันภัยกับบุคคลใด ๆ เวนแตจะเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
 อน่ึง ในขณะที่เขียนงานเขียนน้ี บริษัทประกันภัยไมวาจะเปนบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัท 
ประกันชีวิต ยังอาจจัดต้ังในรูปบริษัทจํากัด และประกอบธุรกิจได เพราะกฎหมายใหมที่ เ พ่ิงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2551 มีบทเฉพาะกาลใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยอยูแลวทําการ
แปรสภาพภายใน 5 ปนับแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ, ดู พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551, 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 27 ก หนา 59-95 วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551, และ พระราชบัญญัติประกันชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551, ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125 ตอนที่ 26 ก หนา 1-34  วันที่ 1 กุมภาพันธ 2551. 
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กลฉอฉลในบทบัญญัติหมวดท่ีวาดวยการแสดงเจตนา ในลักษณะนิติกรรม มาตรา 159-163  
ศาสตราจารยจิตติ เห็นวา บทบัญญัติในประมวลกฎหมายเดียวกันตองใชไปดวยกัน กรณีใดตองดวย
มาตรา 865 ก็บังคับไปตามมาตรา 865 (ซ่ึงเปนบทเฉพาะในเอกเทศสัญญา-ประกันภัย) กรณีใดไม
อยูในบทบัญญัติมาตรา 865 แตอยูในมาตรา 159-163 (บทท่ัวไป) ก็ยังตองใชบทบัญญัตินั้นบังคับ 6  
เปนตน 

นอกจากนั้น ยังมีหลักท่ีวา “กฎหมายใหมยกเลิกกฎหมายเกา” (lex posteriori priori 
derogat) แตการใชหลักท่ีวานี้ ผูใชตองระมัดระวังวา จะนํามาใชไดก็ตอเม่ือ กฎหมายใหมกับ
กฎหมายเกาเปนกฎหมายในเร่ืองเดียวกันและเปนกฎหมายประเภทเดียวกัน เพราะกฎหมายท่ัวไปที่
ออกภายหลังกฎหมายพิเศษ ไมทําใหกฎหมายพิเศษเสียไป (generalia specialibus non derogat) ใน
เร่ืองนี้ ถามีการบัญญัติไวโดยชัดเจนในกฎหมายท่ีออกใหมยกเลิกกฎหมายเกาก็ไมเปนปญหา  แต
หากไมไดเขียนยกเลิกไวโดยตรง ก็นําหลักนี้มาปรับใชได เพราะเปนการแสดงใหเห็นวา กฎหมายมี
เจตนารมณท่ีใหผลของกฎหมายท่ีจะมีผลตอขอเท็จจริงนั้นในลักษณะท่ีแตกตางไป และหลักนี้
นํามาใชกับการตีความสัญญาดวยเชนกัน กลาวคือ ถาคูสัญญาไดมีการตกลงใหมในเร่ืองท่ีเคยตกลง
กันไวกอนหนาใหมีผลแตกตางออกไป ตองบังคับตามความตกลงท่ีเกิดข้ึนใหมนั้นเพราะคือเจตนา
ของคูสัญญาท่ีไดตกลงท่ีจะเปล่ียนแปลงความผูกพันกัน โดยอาศัยหลักอิสระในการแสดงเจตนา 
และการแสดงเจตนายอมผูกพันผูแสดงเจตนา 

(2) การใชกฎหมายโดยอาศัยการเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง จะตองกระทําเม่ือ
ไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายลายลักษณอักษรที่จะนํามาใชบังคับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกรณี
เฉพาะเร่ืองไดโดยตรง ซ่ึงเรียกวา “มีชองวาง” ในกฎหมายลายลักษณอักษร และท้ังไมมีจารีต
ประเพณีแหงทองถ่ินอันนําจะปรับใชเพื่ออุดชองวางนั้นได สําหรับการตีความกฎหมายแพงและ
พาณิชยนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติไว ในมาตรา 4 7 และกระบวนการใช
กฎหมายโดยอาศัยการเทียบเคียงบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง มีขอท่ีตองพิจารณาสําคัญ 3 ประการ 
ดังนี้  

                                                        
6
 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, ฉบับพิมพครั้งที่ 12 ปรับปรุงแกไข,สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ.2549, น.51-52. 
7
 มาตรา 4  กฎหมายน้ัน ตองใชในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใด ๆ แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตาม

ความมุงหมายของบทบัญญัติน้ัน ๆ  
 เมื่อไมมีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได ใหวินิจฉัยคดีน้ันตามจารีตประเพณีแหงทองถ่ิน ถาไมมี 
จารีตประเพณีเชนวาน้ัน ใหวินิจฉัยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมายเชนน้ันก็ไมมี
ดวย ใหวินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป 
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1) บทบัญญัติแหงกฎหมายที่จะนํามาใชในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียง
อยางยิ่งตองเปนบทกฎหมายท่ีเปนบทหลัก (jus commune) เทานั้น บทกฎหมายท่ีเปนบทยกเวน (jus 
singulare) ไมสามารถนํามาใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
ได ท้ังนี้เนื่องจากวา บทบัญญัติท่ีเปนขอยกเวน มักตองตีความโดยเครงครัดวามีเจตนารมณจะใช
บังคับกับขอเท็จจริงท่ีบัญญัติไวเทานั้น ไมเหมือนบทบัญญัติท่ีเปนบทหลักท่ีอาจตีความโดย 
ขยายความใหครอบคลุมถึงกรณีท่ีเกิดข้ึนได และเม่ือตีความขยายความแลวยังไมครอบคลุมถึง
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนอีก ก็อาจนําบทบัญญัติท่ีเปนหลักนั้นมาปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกรณี
เฉพาะท่ีมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันกับขอเท็จจริงท่ีบัญญัติไวนั้นดวย ตามหลักท่ีวา “เรื่องท่ีมีเหตุผล
อยางเดียวกัน ตองใชบทบัญญัติเดียวกันบังคับ” (ubi eaden ratio iden jus esse debet) 

2) บทบัญญัติท่ีเปนบทหลักอันอาจนํามาใชบังคับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปน
กรณีเฉพาะในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งนั้น ตองมิใชบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณหรือ
ความมุงหมายท่ีจะใชบังคับเฉพาะกับขอเท็จจริงท่ีบทบัญญัตินั้นไดกําหนดไวเทานั้น เพราะหาก
บทบัญญัติใดมีเจตนารมณหรือความมุงหมายน้ี ยอมอยูภายใตหลักการตีความโดยการใหเหตุผลไป
ในทางตรงกันขาม (argumentum a contrario) คือถาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนไมตรงกับขอเท็จจริงท่ี
บทบัญญัตินั้นไดกําหนดไว ผลก็จะตองไมเปนไปตามบทบัญญัตินั้นไดกําหนดไวเชนกัน (ตาม
เจตนารมณของบทบัญญัติ) 

3) ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบสวนเหตุของบทบัญญัติแหงกฎหมายซ่ึง
จะนํามาใชบังคับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเปนกรณีเฉพาะในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
นั้น ตองคลายคลึงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในกรณีเฉพาะถึงขนาด ดังนั้น ในการพิจารณาขอเท็จจริง
อันเปนองคประกอบสวนเหตุของบทบัญญัติของกฎหมายจึงตองแยกพิจารณาเปน 2 สวน ไดแก 
ขอเท็จจริงสวนท่ีเปนสาระสําคัญ กับ ขอเท็จจริงสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ  และหากขอเท็จจริงอัน
เปนองคประกอบสวนเหตุในสวนท่ีเปนสาระสําคัญเหมือนหรือคลายคลึงถึงขนาดกับขอเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนในกรณีเฉพาะ ก็สามารถนําบทบัญญัติดังกลาวมาบังคับใชในฐานะที่เปนบทกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่งได 

ตัวอยางในกฎหมายประกันภัยท่ีผูเขียนเห็นวา อาจนําเอาหลักการอาศัยบทกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่งมาปรับใชกับกรณีได ไดแก การนําเอาหลักของสัญญาประกันชีวิตมาปรับใชกับ
การประกันอุบัติเหตุและคุมครองกรณีท่ีบุคคลนั้นถึงแกความตาย(จากอุบัติเหตุ)ไดดวย เนื่องจาก
สัญญาประกันอุบัติเหตุของบุคคล ความมุงหมายหลักคือการประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกับบุคคลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนและวัตถุประสงคหลักในสัญญาคือมุงคุมครองความเสียหาย 
เชน คารักษาพยาบาลกรณีไดรับบาดเจ็บท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนการชดใชในลักษณะการทดแทน
ความเสียหายคือชดใชใหตามความเสียหายท่ีแทจริงไดแกคารักษาพยาบาลท่ีจายไปจริง จึงถือวาเปน
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การประกันวินาศภัย 8 แตในสวนท่ีเปนการคุมครองกรณีท่ีผูเอาประกันภัยถึงแกความตายหรือตอง
สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุนั้น เปนสวนของการชดใชจํานวนเงินท่ีแนนอน
ตามท่ีตกลงไวในสัญญา เพราะชีวิต หรือ อวัยวะตาง ๆ ในรางกายของบุคคลมีมูลคาเกินกวาท่ีจะ
คํานวณเปนราคาเงินได ดังนั้น สําหรับสวนนี้ผูเขียนจึงเห็นวาเปนสัญญาประกันภัยประเภทท่ี 
ผูรับประกันภัยตกลงท่ีจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหเม่ือมีเหตุการณอยางหน่ึงในอนาคตเกิดข้ึนอันเปน
สัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ตามนิยามในมาตรา 861 แตเนื่องจาก ในการทําสัญญาเบ้ืองตนไมได 
มุงท่ีเปนการประกันอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ จึงอาจจะไมเขานิยามเปนการประกันชีวิต 
แตก็อาจนํากฎหมายวาดวยประกันชีวิตมาใชในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งได ดังนั้น 
หากอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอก และอุบัติเหตุคร้ังนั้น ทําใหผูเอาประกันถึง
แกความตาย ผูรับประกันภัยเม่ือไดชดใชเงินตามจํานวนท่ีตกลงไวในสัญญาประกันอุบัติเหตุนั้น
ใหแกผูรับประโยชนแลว ตามหลักของการประกันวินาศภัย ผูรับประกันภัยอาจเขารับชวงสิทธิของ
ผูเอาประกันภัยไปเรียกเอาจากบุคคลภายนอกผูกอใหเกิดอุบัติเหตุนั้นได ตามมาตรา 880 9 แต
เนื่องจากการชดใชใหผูรับประโยชนในสวนของความคุมครองกรณีบุคคลถึงแกความตายไมเขา
ลักษณะเปนสัญญาประกันวินาศภัย แตมีความใกลเคียงกับสัญญาประกันชีวิต และดวยเหตุดังกลาว 
จํานวนเงินท่ีชดใชใหแกผูรับประโยชนจึงไมใชการชดใชคาสินไหมทดแทน จึงจะไมนํามาตรา 880 
มาบังคับใช กลับจะตองใชบทบัญญัติในเร่ืองประกันชีวิต มาตรา 896 10 มาปรับใชในฐานะท่ีเปน
บทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง ผูรับประกันภัยจึงไมไดรับชวงสิทธิในสวนของเงินจํานวนท่ีชดใชให
ในกรณีผู เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุแลวถึงแกความตายไปเรียกเอาจากบุคคลภายนอก 
ผูกอให เกิดอุบัติ เหตุนั้น   ทายาทของผูตายยังสามารถจะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจาก
บุคคลภายนอกนั้นไดดวย ไมถือวาเปนการแสวงหากําไรอันเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ 

และ ในการปรับใชเร่ืองการประกันชีวิตในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งกับ
สัญญาประกันอุบัติเหตุในสวนท่ีคุมครองความเสียหายกรณีผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย หาก 
ผู เอาประกันภัยไดทําสัญญาประกันอุบัติเหตุไวกับผู รับประกันภัยหลายราย การชดใชคา 
                                                        
8
 เมื่อมีการแยกการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย กับธุรกิจประกันชีวิตออกจากกัน สัญญาประกันอุบัติเหตุจัดวา

เปนสัญญาประเภทประกันวินาศภัย 
9
 มาตรา 880 ถาความวินาศภัยน้ันไดเกิดขึ้นเพราะการกระทําของบุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันภัยไดใช 

คาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวนเพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยและของ 
ผูรับประโยชนซึ่งมีตอบุคคลภายนอกเพียงน้ัน... 
10

 มาตรา 896 ถามรณภัยเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ผูรับประกันภัยหาอาจจะเรียกเอาคา 

สินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกน้ันไดไม แตสิทธิของฝายทายาทแหงผูมรณะในอันจะไดคาสินไหมทดแทน
จากบุคคลภายนอกน้ันหาสูญสิ้นไปดวยไม แมทั้งจํานวนเงินอันจะพึงใชตามสัญญาประกันชีวิตน้ันจะหวน
กลับมาไดแกตนดวย 
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สินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บสําหรับคารักษาพยาบาลนั้น ใชหลักในการประกันวินาศภัย กลาวคือ 
ผูเอาประกันภัยจะไดรับชดใชเพียงเทาจํานวนท่ีเสียหายจริง(เสียคารักษาพยาบาลจริง)เทานั้น ดังนั้น 
ก็ตองนําหลักความรับผิดของผูรับประกันภัยหลายราย 11 มาใชดวย แตสําหรับการชดใชในสวนท่ี 
ผูเอาประกันภัยถึงแกความตาย ผูรับประกันภัยจะอางหลักความรับผิดของผูรับประกันภัยหลายราย
ดังท่ีกลาวนี้ไมได เพราะสวนนี้ตองใชหลักในการประกันชีวิตมาปรับใช เม่ือมีเหตุการณตามท่ี 
ตกลงไวในสัญญาประกันภัยเกิดข้ึน ผูรับประกันภัยก็มีหนาท่ีตองชดใชเงินใหตาม ในกฎหมาย 
วาดวยการประกันชีวิต ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผูรับประกันภัยหลายรายดังเชนการ
ประกันวินาศภัย  ผู รับประกันภัยทุกรายตองชดใช เ งินใหตามสัญญา  แมจะชดใชใหแก 
ผูรับประโยชนคนเดียวกันก็ตามสัญญา เพราะชีวิตคนไมสามารถประเมินเปนราคาเงินไดจึงไมมี
กรณีท่ีวาจะไดรับเงินชดใชเกินไปกวาความเสียหายท่ีแทจริง 

ศาสตราจารยจิตติ เขียนไวในตํารากฎหมายประกันภัยของทาน 12 วา “...การประกัน
อุบัติเหตุนี้กฎหมายอังกฤษจัดเปนการประกันภัยอันกําหนดการใชเงินจํานวนแนนอนอยางหน่ึง
คลายประกันชีวิต แตตางกับสัญญาประกันชีวิตแท ๆ ท่ีวา ในสัญญาประกันชีวิตแท ๆ นั้น บุคคล
ยอมจะตองตายทุกคน ความไมนอนอยูท่ี กําหนดเวลา วาจะตายเม่ือใด แตในประกันอุบัติเหตุมุงถึง 
เหตุท่ีตาย  ตองเปนอุบัติเหตุตามที่กําหนดไว ถาตายเพราะเหตุอ่ืนก็ไมอยูในวัตถุประสงคของการ
ประกันอุบัติเหตุ สัญญาประกันอุบัติเหตุรวมถึงภัยท่ีไมถึงตายดวย ท่ีกําหนดจํานวนเงินแนนอนไว 
ก็อาจเปนเพราะเปนการยากท่ีจะกําหนดราคาแหงความเสียหายแกรางกาย เชน แขนขาหัก ทํานอง
เดียวกับประกันชีวิต...” 

ในเร่ืองนี ้ ศาลเห็นวา สัญญาประกันอุบัติเหตุสวนท่ีเกีย่วกับการเส่ียงภัยถึงชีวติเปนสัญญา
ประกันชีวิตประเภทหนึ่ง โดยไมไดอาศัยเร่ืองการใชกฎหมายประกนัชีวิตในฐานะท่ีเปนกฎหมาย
ใกลเคียงอยางยิ่ง อาทิ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3026/2540 วินิจฉัยวา ขอสัญญาตามกรมธรรมประกันภัยในสวนท่ีเปน
การประกันอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวกับการเส่ียงภัยถึงชีวิตเปนสัญญาประกันชีวิตอยางหน่ึง เพราะอาศัย

                                                        
11

 มาตรา 870 ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวาน้ันพรอมกันเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน และ

จํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยรวมกันทั้งหมดน้ันทวมจํานวนที่วินาศจริงไซร ทานวาผูรับประโยชนชอบท่ีจะไดรับ 
คาสินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริงเทาน้ัน ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศจริงแบง
ตามสวนมากนอยที่ตนไดรับประกันภัยไว 
 อันสัญญาประกันภัยทั้งหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาไดทําพรอมกัน 
 ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองรายหรือกวาน้ันสืบเน่ืองเปนลําดับกัน ทานวาผูรับประกันภัยคนแรก
จะตองรับผิดเพ่ือความวินาศภัยกอน ถาและจํานวนเงินซึ่งผูรับประกันภัยคนแรกไดใชน้ันยังไมคุมจํานวนวินาศภัย
ไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนที่ยังขาดอยูน้ันตอ ๆ กันไปจนกวาจะคุมวินาศ 
12

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.137. 
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ความมรณะของบุคคลเปนเง่ือนไขแหงการใชเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
889 หาใชการประกันวินาศภัยแตเพียงอยางเดียวไม ซ่ึงตามบทบัญญัติวาดวยการประกันชีวิตไมได
ใหสิทธิแกผูรับประกันภัยท่ีจะเขารับชวงสิทธิไดอยางกรณีการประกันวินาศภัย ดังนั้น แมโจทกจะ
ไดจายเงินคาสินไหมทดแทนจํานวน 50,000 บาทใหแกผูเอาประกันภัยไป โจทกก็หามีสิทธิเขา 
รับชวงสิทธิเพื่อฟองเรียกเงินจํานวนดังกลาวจากจําเลยท้ังสองไดไม 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5089/2541 วินิจฉัยวา สัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวกับการเส่ียงภัยถึงชีวิตของ ส. เปนสัญญาประกันชีวิตอยางหนึ่ง เพราะอาศัยความมรณะของ
บุคคลเปนเง่ือนไขแหงการใชเงินตามความหมายในมาตรา 889 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  ซ่ึงไมไดใหสิทธิผู รับประกันภัยท่ีจะเขารับชวงสิทธิแทนกันได เหมือนอยางการ 
ประกันวินาศภัย โจทกจึงไมมีอํานาจฟองไลเบ้ียเอาคาเสียหายในสวนนี้ท่ีโจทกตายไปจํานวน 
100,000 บาท สวนคาเสียหายเกี่ยวกับการเส่ียงภัยกรณีบาดเจ็บของ ก. และคารักษาพยาบาลกอนตาย
ของ ส.ท่ีโจทกจายไปรายละ 50,000 บาท เปนการจายตามกรมธรรมประกันภัยท่ีโจทกตกลง
คุมครอง หาใชเปนการประกันชีวิตไม ถือเปนคาเสียหายท่ี ก. และ ส. ไดรับจากการกระทําโดย
ประมาทของจําเลยท่ี 1 ลูกจางของจําเลยท่ี 3 เม่ือโจทกจายใหแก ก.และ ส. แลว จึงเขารับชวงสิทธิ
จาก ก. และ ส.มาฟองเรียกเอาคาเสียหายดังกลาวจากจําเลยท้ังสามได 13 

จะเห็นไดวา ศาลใชกฎหมายประกันชีวิตบังคับกับสัญญาประกันอุบัติเหตุเพราะเห็นวาเปน
สัญญาประกันชีวิตเลยทีเดียว ซ่ึงแตกตางจากความเห็นของผูเขียนท่ีใชกฎหมายประกันชีวิตใน
ฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง แมผลของเร่ืองจะเปนอยางเดียวกันก็ตาม และผูเขียนยังมี
ความเห็นตอไปวา แนวทางการพิจารณาดังกลาวนี้ สามารถนํามาปรับใชกับสัญญาประกันสุขภาพ 
โดยเฉพาะสัญญาประกันสุขภาพประเภทท่ีไมใชเปนการทําเปนสัญญาเอกเทศ แตไดทําในลักษณะ
ของการซ้ือความคุมครองคารักษาพยาบาล หรือคุมครองการรักษากรณีเจ็บปวยเพิ่มเติม โดยทําเปน
สัญญาแนบทายสัญญาประกันชีวิตซ่ึงเปนสัญญาหลัก ในผลท่ีวา สวนของการประกันสุขภาพนี้ตอง
ตีความวาเปนสัญญาประกันชีวิตและนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันชีวิตมาปรับใชไดดวย 

สําหรับแนวทางการวินิจฉัยของศาลที่นํา เอาหลักการใชกฎหมายในฐานะท่ีเปน 
บทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง ยังมีอีกเร่ืองหน่ึง คือ ศาลฎีกาเคยพิพากษาใหนํากฎหมายมรดกมาใช
ในฐานะท่ีเปนบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งในการจายเงินตามสัญญาประกันชีวิต ในคําพิพากษา
ฎีกาท่ี 9750/2544 “ผูเอาประกันภัยและผูรับประโยชนถึงแกความตายพรอมกัน สิทธิของผูรับ
ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย  จึงยังไม เกิด  จึงไม เปนมรดกตกทอดแกทายาทของ 
ผูรับประโยชน เงินตามสัญญาประกันชีวิตก็ไมใชทรัพยมรดกท่ีผูเอาประกันภัยมีอยูขณะถึงแก 
ความตาย แตแมมิใชมรดกของผูเอาประกันภัยเพราะไดมาหลังจากผูเอาประกันถึงแกความตายแลว 

                                                        
13 คําพิพากษาฎีกาที่ 1150/2546 วินิจฉัยในทํานองเดียวกัน 
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จึงตองอาศัยกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสอง เงินดังกลาวจึงตกแกทายาท
โดยธรรมของผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนทรัพยมรดก 

สวนตัวอยางคําพิพากษาของศาลท่ีอาศัยการใชหลักกฎหมายท่ัวไปในการวินิจฉัยคดี ไดแก 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 999/2496 ซ่ึงศาลเห็นวา เม่ือมาตรา 868 ในเร่ืองการประกันภัยทางทะเลใหใช
บังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทะเล เม่ือกฎหมายทะเลของประเทศไทยในขณะน้ียังไมมี ท้ัง
จารีตประเพณกี็ไมปรากฏ เม่ือเกิดมีคดีข้ึน จึงควรเทียบวินิจฉัย ตามหลักกฎหมายท่ัวไป. โดยศาล
วินิจฉัยในคดนีี้วา 

“...สัญญาประกันภยัทางทะเลทําข้ึนเปนภาษาอังกฤษ จึงควรยึดกฎหมายวาดวยการ
ประกันภัยทางทะเลของประเทศ อังกฤษเปนกฎหมายท่ัวไปเพื่อเทียบเคียงวนิิจฉัย. 

คําวา "อันตรายทางทะเล" หรือ "ภยันตรายแหงทะเล" ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา "Peril of 
the sea" นั้น ยอมหมายถึงภยันตรายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเปนวิสัยท่ีทองทะเลจะบันดาลไดหาจําจะตอง
คํานึงถึงวา ขณะน้ันทะเลเรียบรอยอยู หรือทะเลเปนบาอยางใดไม การที่เรือเกิดร่ัวตองอับปางลงใน
ระหวางเดินทางในทะเลโดยไมใชความผิดของใคร ยอมเปนอันตรายท่ีเรือนั้นจะตองประสพ 
โดยวิสัยในการเดินทางผานทะเลอยูแลว เปนอันตรายทางทะเลตามความหมายแหงการประกันภัย
ทางทะเลแลว ตามท่ีศาลอังกฤษถือตามกันมาก็ถืออันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยโชคกรรมจากทะเล หรือ
เนื่องจากทะเล. 

โจทกไดประกันภัยปูนซิเมนตจํานวนหนึ่ง บรรทุกเรือยนตตรังกานูไปจังหวัดสงขลา ไวกบั
จําเลย หรือตรังกานูออก จากทากรุงเทพฯ จะไปจังหวัดสงขลา พนสันดอนปากนํ้าเจาพระยาไปแลว
ประมาณ 10 ไมลเศษเกิดมีคล่ืนลมจัดเรือโคลงมาก และน้ําเขาเรือมาก ถาไมกลับเรือจะจม  
เรือตรังกานูจึงไดแลนกลับ พยายามแกไขและวิดน้ําก็ไมดีข้ึน ในท่ีสุดน้ําทวมเคร่ืองดับนายเรือให
สัญญาณบอกเหตุเรืออับปาง มีเรือยนตอ่ืนมาชวยถายคนและลากเรือตรังกานูมาปลอยไวท่ีกลางน้ํา
หนาท่ีทําการไปรษณียปากนํ้า แลวไดจางเรือเล็กลากเขาฝงเกยต้ืนจมอยูท่ีฝงปอมผีเส้ือสมุทร  
ปูนซิเมนตถูกน้ําทวมเสียหายส้ินเชิง ดังนี้ ถือไดวาเปนความเสียหายท่ีเนื่องจากเรือไดสูญเสียส้ินเชิง
เนื่องจากอันตรายทางทะเลแลว บริษัทผูรับประกันตองรับผิดใชคาเสียหายแกโจทก” 

 
II  การตีความกฎหมาย (Interpretation of Law) 

“ความหมายประการสําคัญของการตีความไดแก การคนหาเพื่อท่ีจะช้ีความหมาย 
(meaning) และขอบเขต (scope) ของถอยคําหรือขอความที่ใชในตัวบทกฎหมาย และนอกจากท่ี
กลาวนี้ การพิเคราะหปญหาการตีความในกฎหมายพิจารณารวมถึงกรณีการอุดชองวาง (L. lacunae) 
ของกฎหมายและเร่ืองการขัดแยงกัน (L. antinomia) ของกฎหมายดวย 

การตีความกฎหมายไมใชเปนการสรางหรือตรากฎหมายข้ึนมาใหม ไมใชเปนการแกไข
เปล่ียนแปลงกฎหมาย แตเปนการใหความกระจางในส่ิงท่ีไมชัดเจน เพราะความคลุมเครือของ
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ถอยคําท่ีใชหรือถอยคําท่ีใชเขาใจไดหลายแงหลายมุม ท้ังนี้โดยแปลความหมายถึงส่ิงท่ีถอยคํามิได
กลาวไวชัดเจนโดยตรงดวยการอาศัยตรรกะและเทคนิคการตีความ” 14 

การตีความกฎหมายจะกระทําเม่ือมีความคลุมเครือ (Ambiguity) เทานัน้ ดังนั้น ถาถอยคํา
หรือขอความชัดเจนอยูแลว ไมมีการตีความ ซ่ึงในเร่ืองนีมี้ภาษิตกฎหมายกลาวไวหลายบท เชน 15 

ไมมีปญหาใหตีความเม่ือมีความกระจางชัด (L. Interpretatio cassa in clairis) 
กรณีท่ีไมมีความคลุมเครือ ความหมายถือตามถอยคํา (L. Verbis standum ubi nulla 

ambiguitas) 
กรณีท่ีไมมีความคลุมเครือ ไมตองอธิบายความใหตางไปจากถอยคําท่ีชัดแจงอยูแลว  

(L. Quoties in verbis nulla est ambiguitas, ibi nulla exposition contra verba fienda est) 
กรณีท่ีขอความท่ีใชเปนถอยคําสามัญ ไมจําเปนตองอธิบายความ (L. Absoluta xententia 

expositore non indigent) 
 การตีความกฎหมาย หมายถึงการคนหาความหมายของบทบัญญัติแหงกฎหมาย การจะใช
กฎหมายใหถูกตองไมวาจะเปนการใชกฎหมายโดยตรง หรือการใชกฎหมายโดยอาศัยเทียบเคียง 
บทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง ผูใชกฎหมายจะตองหย่ังทราบถึงความหมายของบทบัญญัติแหง
กฎหมายท่ีจะนํามาใช  การตีความกฎหมายจึงมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการใชกฎหมาย แต
อยางไรก็ดี การใชกฎหมายกับการตีความกฎหมายไมใชเร่ืองเดียวกัน  การใชกฎหมายเปน
กระบวนการในการใหเหตุผลเชิงตรรกวิทยาแบบนิรนัยหรืออนุมาน ซ่ึงจะใชไดตอเม่ือไดผาน
ข้ันตอนในการหยั่งทราบความหมายของบทบัญญัติแลวเทานั้น 
 การที่จะเขาใจกฎหมายเพ่ือเอามาใชปรับกับขอเท็จจริง ตองอาศัยการตีความซ่ึงหมายถึง
การ “ตีตัวอักษรใหไดความ” ในเบ้ืองตนตอง “พิเคราะหตัวอักษร” กอน จากการพิเคราะหตัวอักษร
จึงจะนําไปสูความหมายของตัวอักษรนั้น และการท่ีจะรูความหมายของตัวอักษรไดถูกตอง จะตอง
พิเคราะหเหตุผลของกฎหมายหรือความมุงหมายของกฎหมายดวย ฉะนั้น การตีความหมายจะตอง
พิเคราะหได 2 ดานไดแก  

1. พิเคราะหตัวอักษรหรือถอยคํา 
2. พิเคราะห ความมุงหมาย หรือเจตนารมณของกฎหมาย (ratio leges) 
มีนักกฎหมายเขาใจวา บทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคหน่ึงไดจัดลําดับการตีความกฎหมาย

ลายลักษณเอาไววา ใหผูใชกฎหมายตีความกฎหมายตามตัวอักษรกอน ตอเม่ือตีความตามตัวอักษร
แลวลมเหลว หรือไมไดความหมายท่ีชัดเจน หรือชัดเจนแตเม่ือนําไปใชแลวเกิดผลวิปริตวิปลาศ  
จึงคอยหันไปคนหาความมุงหมายหรือเจตนารมณของกฎหมายตอไป อันเปนความเขาใจในระบบ

                                                        
14 อรุณ ภาณุพงศ, การตีความกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 3, พ.ศ.2539, น.547. 
15

 อรุณ ภาณุพงศ, การตีความกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร, น.552-553. 
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การตีความกฎหมายตามหลัก Common Law ท่ีพยายามตีความกฎหมายลายลักษณอักษรที่รัฐสภา
ออกใชใหมีผลกระทบตอหลัก Common Law นอยท่ีสุด แต มาตรา 4 ของกฎหมายไทย ซ่ึง 
ลอกเลียนมาจากกฎหมายแพงของสวิสเซอรแลนด มาตรา 1 ซ่ึงบัญญัติวา “The law must be applied 
in all cases which come within the letter or the spirit of any of its provisions”  ซ่ึงตํารากฎหมาย 16 
ไดอธิบายวา การใชกฎหมายตองพิจารณาตามตัวอักษรและตามความมุงหมายไปพรอม ๆ กัน มิใช
พิจารณาตัวอักษรกอน เม่ือไดความไมแนนอน หรือตัวอักษรมีไดหลายนัย แลวจึงหันไปพิเคราะห
ความมุงหมายหรือเจตนารมณ ยิ่งไปกวานั้น กฎหมายลายลักษณอักษรนั้น จะไมสามารถนําไปปรับ
ใชไดอยางถูกตองหากไมคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายนั้นควบคูกันไปดวย เนื่องจากตัวอักษร
หรือถอยคําเปนเพียงส่ือท่ีแสดงออกถึงความนึกคิด แตบางคร้ังภาษาอันเปนส่ือนี้ก็เปนอุปสรรค
อยางมากในการแสดงออกถึงความนึกคิดเหลานั้นใหบุคคลอ่ืนเขาใจไดอยางถองแท  เพราะบางคร้ัง
ถอยคําท่ีใชอาจจะทําใหบุคคลอ่ืนเขาใจกวางหรือแคบกวาท่ีนึกคิดไวนั้นได ดังนั้น ถาจะใหตีความ
โดยยึดถือตามตัวอักษรหรือถอยคํานั้นก็อาจทําใหไมเปนไปตามเจตนาหรือความนึกคิดได 17 

สวนการจะคนหาเจตนารมณของกฎหมายน้ัน ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร ไดกลาว
ไวในตํารา การตีความกฎหมาย ของทานวา “...ถาตัวบทเคลือบคลุมไมแจงชัดวาผายนิติบัญญัติมี
เจตนารมณประการใด ดังนี ้ศาลจะคนหาเจตนารมณของกฎหมายนั้นไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่
มีปญหานาคิดวา เจตนารมณของกฎหมายท่ีวานี้จะถือเอาเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะที่
รางกฎหมายนัน้เปนสําคัญ หรือจะถือวากฎหมายน้ัน ๆ มีเจตนารมณเปนเอกเทศตางหากจาก
เจตนารมณของฝายนิติบัญญัติในขณะท่ีรางนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ กฎหมายนัน้เปรียบเสมือน
ส่ิงมีชีวิตมีจิตใจเปนของตนเอง จะมีเจตนารมณอยางไร ตองแลวแตศาลพิจารณาในขณะพิจารณา
ขอพิพาทวา ถาศาลเปนฝายนิติบัญญัติ ศาลจะใหบทกฎหมายบทนัน้ ๆ ครอบคลุมกรณีท่ีพิพาทน่ี
หรือไม...” ศาสตราจารยธานินทร เหน็วา  เจตนารมณของกฎหมาย หมายถึงเจตนารมณของ
กฎหมายเอง 18 

                                                        
16

 O.Hooh Philip, AFirst Book of English Law, 3th edition, 1955, p.111  

   “…While an English judge looks to the spirit only when the letter fails.  The Swiss Civil Code directs the 
judge to consider the letter and the spirit of the law together….”, อางจาก ปรีดี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง : หลัก
ทั่วไป” น.63. 
17

 ปรีดี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง : หลักทั่วไป, น. 62. 
18

 ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, การตีความกฎหมาย, พิมพครั้งที่ 2, คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, น.72-74. 
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พิเคราะหท้ังความหมายตามตัวอักษรและตามเจตนารมณแลว จะไดลักษณะการตีความ
กฎหมายเพื่อใหไดความตามเจตนารมณ ไดเปน 5 ลักษณะ โดยจะยกตัวอยางการตีความในลักษณะ
ตาง ๆ ดังนี้ 

1) การตีความอยางกวาง (Extensive Interpretation) กรณีท่ีความหมายของถอยคํา
แคบกวาเจตนารมณ เชน  

1.1) เร่ืองผูเอาประกันภยัตองมีสวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภยั ตามท่ีกําหนด
ในมาตรา 863 19 นี้ มีคําท่ีตองทําความเขาใจกอนคือคําวา “สวนไดเสีย”  และ ตองพิจารณาตอไปวา 
“สวนไดเสียอยางใดเปนสวนไดเสียอันอาจเอาประกนัภยัได” 

แมวาคําวา “สวนไดเสีย” เปนคํากวางในความหมายสามัญท่ัว ๆ ไป แตใน 
มาตรา 863 นี้ มีความหมายถึง “สวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยไว” เทานั้น มิไดมีความหมายถึง 
สวนไดเสียทุกประเภท และไมไดหมายความวา สวนไดเสียทุกประเภทนั้นสามารถเอาประกันภัย
ได การที่จะพิจารณาวาสวนไดเสียอยางไรเปนสวนไดเสียท่ีจะเอาประกันภัยไดนั้น ตองพิจารณาถึง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนประการหนึ่ง กับพิจารณาถึงวัตถุท่ีเอาประกันภัยท่ีเหตุการณนั้นมีผลอีกประการ
หนึ่ง ซ่ึงศาสตราจารยจิตติ ไดกลาวไววา สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดนั้น มีลักษณะท่ีตอง
พิเคราะห 2 ประการ ไดแก สวนไดเสียตองประมาณเปนเงินได ซ่ึงในเร่ืองนี้ไมมีขอโตเถียงกัน 
ขอพิจารณาประการท่ีสองท่ีวา สวนไดเสียนั้นตองเปนสิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมายหรือไม
นั้น ยังมีการโตเถียงกันอยู กลาวคือ ถาเปนสวนไดเสียอันเปนสิทธิหรือความรับผิดตามกฎหมาย
และเปนสิทธิและความรับผิดท่ีเกิดข้ึนแลวยอมสามารถเอาประกันภัยไดอยูแลว และในทํานอง
กลับกันหากเปนความหวังหรือความคาดหมายลอย ๆ ก็ไมใชสวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได 
แตท่ีเปนปญหาโตเถียงกันคือ ถาเปนสวนไดเสียตามความเปนจริง เปนส่ิงท่ีมีอยูจริงแตไมมี
กฎหมายรับรอง จะเปนสวนไดเสียท่ีอาจเอาประกันภัยไดหรือไม นักนิติศาสตรยังมีการตีความ 
ท่ีแตกตางกัน คําวา “สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยได” นี้ ศาสตราจารยจิตติ เห็นวา “...นาจะถือ
ตามความเห็นท่ีวาสวนไดเสียท่ีเกิดข้ึนจากความเก่ียวพันกันตามความเปนจริงซ่ึงเกิดข้ึนเปนท่ี
แนนอนอยูแลวนั้น แมจะไมตองดวยลักษณะอันกฎหมายรับรูวาเปนสิทธิตามกฎหมาย ก็พอถือเปน
สวนไดเสียอันอาจเอาประกันภัยไดเหมือนกัน…” 20 ท่ีเปนเชนนี้ เพราะวา การกําหนดเร่ือง 
สวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยตามท่ีบัญญัติในกฎหมายประกันภัย ก็เพื่อใหการประกันภัยแตกตาง
จากการพนันขันตอ แมท้ังสองเร่ืองจะเปนเร่ืองท่ีข้ึนอยูกับเหตุการณในอนาคตที่ไมแนนอน
เหมือนกัน การประกันภัยจะเปนเร่ืองการรับโอนความเส่ียงภัย และมีการชดใชใหเม่ือมีเหตุการณ

                                                        
19

  มาตรา 863 อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวน้ันไซร ทานวา

ยอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหน่ึงอยางใด 
20

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.23-29. 
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ตามท่ีตกลงกันไวในสัญญาเกิดข้ึน ดังนั้น หากคํานึงถึงความมุงหมายของกฎหมายประกันภัย เม่ือ
บุคคลใดมีความเกี่ยวพันกับเหตุท่ีประกันภัยตามความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนแนนอนอยูแลว เชน บิดาท่ี
ไดเล้ียงดูบุตรตามความเปนจริงแมจะมิใชบิดาโดยชอบดวยกฎหมาย ก็มีสวนไดเสียกันอยางแทจริง
เพราะหากบิดาตายไปบุตรก็จะเสียหายเพราะไมมีคนอุปการะเล้ียงดู ก็นาจะถือวามีสวนไดเสีย 
อันอาจเอาประกันภัยได เปนการตีความอยางกวางใหครอบคลุมเจตนารมณของกฎหมายน่ันเอง 21  

เร่ืองสวนไดเสียในสัญญาประกันภัยทางทะเล (การขนสงสินคา) ซ่ึงโดยหลักแลว 
ผูเอาประกันภัยจะตองมีสวนไดเสียในทรัพยสินท่ีประกันภัยในขณะท่ีทําสัญญา ตามมาตรา 863 แต
ในการประกันภัยทางทะเล บางกรณีในขณะท่ีทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยอาจยังไมไดมี
สวนไดเสียในทรัพยสินนั้นอยางแทจริง เพียงแตมีความคาดหวังตามสมควรวาจะเขาไปมี 
สวนไดเสีย ก็ถือไดวาความคาดหวังในลักษณะดังกลาวท่ีมีไมใชความคาดหวังลอย ๆ เปน 
สวนไดเสียท่ีอาจเอาประกันภัยได แตท่ีสําคัญคือตองมีสวนไดเสียในขณะท่ีเกิดความเสียหาย 
ยกตัวอยางเชน ผูซ้ือตามสัญญา FOB ไดทําประกันภัยสินคาซ่ึงตนเองส่ังซ้ือไว แมวาในขณะทํา
สัญญาประกันภัย สินคานั้นยังไมไดมีอยู สัญญาประกันภัยท่ีทําไวดังกลาวก็ไมเสียไป ตอมา หากได
นําสินคาลงเรือเพื่อสงใหผูซ้ือเรียบรอยแลว หากเกิดความเสียหายกับสินคาระหวางขนสง ผูซ้ือก็
สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้นได เพราะขณะเกิด
ความเสียหายกับสินคา ความเส่ียงภัยในตัวสินคาไดโอนมายังผูซ้ือแลว 

1.2) เร่ืองขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยกรณีเหตุวินาศภัยเกิดข้ึนเพราะ
ความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ตามมาตรา 
879 22 การตีความคําวา “ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน” จะตองไมยึดติดกับถอยคําตาม
ตัวอักษรและหมายความแตเพียงการกระทําของตัวผูเอาประกันภัยเองหรือตัวผูรับประโยชนเอง
เทานั้น ตีความ(กวางออกไป)ใหเปนไปตามเจตนารมณ เนื่องจากความมุงหมายของกฎหมายมาตรา
นี้ ไมตองการใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนมุงกอใหเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดภัยใน
ลักษณะท่ีเปนการกระทบตอศีลธรรม (Moral Hazard) โดยอาจหวังวาจะไดรับการชดใชจากทาง
ฝายผูรับประกันภัย ดังนั้น แมผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะมิไดกระทําใหเกิดวินาศภัยดวย
ตนเอง แตมีสวนในการกอใหเกิดวินาศภัยโดยทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงแลว ก็ถือวา
เขาขอยกเวนตามมาตรา 879 นี้ดวย เชน ผูเอาประกันอัคคีภัยบาน ไมไดจุดไฟเผาบานของตนเอง แต
ไดจางวานใหคนอ่ืนมาวางเพลิงเผาบาน เชนนี้ จะอางวา ไมใชความทุจริตของผูเอาประกันภัยไมได 
ตองตีความตามเจตนารมณวา  กรณีนี้ เปนเ ร่ืองท่ี  “ผู เอาประกันภัย” ทุจริต  หรือในกรณีท่ี 

                                                        
21

 ในตางประเทศก็ยังมีการรับรองในเรื่องสวนไดเสียในทางความเปนจริงน้ีแตกตางกันอยู 
22

 มาตรา 879 ผูรับประกันภัยไมตองรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งไดระบุไวในสัญญาน้ันไดเกิดขึ้น

เพราะความทุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน... 
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ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเปนนิติบุคคล ปญหาเร่ืองทุจริตหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรงก็ตองพิจารณาการกระทําของผูแทนของนิติบุคคลนั้น 

หรือ เร่ืองขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยเพราะเหตุผูถูกเอาประกันชีวิต
ถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา ตามมาตรา 895(2) 23 การตีความคําวา “ผูรับประโยชน” จะตอง
ไมตีความโดยยึดติดกับถอยคํา “ผูรับประโยชน” วาจะตองหมายถึงเฉพาะแตกรณท่ีีผูรับประโยชน
ลงมือฆาผูถูกเอาประกันชีวติตายเทานัน้ แตเจตนารมณของกฎหมายกคื็อ ไมตองการสงเสริมใหมี
การฆาตายเพ่ือหวังเงินประกัน ดังนั้น แมผูรับประโยชนจะไมไดลงมือเองแตไดจางวานหรือมีสวน
ในการฆา ก็ถือวา เขาขอยกเวนท่ีผูรับประกันภัยอางเปนเหตุไมตองชดใชเงินตามสัญญา ซ่ึงก็เปน
การตีความในทํานองเดียวกนักับประกันวนิาศภยัขางตน 

อาจมีผูโตแยงวา การตีความดังกลาวนาจะขัดกับหลักการตีความอีกหลักหนึ่งท่ีวา 
“ขอยกเวนตองตีความโดยเครงครัด” (L. Exceptio est strictissimate) เม่ือมาตรา 879 และมาตรา 
895(2) ตางก็เปนบทบัญญัติท่ีเปนขอยกเวน จึงตองตีความโดยเครงครัด ดังนั้น ก็นาจะหมายถึงแต
เฉพาะตัวผูเอาประกันภัยเองหรือตัวผูรับประโยชนเองเทานั้นท่ีเปนผูกอใหเกิดวินาศอันจะเปนเหตุ
ให ผู รับประกันภัยอางปฏิเสธความรับผิด  หรือ  เฉพาะแต ผู รับประโยชน เปนผูลงมือฆา 
ผูถูกเอาประกันชีวิตตายเทานั้น ท่ีจะเปนเหตุใหผูรับประกันภัยปฏิเสธความรับผิดได 

จริงอยู หลักการตีความที่ยกเปนตัวอยางกับหลักการตีความท่ียกเปนขอโตแยงนี้ 
อาจจะมีความขัดแยงกันอยู ซ่ึง ศาสตราจารยอรุณ ภาณุพงศ ไดกลาวไวในบทความเร่ืองการตีความ
กฎหมาย 24 ของทานวา “ในการตีความนั้น โอกาสใดจะใชการตีความแบบใดหรือผสมผสานกัน
อยางไรอยูท่ีการวินิจฉัยเลือกของผูตีความวาจะใหผลท่ีดียุติธรรมและถูกตองท่ีสุด โดยยึดหลักวา 
การตีความท่ีดีนั้นควรไปในทางท่ีใหส่ิงนั้นมีผลยิ่งกวาใหไรผล (L. Interpretatio frenda est ut res 
maijis valeat quam pereat)” สวนท่ีผูตีความจะเลือกใชหลักใดกับการตีความในกรณีใดนั้นเปน 
ท้ังศาสตรและศิลป ซ่ึงผูตีความจะตองศึกษาและใชทุกหลักผสมผสานไดอยางธรรมชาติ  

ดังนั้น ในกรณีนี้ จึงไมนําหลักท่ีวาขอยกเวนตองตีความโดยเครงครัดมาใช เพราะ
หากตีความโดยเครงครัดวา จะตองเปนการกระทําดวยตนเองเทานั้น ผลของการตีความกฎหมาย
มาตรา 879 หรือมาตรา 895(2) นี้ จะกอใหเกิดผลในทางท่ีวิปริต เพราะแมผูเอาประกันภัยจะไดจาง
ใหผูอ่ืนมาเผาบานท่ีตนไดเอาประกันภัยไว ผูรับประกันภัยก็ยังตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน

                                                        
23

 มาตรา 895 เมื่อใดจะตองใชจํานวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหน่ึงคนใด ทานวาผูรับประกันภัยจําตองใช

เงินน้ันในเมื่อมรณภัยอันน้ันเกิดขึ้น เวนแต 
(1) บุคคลผูน้ันไดกระทําอัตวินิบาตดวยใจสมัครภายในปหน่ึงนับแตวันทําสัญญา หรือ 
(2) บุคคลผูน้ันถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนา 

24
 อรุณ ภาณุพงศ, การตีความกฎหมาย, วารสารนิติศาสตร, น.555. 
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ให (เพราะไมเขาขอยกเวนความรับผิดตามมาตรา 879) หรือ ผู รับประโยชนจางผู อ่ืนมาฆา 
ผูถูกเอาประกันชีวิตตาย ผูรับประกันภัยก็ยังคงตองชดใชเงินใหตามสัญญา (เพราะไมเขาขอยกเวน
ความรับผิดตามมาตรา 895(2)) หากผลเปนเชนนั้นจริงก็คงจะทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยใน
สังคม และการประกันภัยจะสงผลไปในทางที่จะทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย อันมิใชความ 
มุงหมายของกฎหมายประกันภัย ดวยเหตุดังกลาว หากขอเท็จจริงปรากฏวาผูเอาประกันภัยหรือ 
ผูรับประโยชนทุจริตโดยอาศัยผูอ่ืนเปนเคร่ืองมือหรือมีสวนอยูดวย ก็ตองถือวาผูเอาประกันภัยหรือ
ผูรับประโยชนทุจริตเชนกัน หรือ หากผูรับประโยชนมีสวนในการฆาผูถูกเอาประกันชีวิต เชน เปน
ตัวการรวมกัน  เปนผู ใช  หรือเปนผูสนับสนุนในการฆา  ก็ตองถือว า ผู รับประโยชนฆ า 
ผูถูกเอาประกันชีวิตตายเชนกัน  

อยางไรก็ตาม มีการนําหลักการตีความกฎหมายท่ีวา “ขอยกเวนตองตีความโดย
เครงครัด” มาใชกับการตีความถอยคําในมาตราท้ังสองนี้เชนกัน เพียงแตเปนการตีความในประเด็น
ปญหาท่ีตางไป แตก็เปนการตีความใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ดังจะไดกลาวในหัวขอ
ตอไป 

2) การตีความอยางแคบ (Restrictive Interpretation) เพื่อใหไดความหมายตาม
เจตนารมณ เชน 

2.1) เร่ืองขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยในกรณีท่ีวินาศภัยเกิดข้ึนเพราะ
ความทุจริตหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน การตีความ 
คําวา “ประมาทเลินเลออยางรายแรง” ตามมาตรา 879 และยอมมิไดหมายความไปถึง ประมาท
เลินเลอธรรมดาดวย ดังนั้น จึงตองพิจารณาขอเท็จจริงวาอยางไรจึงเรียกวาประมาทเลินเลอ 
อยางรายแรง ในเร่ืองนี้ ศาสตราจารยจิตติ เห็นวา ประมาทเลินเลออยางรายแรง “หมายถึงการไมใช
ความระมัดระวังเสียเลย ซ่ึงหากไดใชความระมัดระวังสักเล็กนอยก็จะไมเกิดภัยข้ึน ไมใชแตเพียง
ประมาทเลินเลอธรรมดา กลาวคือ แมจะขาดความระมัดระวังอยางวิญูชนก็ยังไมเปนเหตุท่ียกเวน
ความรับผิด เพราะการเอาประกันภัยก็คือมุงหมายท่ีจะปดเปาการเส่ียงภัยทํานองนี้อยูดวย” 25  
คําพิพากษาศาลฎีกาไดพิเคราะหขอเท็จจริงในแตละกรณี และหากเห็นวาเปนเพียงประมาทเลินเลอ
ธรรมดา ไมใชประมาทเลินเลออยางรายแรง ผูรับประกันภัยก็ไมหลุดพนจากความรับผิด 

สวนการตีความคําวา “ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน” ท่ีไดกระทําทุจริตหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงจนทําใหเกิดวินาศภัยภัยหรือเกิดเหตุตามที่ตกลงไวในสัญญา อันเปน
ผลใหผูรับประกันภัยอางเปนเหตุยกเวนความรับผิดนั้น ตองตีความวา เฉพาะแตเปนการกระทําของ
ผูเอาประกันภัยเองหรือผูรับประโยชนเอง และรวมไปถึงการกระทําท่ีผูเอาประกันภัยหรือท่ี 
ผูรับประโยชนมีสวนทุจริตอยูดวยตามที่ไดอธิบายไวแลวในหัวขอกอนนี้เทานั้น แตไมขยายความ

                                                        
25

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.87. 
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ไปถึงการกระทําของ “บุคคลอื่น” แมวาบุคคลดังกลาวนั้น จะมีความใกลชิดประการใดก็ตามกับ 
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน เชน เปนคูสมรสหรือคนในครอบครัว คนใช ลูกจาง บริวารของ
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ถาวินาศภัยเกิดข้ึนเพราะการกระทําทุจริตหรือประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของบุคคลท่ีวานี้(โดยผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนไมไดมีสวนอยูดวย)  
ผูรับประกันภัยก็ไมพนความรับผิด 26  เปนการตีความอยางแคบ และเปนไปตามหลักท่ีวาบทบัญญัติ
ท่ีเปนบทยกเวนตองตีความอยางแคบหรือแบบจํากัดความ นั่นเอง ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร 
เห็นวา “...เม่ือเปนขอยกเวนของกฎหมายแลว ไมวาจะเปนขอยกเวนของกฎหมายอาญา หรือของ
กฎหมายอ่ืนใด ยอมจะตองตีความโดยเครงครัดท้ังส้ิน...” 27 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1720/2534 วินิจฉัยวา มาตรา 879 ของ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เปนบทบัญญัติยกเวนความรับผิดเม่ือความเสียหายเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของผูเอาประกันภัยหรือของผูรับประโยชนเทานั้น ดังนั้น เม่ือบุตรของผูเอาประกันภัย
เปนผูขับรถไปเกิดเหตุข้ึน วินาศภัยท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดเกิดเพราะการกระทําของผูเอาประกันภัย จําเลย
ผูรับประกันภัยจึงไมพนความรับผิด 

2.2) ขอยกเวนความรับผิดตามมาตรา 895(2) ในกรณีประกันเหตุมรณะตามสัญญา
ประกันชีวิต ถาผูถูกเอาประกันชีวิตถูกผูรับประโยชนฆาตายโดยเจตนาแลว ผูรับประกันภัยอางเหตุ
ไมตองชดใชเงินตามสัญญาได การตีความคําวา “ฆาตายโดยเจตนา” หมายถึงเจตนาในทางอาญา ซ่ึง
รวมถึงเจตนาประสงคตอผลและเจตนายอมเล็งเห็นผลดวย แตจะไมตีความขยายความออกไป 
กลาวคือ ไมหมายถึง การฆาคนตายโดยไมเจตนา หรือ การฆาคนตายโดยประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงหากผูรับประโยชนฆาผูถูกเอาประกันชีวิตตายโดยไมเจตนาหรือโดยประมาท 
ผูรับประกันภัยยังตองชดใชเงินตามสัญญาอยู เพราะไมเขาขอยกเวน 

มีปญหาท่ีตองพิจารณาตอมาวา ในกรณีท่ีผูรับประโยชนฆาผูถูกเอาประกันชีวิต
ตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญาแลว แตมีเหตุตามกฎหมายอยางอ่ืน เชน เปนการกระทํา
โดยพลาด กลาวคือ ผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิตตองการฆาผูหนึ่งแตผลของการกระทํา
ไปเกิดกับผู ถูก เอาประกันชีวิต  เชนนี้  ประมวลกฎหมายอาญาถือวา  ผู รับประโยชนฆา 
ผูถูกเอาประกันชีวิตตายโดยเจตนา กรณีหนึ่ง หรือ เปนการฆาคนตายโดยเจตนาแตเปนการกระทํา
เพื่อปองกันตัวพอสมควรแกเหตุ (ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาผูกระทําไมมีความผิด)  
กรณีหนึ่ง หรือ เปนการกระทําโดยจําเปน(ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา ผูกระทําอาจไดรับ

                                                        
26

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.88. และดูคําพิพากษาฎีกาที่ 4830/2537 ,  

คําพิพากษาฎีกาที่ 6809/2539. 
27

 คําพิพากษาฎีกาที่ 736/2525 ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยตองตีความโดยเครงครัด และดู  

ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, การตีความกฎหมาย, น.340. 
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ยกเวนโทษ) อีกกรณีหนึ่ง เชนนี้จะตีความเชนใด ผูเขียนตีความวา เจตนารมณของกฎหมายมาตรานี้ 
บัญญัติข้ึนก็เพื่อปองกันมิใหมีการฆาผูถูกเอาประกันชีวิตตายโดยเจตนา แลวผูกระทํายังได
ประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต อาจเขาลักษณะเปนการกอใหเกิดภัยอันเปนการขัดตอศีลธรรม 
(Moral Hazard) จึงกําหนดเปนขอยกเวนไว ดังนั้น หากการกระทําของผูรับประโยชนท่ีไดกระทํา
ใหผูถูกเอาประกันชีวิตตายโดยกฎหมายอาญาถือวามีเจตนาทําใหตาย ไมวาจะเจตนาโดยตรง
(กลาวคือ ประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล) หรือเปนเจตนาเพราะกฎหมายถือวามีเจตนาตอ 
ผูถูกเอาประกันชีวิต คือกรณีกระทําโดยพลาด 28 หรือเปนการกระทําการฆาโดยเจตนาเพราะ 
เหตุจําเปนซ่ึงถือวามีการกระทําความผิดแตผูกระทํามีเหตุไดรับยกเวนโทษ 29 ก็นาจะถือวา เปนการ 
“ฆาตายโดยเจตนา” เขาขอยกเวนท่ีผูรับประกันภัยไมตองชดใชเงินตามสัญญาประกันภัยได มีก็แต
เฉพาะกรณีท่ีผูรับประโยชนฆาผูถูกเอาประกันชีวิตตาย แตอางเหตุปองกันพอสมควรแกเหตุได
เทานั้นท่ีกฎหมายถือวาไมมีความผิด 30 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา สําหรับขอเท็จจริงท่ีผูรับประโยชน
ฆาผูถูกเอาประกันชีวิตตายแตกระทําไปเพราะปองกันพอสมควรแกเหตุ ผูรับประกันภัยจะอางการ
กระทําดังกลาวมาเปนเหตุยกเวนความรับผิดไมได ท้ังนี้ เพราะแมกระท่ังกฎหมายอาญาก็ยังถือวา
ผูกระทําไมมีความผิด 

อนึ่ง พึงสังเกตวา ขอยกเวนความรับผิดเพราะเหตุผูรับประโยชนฆาผูถูกเอา
ประกันชีวิตตายโดยเจตนาท่ีวานี้ มิไดหมายเฉพาะกรณีท่ีผูรับประโยชนฆาเพื่อหวังจะไดเงิน
ประกันเทานั้น หมายความวา หากผูรับประโยชนฆาผูถูกเอาประกันชีวิตตายโดยเจตนาท้ัง ๆ ท่ี
ไมไดฆาเพื่อหวังเงินประกัน ผูรับประกันภัยก็อางเหตุยกเวนความรับผิดตามมาตรา 895(2) ได
เชนกัน 

3) การตีความหรือใหเหตุผลไปในทางตรงกันขาม (argumentum a contrario) หลักนี้
จะนํามาใชกับกรณีท่ีเห็นวากฎหมายบัญญัติผลในทางกฎหมายสําหรับขอเท็จจริงประเภทหนึ่งและ
เห็นไดชัดวามีเจตนารมณใหผลทางกฎหมายสําหรับขอเท็จจริงอีกประเภทหนึ่งในลักษณะ 

                                                        
28

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ผูใดเจตนาที่จะกระทําตอบุคคลหน่ึง แตผลของการกระทําเกิดแกอีกบุคคล

หน่ึงโดยพลาดไป ใหถือวาผูน้ันกระทําโดยเจตนาแกบุคคลซึ่งไดรับผลรายจากการกระทําน้ัน... 
29

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน...ถาการกระทําน้ันไมเปนการ 

เกินสมควรแกเหตุแลว ผูน้ันไมตองรับโทษ 
30

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ผูใดจําตองกระทําการใดเพ่ือปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่น ให 

พนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทํา
พอสมควรแกเหตุ การกระทําน้ันเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย ผูน้ันไมมีความผิด 
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ตรงกันขาม เชน มาตรา 865 31 กําหนดวาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตอง
เปดเผยขอความจริงท่ีเปนสาระสําคัญท่ีหากผูรับประกันภัยไดรูจะเรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือ
บอกปดไมยอมทําสัญญา ถาผูเอาประกันภัยไมเปดเผยขอความจริงดังกลาว หรือแถลงขอความเท็จ
เกี่ยวกับขอเท็จจริงดังกลาว กฎหมายบัญญัติผลใหสัญญาประกันภัยเปนโมฆียะ จะเห็นไดวา 
บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณท่ีจะใหผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนผูท่ีรูขอมูลดีท่ีสุดตองเปดเผย 
ขอความจริงใหผูรับประกันภัยไดรูถึงขอมูลนั้น และ ขอมูลท่ีฝายผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีตองเปดเผย
หรือไมแถลงขอความเท็จนั้น ตองมีลักษณะเปนขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอันมีผลตอการตัดสินใจ
ของผูรับประกันภัยในการกําหนดเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือในการตัดสินใจบอกปดไมรับประกันภยั 
ดังนั้น แมวาในทางความเปนจริง ในขณะท่ีทําสัญญาจะมีขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นอยูแลวก็ตาม แต
หากในขณะทําสัญญาผูเอาประกันภัยมิไดรูขอความจริงดังกลาว แมตอมาผูเอาประกันภัยจะไดรู
ขอความจริงเม่ือไดทําสัญญาประกันภัยเสร็จเรียบรอยแลว หลังจากรูแลวนั้น ผูเอาประกันภัยไมได
เปดเผยขอความจริงดังกลาวใหผู รับประกันภัยทราบ  สัญญาก็ไม เปนโมฆียะ  เพราะเม่ือ 
ผูเอาประกันภัยไมไดรูถึงขอความจริงดังกลาวแมขอความจริงนั้นจะเปนขอสาระสําคัญถึงขนาดท่ีวา
หากผูรับประกันภัยไดรูจะเรียกเบ้ียประกันภัยสูงข้ึนหรือบอกปดไมยอมทําสัญญาก็ตาม จะเห็นได
วา กฎหมายมีเจตนารมณใหผลในทางกฎหมายกับขอเท็จจริงท่ีวา “ไมไดรูในขณะท่ีทําสัญญา” นี้
ไปในทางตรงกันขาม คือสัญญาไมเปนโมฆียะ 

หรือในขอเท็จจริงท่ีวา ผูเอาประกันภัยไดรูขอความจริงบางอยางในขณะท่ี 
ทําสัญญา แตขอความจริงท่ีวานั้น ไมไดเขาลักษณะเปนสาระสําคัญถึงขนาดท่ีวา ถาผูรับประกันภัย
ไดรูจะเรียกเบ้ียประกนัภยัสูงข้ึน (กลาวคือยังคงเรียกเบ้ียประกนัภยัเทาเดิม หรือเรียกเบ้ียประกันภยั
ตํ่าลง) หรือถึงขนาดบอกปดไมยอมทําสัญญา สัญญาก็ไมเปนโมฆียะ เชนกัน 

ท้ังนี้เพราะกฎหมายบัญญัติผลทางกฎหมายสําหรับขอเท็จจริงท่ีครบถวนตาม
องคประกอบของกฎหมายท่ีกําหนดใหมีผลเปนโมฆียะ และมีเจตนารมณใหเกิดผลสมบูรณ(ไมเปน
โมฆียะ)กับขอเท็จจริงอีกประเภทหนึ่งในทางตรงกันขาม 

4) การตีความหรือการใหเหตุผลวายิ่งตองเปนเชนนั้น (argumentum a fortiori)  
หลักนี้จะนํามาใชในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติขอกําหนดไวอยางหน่ึงแลว แสดงใหเห็นเปนนัยวา
จะตองมีขอกําหนดอีกอยางหนึ่งอยูในตัวเพราะเหตุผลบังคับใหตองเปนเชนนั้น เชน  

                                                        
31

  มาตรา 865 ถาในเวลาทําสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใชเงิน

ยอมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขาน้ันก็ดี รูอยูแลวละเวนเสียไมเปดเผยขอความจริงซึ่งอาจจะไดจูงใจ 
ผูรับประกันภัยใหเรียกเบ้ียประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือใหบอกปดไมยอมทําสัญญา หรือวารูอยูแลวแถลงขอความน้ัน
เปนเท็จไซร ทานวาสัญญาน้ันเปนโมฆียะ... 
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4.1) มาตรา 894 32 ผูเอาประกันภยัสามารถบอกเลิกสัญญาประกันชีวิตไดดวยการ
งดสงเบ้ียประกันภยั ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยแสดงเจตนาโดยชัดแจงวาตองการบอกเลิกสัญญา  
ผูเอาประกันภยัก็ใชสิทธิเลิกสัญญาฝายเดียวไดตามบทบัญญัติดังกลาว ไมจําเปนตองบอกเลิกดวย
การงดสงเบ้ียประกันภัย เพราะกฎหมายใหแสดงเจตนาเลิกสัญญาไดงาย ๆ แมแสดงเจตนาดวย 
การงดสงเบ้ียประกัน ดังนั้น เม่ือมีการแสดงเจตนาโดยชัดแจงท่ีจะเลิกสัญญา ก็ยิ่งตองกระทําได
เชนนั้น 

4.2) มาตรา 873 33 หากมูลประกันภัยลดลงหนัก กฎหมายใหสิทธิผูเอาประกันภัย
ลดจํานวนเงินท่ีเอาประกันภัยลง และลดจํานวนเบ้ียประกันภัยได ดังนั้น ถามูลประกันภัยลดนอยลง
จนไมเหลือยูเลย ผูเอาประกันภัยก็นาจะอาศัยกฎหมายน้ีตีความวา จะขอลดจํานวนเงินเอาประกันภัย
ใหเหลือศูนย และขอลดจํานวนเงินเบ้ียประกันภัยลงได กลาวคือ นาจะบอกเลิกสัญญาได ในเร่ืองนี้ 
ศาสตราจารยจิตติ ไดกลาววา “...เปนปญหาวา ม.873 จะใชบังคับตลอดถึงกรณีท่ีมูลประกันภัย 
หมดส้ินไปดวยหรือไม หรือจะใชบังคับไดเพียงแตกรณีท่ีมูลประกันภัยลดลงไปหนักตามท่ีบัญญัติ
ไวเทานั้น เห็นวานาจะใชอนุโลมไปไดจนถึงกรณีมูลประกันภัยหมดไปดวย เพราะไมมีสวนไดเสีย 
ไมมีความเสียหาย ไมมีสิทธิจะไดรับคาทดแทนแลว ก็ไมมีเหตุใดท่ีจะเอาประกันภัยตอไป  
นาจะตองถือวาผูเอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาได...” 34 

5) การตีความโดยแกไขใหถูกตอง (Corrective Interpretation) หลักนี้จะนํามาใชกับ
กรณีท่ีพิเคราะหถึงเจตนารมณแลว เห็นวา หากตีความไปตามท่ีถอยคําแสดงอยูนั้น จะไดผลท่ีไม
ถูกตอง เปนกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติผลทางกฎหมายสําหรับขอเท็จจริงประเภทหนึ่งไวอยางหน่ึง  แต
เปนท่ีเห็นไดชัดวากฎหมายมิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหเกิดผลเชนนั้นจริง ๆ ผูตีความกฎหมายจึง
ตองตีความเพ่ือแกไขใหถูกตอง เชน  

5.1) มาตรา 867 35 ท่ีกําหนดวา ถาไมมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ี
จะตองรับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายนั้นเปนสําคัญ จะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 

                                                        
32

 มาตรา 894 ผูเอาประกันภัยชอบที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยเสียในเวลาใด ๆ ก็ไดดวยการงดไมสงเบี้ย

ประกันภัยตอไป... 
33

 มาตรา 873 ถาในระหวางอายุสัญญาประกันภัยน้ัน มูลประกันภัยไดลดนอยถอยลงไปหนักไซร ทานวา 

ผูเอาประกันภัยชอบที่จะไดลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว และลดจํานวนเงินเบี้ยประกันภัย 
 การลดเบี้ยประกันภัยน้ัน ใหเปนผลตอในอนาคต 
34

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.33. 
35

 มาตรา 867 อันสัญญาประกันภัยน้ัน ถามิไดมีหลักฐานเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือช่ือฝายที่ตอง 

รับผิดหรือลายมือช่ือตัวแทนของฝายน้ันเปนสําคัญ ทานวาจะฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม 
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ประกอบกับมาตรา 887 36 ในเร่ืองประกันภัยคํ้าจุนท่ีกฎหมายกําหนดใหบุคคลผูตองเสียหายชอบท่ี
จะได รับคาสินไหมทดแทนตามท่ีตนควรจะไดจากผู รับประกันภัยโดยตรง  กลาวคือ  แม 
ผูตองเสียหายจะไมใชคูสัญญาในสัญญาประกันภัยคํ้าจุน กฎหมายก็ใหสิทธิผูตองเสียหายเปนผูมี
อํานาจในการนําคดีข้ึนสูศาลฟองรองผูรับประกันภัยได เปนการฟองในนามของตนเอง ไมใชเปน
การฟองโดยอาศัยสิทธิของผูเอาประกันภัย เชนนี้ เม่ือผูตองเสียหายเปนบุคคลภายนอกไมใช
คู สัญญาประกันภัย  จะหาหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผู รับประกันภัยมาฟอง 
ผูรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุนไดอยางไร ดังนั้น ศาลจึงตีความวา การท่ีโจทกซ่ึงเปน 
ผูตองเสียหายฟองจําเลยคือบริษัทประกันภัยท่ีตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยคํ้าจุน ศาลฟงพยาน
บุคคลได ไมอยูในบังคับท่ีตองนํากรมธรรมมาแสดง 37 หรือ การฟองรองในกรณีการรับชวงสิทธิ
ของบริษัทประกันภัยของผู เอาประกันภัย (ฝายถูก) ท่ีไดชดใชคา สินไหมทดแทนใหแก 
ผูเอาประกันภัยของตนไปแลวใชสิทธิฟองบริษัทประกันภัยของผูกอใหเกิดความเสียหาย(ฝายผิด)ท่ี
ตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยท่ีตองผูกพัน ก็ไมจําเปนตองมีหลักฐานเปนหนังสือมาแสดง 38 เปน
การตีความเพ่ือแกไข และเพื่อใหการใชกฎหมายมีผลตามความมุงหมาย 

5.2) มาตรา 875 วรรคสอง39 ท่ีกําหนดเร่ืองการโอนวัตถุท่ีประกันภัยไปโดย
สัญญา ใหสิทธิตามสัญญาประกันภัยโอนตามวัตถุไปดวยหากไดมีการบอกกลาวการโอนไปยัง 
ผูรับประกันภัยแลว แตถาในการโอนน้ัน “ชองแหงภัยเปล่ียนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนัก” สัญญา
ประกันภัยเปนโมฆะ การตีความคําวา “ชองแหงภัยเปล่ียนแปลงไปหรือเพิ่มข้ึนหนัก” ในมาตราน้ี 
จะตองตีความไปในทางเดียวกัน กลาวคือ ตองตีความคําวา “ชองแหงภัยเปล่ียนแปลงไป” ให

                                                        
36

 มาตรา 887 อันวาประกันภัยค้ําจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทน

ในนามของผูเอาประกันภัยเพ่ือความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแกบุคคลคนหน่ึง และซึ่งผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ 
 บุคคลผูตองเสียหายชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะไดน้ันจากผูรับประกันภัย
โดยตรง แตคาสินไหมทดแทนเชนวาน้ีหาอาจจะคิดเกินไปกวาจํานวนอันผูรับประกันภัยจะพึงตองใชตาม 
สัญญาน้ันไดไม ในคดีระหวางผูตองเสียหายกับผูรับประกันภัยน้ัน ทานใหผูตองเสียหายเรียกตัวผูเอาประกันภัย
เขามาในคดีดวย 
37

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.57. และดูคําพิพากษาฎีกาที่ 2464/2524  
38

 เชน คําพิพากษาฎีกาที่ 7300/2538 โจทกในฐานะผูรับประกันภัยไดรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยฟองรอง

จําเลยทั้งสองโดยอาศัยอํานาจตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 880 มิใชเปนการฟองรองบังคับคดี
ตามสัญญาประกันภัย จึงไมตกอยูภายใตบังคับแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 867 วรรคแรก.... 
39

 มาตรา 875 วรรคสอง ถาในสัญญามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น เมื่อผูเอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและ

บอกกลาวการโอนไปยังผูรับประกันภัยไซร ทานวาสิทธิอันมีอยูในสัญญาประกันภัยน้ันยอมโอนตามไปดวย 
 อน่ึงถาในการโอนเชนน้ี ชองแหงภัยเปล่ียนแปลงไปหรือเพ่ิมขึ้นหนักไซร ทานวาสัญญาประกันภัยน้ันกลายเปน
โมฆะ 
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สอดคลองไปกับ  “ชองแหงภัยเพิ่มข้ึนหนัก” เทานั้น ไมนาจะแปลความวา  ถาชองแหงภัย
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ทําใหผูรับประกันภัยมีความเส่ียงภัยนอยลงจะมีผลใหสัญญาประกันภัย
เปนโมฆะดวย เจตนารมณของกฎหมายมาตราน้ีท่ีกําหนดใหสัญญาประกันภัยเปนโมฆะเพราะมี
การเปล่ียนแปลงชองแหงภัยเม่ือไดมีการโอนวัตถุท่ีประกันภัยไปนั้น ก็เพราะไมตองการใหการโอน
วัตถุท่ีประกันภัยอันมีผลใหสิทธิตามสัญญาประกันภัยโอนไปดวย แลวทําใหผูรับประกันภัยตองรับ
ความเส่ียงภัยเพิ่มข้ึนกวาท่ีไดรับประกันภัยไวในขณะที่ทําสัญญา จึงกําหนดใหสัญญาประกันภัย
เปนโมฆะเลยทีเดียว คือผูรับประกันภัยไมมีความผูกพันใด ๆ ตามสัญญาประกันภัยอีก แตหาก 
วัตถุประกันภัยไดโอนไปแลว  ผู รับโอนไปเปล่ียนแปลงชองแหงภัยไปในทางท่ีเปนผลให 
ผูรับประกันภัยเส่ียงภัยนอยลงกวาขณะท่ีทําสัญญารับประกันภัย กฎหมายก็จะไมประสงคใหผล
ของสัญญาประกันภัยเปนโมฆะ หากมีวินาศภัยเกิดข้ึน ผูรับประกันภัยก็ยังตองมีความผูกพันตาม
สัญญาประกันภัยนั้นอยู การตีความ คําวา “ชองแหงภัยเปล่ียนแปลงไป” จึงตองตีความถอยคําโดย
การแกไขใหถูกตอง เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ 
 

สวนท่ีสอง การตีความสัญญาประกันภัย : ปญหาบางประการ 
 
 เพื่อท่ีจะเขาใจปญหาท่ีเกิดข้ึนในการตีความสัญญาประกันภัย ในสวนนี้ ผูเขียนจะกลาวถึง
หลักการตีความสัญญาท่ัวไป(I) และช้ีใหเห็นขอแตกตางในการตีความสัญญาประเภทท่ีเปนสัญญา
สําเร็จรูปดังเชนท่ีสัญญาประกันภยัเปนสัญญาสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง(II) หลังจากนัน้จึงจะยกตัวอยาง
ปญหาบางประการเกีย่วกับสัญญาประกันภัยในประเทศไทย(III) โดยยกตัวอยางความเปนมาของ
ปญหา ปญหาขอกฎหมายเกีย่วกับการตีความสัญญา และยกคําพิพากษาฎีกาท่ีนาสนใจเกี่ยวกบัการ
ตีความเพ่ือประโยชนในการศึกษาตอไป 
 
I  การตีความสัญญา 
 การตีความสัญญาจะแตกตางจากการตีความกฎหมาย แมหลักใหญจะเปนการตีความให
เปนไปตามเจตนารมณเหมือนกัน แตการคนหาเจตนารมณของกฎหมายกับการคนหาเจตนารมณ
ของสัญญามีลักษณะแตกตางกัน เนื่องจากสัญญาเปนผลจากการแสดงเจตนาของคูสัญญา ไมใชเปน
เจตนาหรือความนึกคิดของฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียว ในการทําสัญญาคูสัญญาแตละฝาย 
นาท่ีจะตองเขาใจตรงกันในสาระสําคัญ ตามภาษาท่ีใชกันเปนการท่ัวไป ดังนั้น ถาคูสัญญาฝายหนึ่ง
มีความนึกคิดหรือเขาใจถึงส่ิงหนึ่ง แตคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีความนึกคิดหรือเขาใจถึงส่ิงท่ีไมตรงกนั 
หากส่ิงท่ีเขาใจไมตรงกันนั้นเปนสาระสําคัญของสัญญา อาจเปนปญหาวาสัญญาท่ีมุงประสงคจะเขา
ผูกพันกันนั้นเกิดข้ึนหรือไม เพราะการแสดงเจตนาเสนอและสนองไมตองตรงกันในสาระสําคัญ 
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สัญญาเปนโมฆะ 40 และยังมีขอสันนิษฐานของกฎหมายท่ีวาถาเปนขอสัญญาในสวนท่ีคูสัญญาฝาย
หนึ่งเห็นวาเปนสาระสําคัญ หากยังไมไดตกลงกันในเร่ืองนั้น หากมีขอสงสัย กฎหมายใหถือวา 
ยังไมมีสัญญาตอกัน 41  แตถาไมใชสาระสําคัญถึงขนาดท่ีวาสัญญาไมเกิดข้ึน ก็อาจเปนปญหา
โตแยงกันในเร่ืองสิทธิหนาท่ีระหวางคูสัญญาท่ีตองปฏิบัติตอกัน เม่ือหาขอยุติไมไดหนทางท่ีจะทํา
ไดคือใหคูสัญญาท้ังสองฝายนําขอโตแยงนี้ไปใหศาลพิจารณาตีความถอยคําท่ีไมเขาใจหรือเขาใจ
ไมตรงกันนั้น หรือ จะใหมีผลถึงขนาดวาสัญญานั้นไมไดเกิดข้ึนเพราะท้ังสองฝายไมไดมีเจตนาท่ี
ตองตรงกันเลย  

แมวาหลักในการตีความกฎหมายอาจนํามาใชในการตีความสัญญาไดหลายประการ เชน 
การตีความในลักษณะตาง ๆ ท่ีจะใหสัญญามีผลเปนไปตามเจตนารมณ ดังท่ีไดกลาวมาแลว หรือ 
การใชสุภาษิตทางกฎหมายตาง ๆ ท่ีมาชวยในการคนหาเจตนารมณ แตหลักในการตีความสัญญา
แตกตางจากการตีความกฎหมายบางประการ กลาวคือ ถาขอสัญญากําหนดไวชัดแจงอยูแลว ไมตอง
ตีความ แตถาขอสัญญามีขอความหรือถอยคําท่ีคลุมเครือ ก็ตองตีความไปตามเจตนารมณของ
คูสัญญาท่ีเขามาผูกพันทําสัญญากัน จําเปนตองมีการแสวงหาเจตนารมณท่ีแทจริงของคูสัญญา 
ท้ังสองฝายใหได และเจตนารมณของคูสัญญาท่ีวานี้ ปกติก็คือเจตนารมณของคูสัญญาท้ังสองฝาย
ในขณะท่ีทําสัญญานั้นเอง 
 การหาเจตนารมณของคูสัญญา อาจแสวงหาจากตัวสัญญานั้นเองถาทําได แตถาทําไมได ก็
ตองหาจากทางอ่ืน ซ่ึงถือวาเปนปญหาขอเท็จจริง การแสวงหาเจตนารมณของคูสัญญา ในคดีแตละ
คดีเปนปญหาท่ีแตกตางกัน การตีความสัญญาจึงเปนแนวทางในการใชเพื่อหาเจตนารมณของ
คูสัญญา 42 
 มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีจะนํามาชวยในการตีความสัญญาอยู
หลายบทมาตรา เชน  

มาตรา 171 ในการตีความการแสดงเจตนาน้ัน ใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคํา
สํานวนหรือตัวอักษร 
                                                        
40

 มาตรา 156 การแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในสิ่งซึ่งเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมเปนโมฆะ 
41

 มาตรา 366 ขอความใด ๆ แหงสัญญาอันคูสัญญาแมเพียงฝายเดียวไดแสดงไววาเปนสาระสําคัญอันจะตองตกลง

กันหมดทุกขอน้ัน หากคูสัญญายังไมไดตกลงกันไดหมดทุกขออยูตราบใด เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานนับวายังมิได
มีสัญญาตอกัน การท่ีไดทําความเขาใจกันไวเฉพาะบางสิ่งบางอยาง ถึงแมวาจะไดจดลงไวก็หาเปนการผูกพันไม 
   และดู มาตรา 367 สัญญาใดคูสัญญาไดถือวาเปนอันไดทํากันขึ้นแลว แตแทจริงยังมิไดตกลงกันในขอหน่ึงขอใด
อันจะตองทําความตกลงใหสําเร็จ ถาจะพึงอนุมานไดวา ถึงหากจะไมทําความตกลงกันในขอน้ีได สัญญาน้ันก็จะ
ไดทําขึ้นไซร ทานวาขอความสวนที่ไดตกลงกันแลวก็ยอมเปนอันสมบูรณ ประกอบดวย 
42

 ดู ธานินทร กรัยวิเชียร และวิชา มหาคุณ, การตีความกฎหมาย, น.525-578. 
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การแสวงหาเจตนาอันแทจริงของคูสัญญาในสัญญานั้น อาจพิจารณาไดจากการ
อานขอความในสัญญาท้ังฉบับ และ ถามีเอกสารสัญญาหลายฉบับ เชน มีสวนท่ีเปนภาคผนวก 
อันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา จะตองดูทุกฉบับรวมกัน หรือบางกรณีอาจพิจารณาจากแนวทาง
ท่ีคูสัญญานั้นเคยปฏิบัติตอกันเพื่อหาเจตนาอันแทจริงของคูสัญญาไดดวย 

มาตรา 368 สัญญานั้นทานใหตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึง
ปรกติประเพณีดวย 

ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย มีความเห็นทายคําพิพากษาฎีกาท่ี 76/2496 อธิบายเร่ือง 
การตีความสัญญาโดยคํานงึถึงปรกติประเพณี วา 

“คําพิพากษาฎีกาฉบับนี้ไดแสดงแบบอยางในการตีความสัญญา ซ่ึงการตีความในสัญญาน้ี
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 368 ไดบัญญัติไวดังนี้ ‘สัญญานั้นทานใหตีความไปตาม
ความประสงคในทางสุจริต โดยพิเคราะหถึงปรกติประเพณีดวย’ ซ่ึงหมายความวาในการตีความ 
ศาลจะไมคํานึงถึงเฉพาะถอยคําตามตัวอักษรท่ีปรากฏอยูในสัญญาเทานั้น แตศาลจะตองคํานึงถึง
ความประสงคของคูสัญญาในทางสุจริตดวย คือตามท่ีคูสัญญาเช่ือถือ และ ไววางใจกัน และในการ
นี้ศาลก็ตองคํานึงถึงวิธีปฏิบัติตอกันและกันมา ซ่ึงในมาตรา 368 เรียกวา ‘ปรกติประเพณี’ อีกดวย ท่ี
จริงการตีความกฎหมายกับการตีความสัญญายอมอยูภายใตหลักเกณฑเดียวกัน ....ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายก็ดี สัญญาก็ดียอมทําข้ึนเพื่อความมุงหมายอันใดอันหนึ่ง ฉะนั้น ถาตีความใหสมดวย 
ความมุงหมายนั้นแลว ก็จะตีความไปในทางท่ีเปนผลสมตามเจตนาของผูบัญญัติกฎหมาย หรือ
คูสัญญาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองสัญญา ซ่ึงคูสัญญาตางทราบความประสงคของกันและกันดีอยู
แลว การที่ทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรเปนแตเพียงหลักฐานใชยันกันและกันเทานั้น...ถาพิจารณา
ในแงนี้แลวการตีความสัญญา ...ศาลยอมตีความไดกวางมากกวาการตีความกฎหมาย...” 

มาตรา 10 เม่ือความขอใดขอหนึ่งในเอกสารอาจตีความไดสองนัย นัยไหนจะทําใหเปนผล
บังคับได ใหถือเอาตามนัยนัน้ดีกวาท่ีจะถือเอานัยท่ีไรผล 

มาตรา 11 ในกรณีท่ีมีขอสงสัย ใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแกคูกรณีฝายซ่ึงจะเปน 
ผูตองเสียในมูลหนี้นั้น 

ศาสตราจารยจติติ ติงศภัทิย เขียนหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาท่ี 1806/2500 อธิบายเร่ือง 
ตีความใหเปนคุณแกผูตองเสียในมูลหนี้ วา 
 “การตีความสัญญาประกันภัยนั้น มีหลักอยูวา ถาสงสัยตองตีความใหเปนประโยชนแก 
ผูเอาประกันภัย เพราะวาผูรับประกันภัยเปนผูกําหนดเขียนขอความนั้นข้ึน จะเขียนไมชัดเพื่อท้ิงไว
เปนชองทางเอาเปรียบผูเอาประกันภัยหาไดไม เร่ืองนี้ตามกรมธรรมขอ 2 มีวา บริษัทยอมผอนเวลา
ใหชําระเบ้ียประกันภัยเกินกําหนดได 30 วัน โดยถือวาสัญญายังสมบูรณอยู ไมใชบริษัทสงวนสิทธิ
ท่ีจะตออายุไดหรือไมแลวแตบริษัทจะพิจารณา ซ่ึงถาเปนดังนั้น ผลแหงคดีอาจเปนไปอยางอ่ืน แต
เทาท่ีมีสัญญาดังกลาวแลว ตองถือวาเปนการยอมใหตัวแทนบริษัทรับเงินไดในระยะเวลาท่ีผอนให 
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เม่ือมีการชําระเงินในกําหนด แมชําระตอตัวแทนก็ถือวาชําระตอบริษัทเอง ขอกําหนดใน 
ใบรับช่ัวคราวท่ีวาตองมีใบรับลงช่ือกรรมการ ฯลฯ นั้น ถาจะวาเปนการจํากัดอํานาจตัวแทนในการ
ตออายุสัญญาประกันภัยท่ีขาดอายุ ขอความนั้นก็ไมลงรอยกับขอความในกรมธรรม ขอ 2 บริษัทจะ
อางใบรับช่ัวคราวนี้ไมได จะวาเปนขอจํากัดอํานาจตัวแทนในการรับเบ้ียประกันก็ไมได เพราะ
บริษัทมอบอํานาจใหชําระเงินกับตัวแทนได  จึงเปนแตวาบริษัทจะออกใบรับใหอยางไรเทานั้น จะ
ถือวาตองมีใบรับตามระเบียบของบริษัทจึงจะใชไดนั้นไมเปนเหตุท่ีจะฟงหักลางขอท่ีวาไดมีการ
ชําระเงินเปนการตอสัญญาตามกรมธรรมขอ 2 แลวได...” 
 
II  การตีความสัญญาสําเร็จรูป43 : สัญญาประกันภัย  
 (1) ความหมายของ “สัญญาสําเร็จรูป” 

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ใหนิยาม “สัญญาสําเร็จรูป” 
หมายความวา สัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญไว
ลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใด ซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการของ
ตน 

แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิไดกําหนดใหสัญญาประกันภัยจะตองทําเปน
หนังสือ แต มาตรา 867 วรรคสอง ไดกําหนดใหผูรับประกันภัยตองออกกรมธรรมประกันภัยท่ีมี
เนื้อความตองตามสัญญาใหแกผูเอาประกันภัย ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา กรมธรรมประกันภัย เปน
เอกสารแสดงขอความอันเปนสาระสําคัญของสัญญาประกันภัยอันคูสัญญาไดตกลงกันนั้น ซ่ึง 
มาตรา 867 วรรคสามยังไดกําหนดใหมีรายการตาง ๆ ท่ีกฎหมายเห็นวาเปนสาระสําคัญไวดวย 

จากนิยามของ “สัญญาสําเร็จรูป” ดังท่ีกลาว กับ เร่ืองการทําสัญญาประกันภัย โดยการออก
กรมธรรมประกันภัย ใหผูเอาประกันภัย และกรมธรรมประกันภัยนี้ ฝายผูรับประกันภัยไดทําสัญญา
ประกันภัย  (กรมธรรมประกันภัย) เปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาท่ีเปน
สาระสําคัญไวลวงหนาและนํามาใชในการประกอบธุรกิจประกันภัยของตน ดังนั้น สัญญา
ประกันภัยจึงเปนสัญญาสําเร็จรูป  

การทําสัญญาระหวางคูสัญญาท่ีใชสัญญาสําเร็จรูป เชนกรณีของการทําสัญญาประกันภัยนี้ 
จึงมีลักษณะแตกตางจากการทําสัญญาท่ัวไป เพราะการเขาทําสัญญาประกันภัยท่ีมีกรมธรรม
ประกันภัยเปนสัญญาสําเร็จรูป ทําใหคูสัญญาฝายผูเอาประกันภัยไมมีอํานาจในการตอรองสัญญา  
ผูเอาประกันภัยจะตองยอมรับเอาขอสัญญาท่ีผูรับประกันภัยไดกําหนดไวลวงหนาแลว แมจะไม
เห็นดวยกับขอสัญญาขอหนึ่งขอใดที่ไดกําหนดไวแลวในกรมธรรมประกันภัยท่ีเปนสัญญา

                                                        
43 ดู รายละเอียดใน ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญา : สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญา 

ที่ไมเปนธรรม, ฉบับพิมพครั้งที่ 2 แกไขเพิ่มเติม, พ.ศ.2542, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สําเร็จรูป ก็จะไมมีอํานาจในการแกไขเปล่ียนแปลงขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญนั้น จะทําไดเพียง 
ไมยินยอมเขาทําสัญญาประกันภัยเทานั้น  (take it of leave it) 

(2) การคุมครองคูสัญญาฝายท่ีไมไดเปนผูจัดทําขอสัญญาในสัญญาสําเร็จรูป กับ  
ปญหาการใชกฎหมายสําหรับสัญญาประกันภัย 

ดวยเหตุท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งไมมีอํานาจในการตอรองขอสาระสําคัญในสัญญาสําเร็จรูป 
กฎหมายจึงตองสรางกลไกเพื่อคุมครองคูสัญญาฝายท่ีเสียเปรียบในการตอรองในสัญญาสําเร็จรูป 
ดังท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ.2540 และ ท่ีบัญญัติหลักการ
คุมครองผูบริโภคดานสัญญา ใน พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติม  
พ.ศ.2541 

แตเนื่องจาก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคฯ มาตรา 21 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีกฎหมาย
วาดวยการใดไดบัญญัติเร่ืองใดไวโดยเฉพาะแลว ใหบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการ
นั้น และใหนําบทบัญญัติในหมวดนี้ไปใชบังคับไดเทาท่ีไมซํ้าหรือขัดกับบทบัญญัติดังกลาว  
เวนแต...” 

สําหรับการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา ในกรณีของสัญญาประกันภัย มีกฎหมายเฉพาะวา
ดวยการประกันภัยมุงควบคุมบริษัทประกันภัยในการออกกรมธรรมประกันภัยท่ีมีลักษณะเปน
สัญญาสําเร็จรูปเพื่อคุมครองบรรดาผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนประชาชนทั่วไป ดวยการตรวจแบบและ
ขอความในสัญญา วัตถุประสงคก็เพื่อจะใหผูเอาประกันภัยไดเขาทําสัญญาดวยขอความท่ีเปนธรรม 
ไดแก พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และพระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ โดยกําหนดให
กรมธรรมประกันภัย รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัย ท่ีบริษัทประกันภัย
ออกใหแกผูเอาประกันภัยนั้น ตองเปนไปตามแบบและขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
เทานั้น  44  ดังนั้น การคุมครองผูบริโภคดานสัญญา สําหรับสัญญาประกันภัย จึงไมจําเปนตองให
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาออกประกาศควบคุมสัญญาประกันภัยกอน  เนื่องจากมี
กฎหมายเฉพาะบังคับเพื่อการคุมครองผูเอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยอยูแลว ก็ใหบังคับไป
ตามท่ีกฎหมายเฉพาะวาไว  

แตแมขอสัญญาตาง ๆ ในกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทประกันภัยออกใชจะตองไดรับการ
ตรวจสอบจากหนวยงานของรัฐ (ปจจุบันคือสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและกํากับการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)) ก็ยังตองอยูภายใตบังคับ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา 
ไมเปนธรรมฯ  ดวย กลาวคือ แม คปภ.จะอนุญาตใหใชขอความในกรมธรรมประกันภัยได และ 
ผูรับประกันภัยไดใชขอความตามกรมธรรมท่ีไดรับความเห็นชอบนั้นกับผูเอาประกันภัย แตตอมา

                                                        
44

 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 29 และ 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 มาตรา 29 
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เม่ือมีขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในขอสัญญาท่ีกําหนดในกรมธรรม
ประกันภัยนั้น และมีการนําคดีข้ึนสูศาล ศาลก็อาจพิจารณาตีความสัญญา และยังอาจพิจารณาวา  
ขอสัญญาท่ีปรากฏในกรมธรรมประกันภัยนั้นเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ตามพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาไมเปนธรรมดวยก็ได ถาสัญญามีการกําหนดขอสัญญาใดไวในลักษณะท่ีทําให 
ผู รับประกันภัยไดเปรียบฝายผู เอาประกันภัย  และความไดเปรียบนั้นเปนความไดเปรียบท่ี 
เกินสมควรแลว ศาลสามารถใชดุลพินิจบังคับใหเพียงเทาท่ีเปนธรรมได 

กลาวโดยสรุป การตีความสัญญาประกันภัย นอกจากหลักการตีความสัญญาโดยท่ัวไปแลว 
ยังจําเปนตองอาศัยหลักในการตีความสัญญาสําเร็จรูป ซ่ึงมีหลักเกณฑบางประการแตกตางจาก 
การตีความสัญญาท่ัวไปมาใชดวย ตามหลักการใชการตีความกฎหมายท่ีวา กฎหมายเฉพาะ(พิเศษ)
ยอมมากอนกฎหมายท่ัวไป เหตุท่ีสัญญาสําเร็จรูปเปนสัญญาท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งเปนผูจัดทําข้ึนโดยท่ี
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมมีอํานาจในการตอรองขอสาระสําคัญในการจัดทําสัญญานั้น ดังนั้น การ
ตีความสัญญาสําเร็จรูปตามหลักการในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 11 ท่ีวาในกรณีท่ี
มีขอสงสัย ใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแกคูกรณีฝายซ่ึงจะเปนผูตองเสียในมูลหนี้นั้น คําวา 
“คูสัญญาฝายท่ีตองเสียในมูลหนี้” ในสัญญาสําเร็จรูป นาจะเปนคูสัญญาฝายท่ีเสียเปรียบ อยูใน
ภาวะจํายอมเพราะไมสามารถตอรองในมูลหนี้นั้นได ในสัญญาประกันภัยก็คือคูสัญญาฝาย 
ผู เอาประกันภัย  ประกอบกับพระราชบัญญัติว าดวยขอสัญญาไม เปนธรรม  พ .ศ .2540  
มาตรา 4 วรรคสอง ยังไดกําหนดไวชัดเจนวา ในกรณีท่ีเปนท่ีสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไป
ในทางท่ีเปนคุณแกฝายซ่ึงมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น ซ่ึงก็คือฝายผูเอาประกันภัยเชนกัน 

นอกจากนั้น กฎหมายวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมยังใหศาลพิจารณาวา ถามีขอสัญญา
ใดท่ีมีลักษณะเปนการท่ีใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควร จะเปนขอสัญญาท่ีไมเปน
ธรรม พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 วรรคหน่ึง กําหนดให 
มีผลบังคับไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น 

เม่ือสัญญาประกันภัยเปนสัญญาสําเร็จรูป จึงสามารถนําหลักการตามบทบัญญัติดังกลาวนี้
มาปรับใชกับสัญญาประกันภัยไดดวย  

(3) การคุมครองผูเอาประกันภัยในกรณีกรมธรรมประกันภัยท่ีออกเปนกรมธรรมท่ีไมไดใช
แบบหรือขอความท่ีใหความเห็นชอบ หรือกรมธรรมประกันภัยท่ีออกเปนกรมธรรมท่ีไมไดรับ
ความเห็นชอบ กับ ปญหาการตีความกฎหมาย 

เม่ือกรมธรรมประกันภัยเปนสัญญาท่ีบริษัทประกันภัยเปนผูจัดทํา และหากไดออกใหกับ 
ผูเอาประกันภัยแลวจะมีผลเปนขอสัญญาผูกพันกันระหวางคูสัญญา และดังท่ีไดกลาวมาแลววา 
กฎหมายกําหนดใหกรมธรรมทุกฉบับท่ีบริษัทประกันภัยออกใหแกผูเอาประกันภัยตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน ปญหาท่ีตองพิจารณาตอมาคือ หากบริษัทประกันภัยไดออก
กรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยท่ีแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดให
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ความเห็นชอบ หรือ บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความ
ท่ีนายทะเบียนไมไดใหความเห็นชอบ ผลของสัญญาจะเปนประการใด 

ในเร่ืองนี้ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฯ และ พระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ ไดกําหนด
ผลของสัญญาไวโดยเฉพาะ 45 จึงไมจําเปนตองใชหลักของผลของสัญญาตามหลักสัญญาท่ัวไปมา
บังคับใช กฎหมายท้ังสองฉบับกําหนดเนื้อความอยางเดียวกัน ดังนี้ 

“ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียน
ไดใหความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหน้ีตามแบบกรมธรรมประกันภัยหรือ
ขอความท่ีบริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็
ได และไมวาผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้
ประการใดหรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีบริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนมิไดให
ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ผูเอาประกันภัยจะเลือกใหบริษัทตองรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัยนั้นหรือจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยนั้นเสียและใหบริษัทคืนเบ้ียประกันภัย
ท้ังส้ินท่ีไดชําระไวแลวแกบริษัทก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยจะใชสิทธิดังกลาวนี้ประการใด
หรือไม ยอมไมเปนเหตุใหบริษัทพนความผิดท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้” 
 จากบทบัญญัติดังกลาว อาจแยกพจิารณาไดเปน 2 กรณีดังนี้ 

1) บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางไปจากแบบหรือขอความท่ี 
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ใหสิทธิผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
คือ เลือกใหบริษัทรับผิดตามแบบหรือขอความในกรมธรรมฉบับท่ีบริษัทออก หรือ เลือกใหบริษัท
รับผิดตามแบบหรือขอความในกรมธรรมฉบับท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ ซ่ึงแนนอนวา 
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนนาจะเลือกแบบหรือขอความในกรมธรรมฉบับท่ีเปนประโยชน
กับตนมากกวา 

สําหรับการออกกรมธรรมท่ีไมถูกตองตามแบบท่ีไดรับความเห็นชอบ ทางเลือก
ของผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน กฎหมายไดกําหนดไวชัดเจนแลวคือ เลือกเอาแบบใดแบบ
หนึ่งระหวางแบบท่ีไดรับความเห็นชอบกับแบบท่ีบริษัทออก แตมีปญหาท่ีตองตีความคือ หากใน
กรมธรรมประกันภัยฉบับท่ีบริษัทออกใหผูเอาประกันภัยมีขอความท่ีแตกตางจากท่ีนายทะเบียนให
ความเห็นชอบหลายขอ และขอความบางขอในกรมธรรมฉบับท่ีออกน้ันเปนประโยชนแก 
ผู เอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ในขณะท่ีขอความบางขอในกรมธรรมฉบับท่ีออกน้ัน 

                                                        
45
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ไมเปนธรรมกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนจะเลือกเอา
ขอความท่ีเห็นวา เปนประโยชน เปนรายขอไดหรือไม  หรือตองให ผู เอาประกันภัยหรือ 
ผูรับประโยชนเลือกกรมธรรมฉบับใดฉบับหนึ่ง แลวถือตามขอความในกรมธรรมประกันภัยฉบับท่ี
เลือกทุกขอความ ผูเขียนเห็นวา กฎหมายมุงคุมครองฝายผูเอาประกันภัยเพราะมิไดมีสวนรูเห็นใน
การจัดทําสัญญารวมทั้งไมไดมีสวนรับรูวาแบบหรือขอความในกรมธรรมจะเปนไปตามแบบและ
ขอความที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบแลวหรือไม เม่ือบริษัทประกันภัยเปนผูออกกรมธรรม
ประกันภัยให ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนนาจะมีสิทธิเลือกเอาสิ่งท่ีจะเปนประโยชนกับตน
มากท่ีสุดตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีมุงใหความคุมครองฝายผูเอาประกันภัยเพราะมิไดเปน
ผูจัดทํากรมธรรมหรือจัดเอกสารประกอบท่ีถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย แตท้ังนี้ ยังคงตองอยู
ภายใตหลักการตีความสัญญาดวย กลาวคือ การเลือกใชขอความในกรมธรรมประกันภัยใด 
ตองพิจารณาดวยวาขอความดังกลาวนั้นมีเนื้อหาเช่ือมตอหรือเกี่ยวเนื่องกับขอความใด การเลือกใช
ขอความในสัญญาเหลานั้น คงตองใชเปนชุดเดียวกัน จะเลือกใชโดยอิสระขอหนึ่งมาตอเช่ือมกับ 
อีกขอหนึ่ง แตผลของขอความที่ เลือกเหลานั้นไมเช่ือมตอไปในทิศทางเดียวกัน กรณีเชนนี้ 
ผูเอาประกันภัยอาจจะใชสิทธิเลือกเชนนี้ไมได เพราะจะทําใหสัญญาประกันภัยฉบับนั้นมีผลท่ี
วิปริตได เปนไปตามหลักการตีความตองตีความไปในทางท่ีใหสัญญานั้นเปนผลไดจริง ดังนั้น  
จึงนาจะตองพิจารณาขอเท็จจริงของเร่ืองนั้น ๆ เปนกรณี ๆ ไปดวย 

2) บริษัทออกกรมธรรมประกันภัยโดยใชแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียน
มิไดใหความเห็นชอบ กฎหมายใหสิทธิผูเอาประกันภัยเลือกใหบริษัทรับผิดตามกรมธรรม
ประกันภัยฉบับท่ีออก หรือ เลือกท่ีจะเลิกสัญญาและเรียกคืนเบ้ียประกันภัย จะเห็นวา กฎหมาย 
ถือวา แมกรมธรรมประกันภัยท่ีบริษัทออกจะเปนฉบับท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
ก็ยังถือวาเปนสัญญาประกันภัยท่ีสมบูรณ มิไดใหมีผลเปนโมฆะ และผลของการท่ีสัญญายังมีผลอยู 
ผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญาจึงมีสิทธิท่ีจะเลือกวาจะผูกพันตามสัญญาแลวใหบริษัทประกันภัย 
รับผิดตามขอสัญญา หรือ เลือกท่ีจะเลิกสัญญาเลยทีเดียว มีขอสังเกตวา ในกรณีท่ี 2) ผูเอาประกันภัย
ไมมีสิทธิเลือกขอความ ผู เอาประกันภัยเลือกไดระหวางวาจะใหมีผลผูกพันตามกรมธรรม 
ฉบับท่ีออก (ทุกขอความ) หรือเลือกท่ีจะเลิกสัญญา เทานั้น ตางจากในกรณีท่ี 1) ขางตน กฎหมาย
ใหสิทธิแกผูเอาประกันภัยโดยไมไดกลาวถึงผูรับประโยชน ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะกฎหมายมุงท่ี
จะอธิบายความผูกพันระหวางคูสัญญา และใหสิทธิผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนคูสัญญาเลือก และ
คูสัญญาเทานั้นท่ีมีสิทธิท่ีจะเลือกการบอกเลิกสัญญาได ผูรับประโยชนจะไมมีสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาเพราะมิใชคูสัญญากับบริษัทประกันภัยโดยตรง ดังนั้น ในกรณีทําสัญญาประกันชีวิตตนเอง 
แลวยกประโยชนใหผูรับประโยชน แตกรมธรรมประกันภัยฉบับท่ีบริษัทออกใหเปนกรมธรรมท่ี
ไมไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ตอมาผูเอาประกันชีวิตตาย เชนนี้ เปนปญหาวา ใครจะเปน
ผูมีสิทธิเลือกใหบริษัทผูกพันตามกรมธรรมประกันชีวิตนั้นหรือเลือกท่ีจะบอกเลิกสัญญา 
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ประกันชีวิตและเรียกเบี้ยประกันคืน  ผูเขียนเห็นวา ในกรณีนี้ ตองตีความวา สิทธิตามสัญญา
ประกันภัยในฐานะผูเอาประกันภัยเปนของทายาทของผูตาย (ซ่ึงอาจไมใชตัวผูรับประโยชนตาม
สัญญาประกันชีวิตก็ได) ทายาทของผูเอาประกันภัยจึงมีสิทธิเลือกท่ีจะใหมีผลผูกพันตามสัญญา
หรือเลือกท่ีจะเลิกสัญญา ท่ีตองกลาวเชนนี้ก็เพราะ ผลจากการเลือก หากเลือกท่ีจะใหมีผลผูกพัน
ตามกรมธรรมท่ีออก ผูเอาประกันภัยก็มีความผูกพันกับผูรับประกันภัยตามสัญญานั้นทุกประการ 
คูสัญญาท้ังสองฝายมีสิทธิหนาท่ีตามสัญญา ดังนั้น หากผูเอาประกันภัยมีหนาท่ีประการใดก็ตองทํา
ตามหนาท่ีตามสัญญานั้นดวย หรือเม่ือมีผลผูกพันแลว ผูรับประกันภัยจะอาศัยขอสัญญาใดมา
ปฏิเสธความรับผิดตามสัญญา ผูรับประกันภัยก็ยังอาจใชสิทธิเชนนั้นได เชนกัน ผูมีสิทธิเลือก 
ในกรณี 2) นี้จะตางจากผูมีสิทธิเลือกในกรณี 1) ท่ีกําหนดใหผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 

 
III  ปญหาบางประการเกี่ยวกับการตีความสัญญาประกันภัย ในประเทศไทย 
  
 ในสวนนี้ ผูเขียนจะกลาวถึงความเปนมาของปญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญาประกันภัย ท่ี
มีท่ีมาจากการนําเอารูปแบบสัญญา(กรมธรรม)ประกันภัยของตางประเทศมาปรับใช และยกตัวอยาง
ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการตีความสัญญา(กรมธรรม)ประกันภัย ไดแก หลักความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผล (causation) ซ่ึงเปนปญหาใหญในทางปฏิบัติเนื่องจากมีหลายแนวคิด หลาย
ทฤษฎีท่ีจะนํามาปรับใช หลังจากนั้น จะไดยกตัวอยางคําพิพากษาฎีกาท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการตีความ
สัญญา(กรมธรรม)ประกันภัย 
 

(1) ความเปนมาของปญหาเก่ียวกับการตีความสัญญาประกันภัย 
การประกันภัยในตางประเทศ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เร่ิมตนและมีวิวัฒนาการมาเปน

เวลานานนับรอยป ประชาชนเห็นความสําคัญของการประกันภัย ธุรกิจประกันภัยจึงเจริญเติบโตข้ึน
อยางตอเนื่อง บริษัทประกันภัยไดพัฒนารูปแบบการรับประกันความเส่ียงตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุม
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับเร่ืองสวนบุคคล (Personal Insurance) และความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของธุรกิจ 
(Commercial Insurance) ท้ังดานการประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) และ ดานการประกัน
ชีวิต (Life Insurance) บริษัทประกันภัยออกแบบกรมธรรมประกันภัยเพื่อคุมครองความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนจากความเส่ียงภัยเหลานั้น ใหสอดคลองกับความตองการของผูเอาประกันภัย กรมธรรม
ประกันภัยรูปแบบตาง ๆ จึงไดเกิดข้ึนในประเทศของตน และมีการพัฒนามากข้ึนเร่ือย ๆ ในเร่ือง
การพัฒนากรมธรรมประกันภัยรูปแบบตาง ๆ ปจจุบันนี้ ธุรกิจประกันภัยพัฒนาถึงขนาดท่ีวาตองมี
ฝายท่ีทําหนาท่ีและรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ (กรมธรรมประกันภัย) เพื่อรองรับ
กลุมเปาหมายในทางธุรกิจ 
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สําหรับประเทศไทย หากนับต้ังแตเร่ิมมีกฎหมายกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย
โดยเฉพาะข้ึนในป พ.ศ.2510 ธุรกิจประกันภัยเพิ่งพัฒนามาเปนเวลาเพียง 50 ป บรรดากรมธรรม
ประกันภัย (ท้ังกรมธรรมประกันวินาศภัย และกรมธรรมประกันชีวิต) ท่ีบริษัทประกันภัยใชกันใน
ประเทศไทย จึงมักจะเอาตัวอยางกรมธรรมประกันภัยมาจากตางประเทศแลวนํามาแปลและปรับ
ถอยคําเพื่อใชในประเทศไทย การทําเชนนี้ กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชและมีปญหาในการ
ตีความสัญญาประกันภัยหลายประการ นอกเหนือจากปญหาท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนกับการแปลเอกสาร
ภาษาตางประเทศท้ังหลาย(รวมกรมธรรมประกันภัยดวย) เชน ปญหาการใชภาษาและไวยากรณท่ี
แปลมาแลวอานเขาใจยาก ปญหาในการเลือกใชคําภาษาไทยท่ีอาจไมตรงกับคําภาษาตางประเทศ 
ทําใหคําท่ีใชไม “กินความ” เหมือนคําภาษาตางประเทศ แลว การนํากรมธรรมของตางประเทศมา
ปรับใชเปนภาษาไทย ยังมีปญหาท่ีสําคัญคือ ผลบังคับทางกฎหมายไทยตามสัญญา (กรมธรรม) 
ประกันภัยฉบับ (ท่ีแปลมา) นั้น ๆ ดวย 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุหลายประการ อาทิเชน ระบบกฎหมายตางกัน ทําใหความ
ผูกพันตามสัญญามีผลแตกตางกัน ระบบกฎหมาย Common Law ท่ีถือคําพิพากษาของศาลเปนบอ
เกิดของกฎหมาย สวนใหญจะไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรกําหนดเร่ืองสัญญา สิทธิหนาท่ีระหวาง
คูสัญญาไวโดยเฉพาะเพื่อไวใชบังคับในกรณีท่ีคูสัญญาไมไดตกลงกันไวชัดเจนวาจะเปนเชนไร 
ตางจากระบบกฎหมาย Civil Law จะมีกฎหมายลายลักษณอักษรกําหนดเร่ืองของสัญญา สิทธิ
หนาท่ีระหวางคูสัญญา ซ่ึงหากคูสัญญาไมไดตกลงกันในเร่ืองใดไว สามารถนําบทบัญญัติของ
กฎหมายมาปรับใชกับขอเท็จจริงได ดังเชนท่ีประเทศไทยมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีมี
บทบัญญัติเร่ืองสัญญา และยังมีเอกเทศสัญญาวาดวยเรื่องสัญญาประกันภัยดวย จากระบบกฎหมาย
ดังกลาว จึงเปนท่ีมาของการรางสัญญา จะสังเกตไดวา สัญญาท่ีใชกันในประเทศท่ีมีระบบกฎหมาย 
Common Law จะมีลักษณะท่ีมีการกําหนดรายละเอียดของขอผูกพัน สิทธิ หนาท่ี ความรับผิด
ระหวางคูสัญญาไวคอนขางมาก เพื่อไมใหคูสัญญามีปญหาโตเถียงกันวาคูสัญญาฝายใดมีสิทธิ หรือ
มีหนาท่ีหรือมีความรับผิดประการใด และสัญญาท่ีมีพัฒนาการมานาน ก็มักจะมีการปรับขอความ
ในสัญญาใหสอดคลองกับแนวคําวินิจฉัยของศาลเพื่อปองกันปญหาขอโตแยงดังท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว 
การรางสัญญาเชนนี้เพื่อจะไดไมเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการตีความมากนัก นอกจากตีความ
ไปตามลายลักษณอักษรท่ีปรากฏ แตสัญญาในระบบกฎหมาย Civil Law ไมมีความจําเปนตองเขียน
รายละเอียดถึงข้ันนั้น เพราะถาคูสัญญาไมไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ก็จะเปนไปตามท่ีกฎหมายได
บัญญัติไว เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการตีความเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของคูสัญญา 
นอกจากนั้น คําจํากัดความหรือการใหนิยาม ความหมายของคําตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในกรมธรรม
ประกันภัยท่ีแปลมาจากประเทศท่ีใชกฎหมายระบบ Common Law อาจมีความหมายไมตรงกับท่ี
กําหนดในกฎหมายไทย และบางคร้ัง การกําหนดประเภทของภัยตามท่ีรับเส่ียงในกรมธรรม
ประกันภัย เม่ือแปลมา(โดยบริษัทประกันภัยไทยไมปรับปรุง)ก็อาจทําใหความคุมครองครอบคลุม
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ภัย(ท่ีไมเกิด เชน หิมะถลม)ตามท่ีกําหนดในสัญญา แตไมครอบคลุมภัยตามท่ีอาจเกิดข้ึนไดใน
ประเทศไทยท่ีนาจะมีความคุมครองในเง่ือนไขท่ีแตกตางดวย ท้ังนี้ เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน ทําใหมีโอกาสเกิดภัยท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายท่ีแตกตางกัน  

กรมธรรมประกันภยัโดยท่ัวไปจะประกอบดวย 
1) ตารางกรมธรรมประกันภัย (Schedule) ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานของ

สัญญาประกันภัยนั้น ๆ ระบุรายละเอียดในรายการตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมาตรา 867 
เชน ช่ือแบบกรมธรรม โดยมากจะทําใหเขาใจไดวาภัยใดเปนภัยตามท่ีรับเส่ียง แตก็มิไดหมายความ
วาจะครอบคลุมภัยท่ีรับเส่ียงนั้น ๆ ทุกกรณี ผูเอาประกันภัยตองพิจารณาขอยกเวนความคุมครองท่ี
อาจปรากฏในสวนอ่ืน ๆ ของสัญญาดวย นอกจากตัวกรมธรรมท่ีเปนหนาตารางแลว ยังมีเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีประกอบข้ึนและถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาประกันภัยดวย  

2) คําจํากัดความ (Definitions) เปนองคประกอบท่ีสําคัญมาก เพราะเปนการให
ความหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะเพื่อใชในการตีความกรมธรรมฉบับนั้น ดังนั้น ในกรณีท่ีมีปญหา 
จะตองตีความตามความหมายท่ีกําหนดไวนี้เทานั้น ปจจุบัน คปภ.(กรมการประกันภัยเดิม)ไดจัดทํา
คูมือการตีความกรมธรรมประกันภัยและแนวทางวินิจฉัยท่ีเปนบรรทัดฐานเพื่อสรางแนวทางปฏิบัติ 
เปนคูมือการตีความกรมธรรมประกันภัยแตละประเภท เพื่อขจัดปญหาการตีความท่ีแตกตางกัน
ระหวางบริษัทประกันภัยแตละบริษัท และระหวางบริษัทประกันภัยกับฝายผูเอาประกันภัย อาทิเชน 
คูมือการตีความกรมธรรมประกันภัยรถยนต คูมือการตีความกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ
และการคุมครองความรับผิดตอผูประสบภัยจากรถ  

แตแมจะมีการใหคํานิยาม คําจํากัดความตาง ๆ รวมท้ังจัดทําคูมือการตีความ ซ่ึง
สามารถบรรเทาปญหาขอโตแยงไปไดบาง แตก็ยังคงมีปญหาโตแยงกันโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
คูสัญญา เพราะคูมือการตีความเหลานี้ อาจมีประโยชนท่ีจะสรางแนวบรรทัดฐานในบรรดาบริษัท
ประกันภัยดวยกัน ใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ตามความเขาใจของฝายผูรับประกันภัยเหมือน 
ๆ กัน แตเนื่องจากไมไดเผยแพรไปยังประชาชนผูทําประกันภัย จึงยังคงมีประเด็นท่ีเกิดขอโตแยง
กันและตองหาขอยุติโดยใหศาลตีความอยูไมนอย 

3) ขอตกลงความคุมครอง (Insuring Agreement) จะระบุวากรมธรรมประกันภยัฉบับ
ดังกลาวจะคุมครองภัยประเภทใดหรือภายใตเหตุการณหรือเง่ือนไขอยางไร แตสวนของขอยกเวน
มักจะกําหนดในเอกสารแนบทายอีกเชนกนั 

แมวาปจจุบันนี้ บริษัทประกันภัยจะพยายามปรับปรุงกรมธรรมประกันภัยใหเปนภาษาท่ี
งายตอการเขาใจและจัดทําใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานยิ่งข้ึน แตเพราะเหตุท่ีมีเอกสารท่ีเปนเร่ือง
ความคุมครอง เง่ือนไข ขอกําหนด ขอยกเวน เอกสารแนบทายกรมธรรม และเอกสารประกอบอื่น 
ๆ ท่ีถือวาเปนสวนหน่ึงของสัญญาอยูจํานวนมาก ประกอบกับเอกสารท้ังหมดหรือสวนใหญแปล
และปรับมาจากกรมธรรมประกันภัยของตางประเทศ ประเด็นท่ีผูเขียนไดกลาวมาแลวก็ยังคงเปน
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ปญหาในการตีความสัญญาอยูมาก ยิ่งมีเอกสารประกอบมาก รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร
ท้ังหลายท่ีถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาเดียวกันก็อาจมีความขัดแยงกันในตัวเอง และดวยเหตุท่ีวา 
รายละเอียดความคุมครอง หรือขอจํากัดหรือขอยกเวนความคุมครองตาง ๆ มักจะไปกําหนดอยูใน
เอกสารแนบทายมากกวาในหนาตาราง ดังนั้น กรมธรรมประกันภัยสวนใหญจึงมักจะระบุวา ใน
กรณีท่ีมีขอความขัดแยงกันระหวางขอความท่ีกําหนดในหนาตารางกับในเอกสารแนบทาย ใหถือ
ขอความตามเอกสารแนบทายบังคับ ซ่ึงการกําหนดเชนนี้ ก็จะชวยในการตีความ แตการระบุเพียง
เทานี้ก็ยังไมอาจชวยไดหากขอความตาง ๆ ในเอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบทายนั้นขัดแยง
กันเอง ก็ตองใชนิติวิธีในการคนหาเจตนารมณของคูสัญญาตอไป 
 (2) ตัวอยางปญหาขอกฎหมายเก่ียวกับการตีความสัญญา(กรมธรรม)ประกันภัย 

ปญหาการโตแยงหรือเปนขอพิพาทระหวางผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัยสวนใหญ
เกิดข้ึนเนื่องจากความเขาใจท่ีไมตรงกันของคูสัญญาในสัญญาประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมี
วินาศภัยเกิดข้ึนแลวหรือเม่ือมีมรณะภัยเกิดข้ึนแลวและเรียกรองใหฝายผูรับประกันภัยชดใชตาม
สัญญา ฝายผูรับประกันภัยอาจจะโตแยงวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดเกิดจากภัยตามท่ีรับเส่ียง 
หรือเปนภัยท่ีอยูในขอยกเวนความคุมครอง จึงไมตองรับผิดชอบชดใชให การจะพิจารณาวา 
ผูรับประกันภัยจะตองรับผิดชดใชในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรือไม มีเง่ือนไขจํากัดความรับผิด หรือ
มีขอยกเวนความรับผิดประการใดหรือไม เปนประเด็นปญหาเร่ืองความรับผิดของผูรับประกันภัย
ตามสัญญาประกันภัย 

เม่ือมีปญหาเกิดข้ึน ผูพิจารณา (เชน ศาล หรือ อนุญาโตตุลาการ) มีหลักเกณฑในการ
พิจารณา 3 ขอ ไดแก 1) ตองเกิดภัย (risk) ตามที่รับเส่ียง 2) เกิดความเสียหายกับวัตถุท่ีประกันภัย 
(damage/ injury) และ 3) ความเสียหายท่ีเกิดกับวัตถุท่ีประกันภัยนั้นเกิดจากภัยตามท่ีรับเส่ียง คือ
จะตองมีความสัมพันธระหวางเหตุ(ภัย)กับผล(ความเสียหาย) (causation) แตในการพิจารณา
ขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ผูพิจารณาตองพิจารณาท้ัง 3 ขอไปพรอมกันเพราะเกี่ยวเนื่องกัน ไมอาจ
พิจารณาแบบแยกสวนได แตเปนการแยกเพื่อศึกษา ทําความเขาใจในการใชขอพิจารณาเหลานั้นให
ดียิ่งข้ึนเทานั้น ปญหาการตีความอาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

1) ตองเกิดภัย (risk) ตามท่ีรับเส่ียง เชน อัคคีภัย หรือ อุบัติเหตุ หรือภัยทุกชนิด
(สรรพภัย) (All Risks) โดยตองพิจารณาประกอบดวยวา ในกรมธรรมประกันภัยนั้นไดมีการยกเวน
ความคุมครองในเหตุอยางใดบาง หรือมีขอจํากัดความรับผิดประการใด ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ใน
บางคร้ังเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอาจไมสามารถระบุไดชัดเจนวา เปนภัยท่ีอยูในความหมายของภัยตามท่ี
รับเส่ียงหรือไม  

ตัวอยางเชน ภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ ท่ีเกิดข้ึนใน 6 จังหวัดภาคใตในประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 กอใหเกิดความสูญเสียและความเสียหายกับทรัพยสินเปนจํานวน
มากน้ัน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากภัยตามท่ีกรมธรรมประกันภัยของผูเอาประกันภัยแตละราย ๆ 
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คุมครองหรือไม ภัยสึนามิเปน ภัยแผนดินไหว หรือ ภัยน้ําทวม เพราะในสภาพความเปนจริง  
ทางวิทยาศาสตร ระบุวา คล่ืนยักษสึนามิเกิดจากแผนดินไหวใตทะเล ความเสียหายท่ีเกิดกับ
ทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไวและไดรับความเสียหายไมวาจะเปนเพราะคล่ืนยักษซัดสูญหาย 
พังทลาย  หรือเกิดจากน้ําทะเลท่ีคล่ืนนั้นพัดหอบมาแลวทวมขังทําใหไดรับความเสียหาย  
ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ีตนไดทําไวหรือไมเพียงใด  
มีปญหาใหตองตีความ เนื่องจาก สภาพขอเท็จจริงท่ีน้ําทะเลทําใหทรัพยสินเสียหายไมเขาอยูใน
ความหมายของคําวา “น้ําทวม” ตามท่ีไดมีการกําหนดนิยามไว 46 ดังนั้น ผูเอาประกันภัยท่ีซ้ือ 
ความคุมครองเฉพาะภัยน้ําทวมก็อาจไมไดรับความคุมครอง ปญหาจากการตีความดังกลาว ขัดกับ
ความคาดหมายของผูเอาประกันภัยท่ีซ้ือความคุมครอง “ภัยน้ําทวม” เพราะมีผูเอาประกันภัยท่ีซ้ือ
ความคุมครองภัยน้ําทวมเพิ่มเติม(เชน เพิ่มเติมจากสัญญาประกันอัคคีภัย) ไดรับความเสียหายจาก
คล่ืนยักษคร้ังนี้จํานวนมากท่ีโตแยงและเห็นวา กรมธรรมประกันภัยของตนท่ีไดทําไวนาจะคุมครอง
ความเสียหายในครั้งนี้ดวย ความไมชัดเจนของความหมาย “ภัย” ตาง ๆ ท่ีกําหนดไว และ “ภัย” ใดท่ี
กอใหเกิดความเสียหาย นี้เองท่ีกอใหเกิดการโตแยงกัน เพื่อแกไขปญหาและสรางความเขาใจใหกับ
ผูเอาประกันภัย กรมการประกันภัย (ในสมัยนั้น) จึงไดจัดประชุมกับสมาคมประกันวินาศภัยเพื่อ
หาทางแกไขปญหา และตอมาสมาคมประกันวินาศภัยไดออกประกาศ หลักเกณฑการจาย 
คาสินไหมทดแทน สําหรับกรมธรรมประกันอัคคีภัยในกรณีภัยพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต สรุปได
ดังนี้ 

- กรณีซ้ือความคุมครองแผนดินไหวเพิ่มเติม กรมธรรมประกันอัคคีภัยจะ
ใหความคุมครองความเสียหายท่ีเกิดจากแผนดินไหว คล่ืนใตน้ํา และนํ้าทวม เนื่องจากภัย
แผนดินไหวเปนภัยหลักท่ีสงผลใหเกิดคล่ืนใตน้ําและน้ําทวมตามมา (เปนการอธิบายความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผลดวย...ผูเขียน) 

- กรณีท่ีไมไดซ้ือความคุมครองภัยแผนดินไหว แตไดซ้ือเฉพาะความ
คุมครองภัยน้ําทวมเทานั้น กรมธรรมประกันภัยจะใหความคุมครองเฉพาะในสวนท่ีเสียหายจาก 
น้ําทวม (กลาวคือ ยังใหความคุมครองแมจะไมเขา ความหมายของ ภัยน้ําทวม ตามท่ีเคยให
ความหมายไวโดยตรง แตจะชดใชใหเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดจากขอเท็จจริงวา น้ําทวม เทานั้น)  

ปญหาความหมายของคําเกี่ยวกับ “ภัย” โดยเฉพาะขอยกเวนภัยประเภทตาง ๆ เชน 
ภัยสงคราม ก็มีปญหาวา เหตุ “สงคราม” ท่ีวานี้ตองเปนสงครามที่มีการประกาศสงครามหรือไม 

                                                        
46

 ในเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันอัคคีภัยที่ไดซื้อความคุมครอง “ภัยนํ้าทวม” เพ่ิมเติม ไดใหความหมาย  

““นํ้าทวม” หมายถึง นํ้าซึ่งลนหรือไหลออกจากทางนํ้าปกติ ซึ่งจะเปนทางนํ้าธรรมชาติ หรือจะเปนทางนํ้าที่สราง
ขึ้น ก็ดี หรือเกิดจากทอนํ้าสาธารณะแตก หรือเกิดจากการทวมของนํ้าจากภายนอกอาคารท่ีเอาประกันภัยไว หรือ
อาคารท่ีเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรมฉบับน้ี” 
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เพราะโลกปจจุบันมีสถานการณท่ีเขาลักษณะเปน “สงคราม” แตเปนสงครามท่ีไมไดประกาศ หาก 
ขอยกเวนภัยสงคราม เปนสงครามท่ีตองประกาศกอน กรณีสงครามท่ีไมไดประกาศแลวกอใหเกิด
ความเสียหาย ผูรับประกันภัยก็จะอางขอยกเวนมาปฏิเสธความรับผิดไมได เพราะไมใชภัยตามท่ี
กําหนดเปนขอยกเวน จึงจําเปนตองมีการปรับถอยคําในกรมธรรมเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน 
ปญหาในทํานองเดียวกัน ยังมี เร่ือง ภัยกอการราย จลาจล ความหมายของคําเหลานี้ ยังมีความเขาใจ
ท่ีไมตรงกัน จําเปนตองทําใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

ในสหรัฐอเมริกา มีกรณี ภัยพายุเฮอรริเคน Katrina ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก
บานเรือนมากมายในมลรัฐ Mississippi และ Florida นั้น มีปญหาวา ผูเอาประกันภัยท่ีไดทําสัญญา
ประกันภัยสรรพภัยเจาบาน (homeowners’ policies) และไดรับความเสียหายจากพายุเฮอรริเคน 
Katrina เปนความเสียหายจากน้ําทวมท่ีเกิดจากพายุนั้น สัญญาประกันภัยดังกลาวจะคุมครองดวย
หรือไม  เนื่องจากวา ในสัญญาประกันภัยสรรพภัยเจาบาน ไดกําหนดยกเวนความคุมครองกรณี 
น้ําทวม (flood exclusions) จึงไมไดคิดเบ้ียประกันภัยสําหรับความเส่ียงภัยน้ําทวมไวในกรมธรรม
ประกันภัยประเภทดังกลาวดวย ฝายผูรับประกันภัยอาศัยขออางในเร่ืองภัยท่ีกําหนดยกเวนไว  
มาเปนขออางปฏิเสธความรับผิด สวนฝายผูเอาประกันภัยก็อางวา น้ําท่ีทําใหเกิดความเสียหายนั้น
เกิดข้ึนเพราะพายุพัดหอบมา (wind driven) และภัยพายุไมไดเปนภัยท่ีไมคุมครอง ผูรับประกันภยัจงึ
ตองชดใช 47  หากมองในอีกมุมหนึ่งคือ ตองพิจารณาเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซ่ึง  
ผลคือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนี้เกิดจากเหตุใด และเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายนี้ เปนเหตุท่ี 
ผูรับประกันภัยรับเส่ียงหรือไม นั่นเอง 

มีการโตแยงกันถึงขนาดท่ีวา “ถาศาลตัดสินวา กรมธรรมประกันภัยสรรพภัย 
เจาบานตองคุมครองกรณีพายุเฮอรริเคนนี้ดวย จะทําให โครงการประกันภัยน้ําทวมแหงชาติ  
(the National Flood Insurance Program) ตองลมเลิกไป เพราะประชาชนจะคิดวาทําไมจะตองทํา
ประกันภัยตามโครงการดังกลาว ในเมื่อก็จะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยสรรพภัย
เจาบาน (โดยไมตองจายเบ้ียประกันเพิ่มเติมเพราะรวมอยูในนั้น) อยูแลว และ ยังกลาววา ถานําคดี
ไปสูการพิจารณาของลูกขุน ลูกขุนก็จะเห็นใจเจาของบาน และตัดสินใหเปนประโยชนแก 
ผูเอาประกันภัย”  ซ่ึงผูเขียนเห็นวา จากบทความนี้ ขออางของบริษัทประกันภัยดังกลาว สามารถส่ือ
ใหเห็นถึงแนวทางการตีความของลูกขุนและศาลของมลรัฐ Mississippi วาใชหลักตีความใหเปน 
คุณแกผูตองเสียในมูลหนี้ เชนกัน 

                                                        
47

 Patricia Vowinkel, Katrina’s lawsuit surge : a legal battle to force insurers to pay for flood damage from 

Hurricane Katrina could cost the industry billions,  
http://findarticles.com/p/articles/mi_mOBJK/is_15930125/print, search on 6/2/2008. 
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ท่ีนาสนใจยิ่งกวานั้น คือ ความเห็นท่ีวา “Once something like this has been 
raised, it still casts a shadow over future contracts.…It makes writing contracts even, more 
risky,…There’s a little bit of contract interpretation risk now built into the potential loss for a 
insurer.” ซ่ึงหมายความวา สัญญาประกันภัยท่ีมีการทําเปนลายลักษณอักษรจะกอใหเกิดความเส่ียง
ในทางธุรกิจประกันภัย การท่ีจะตองตีความสัญญาประกันภัยก็เปนความเส่ียงประเภทหนึ่งของ
ธุรกิจประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตองพิจารณาใหดีเพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายใหแกธุรกิจ
ไดนั่นเอง  

2) เกิดความเสียหายกับวัตถุท่ีประกันภัย (damage/ injury) เชน บานท่ีทําประกันภัย
ไวเสียหาย หรือ ผูถูกเอาประกันชีวิต(บุคคลที่การใชเงินยอมอาศัยมรณะของคนนั้น)ตาย เปนเร่ือง
ผลตามท่ีตกลงไวในสัญญา ถึงแมมีเหตุคือภัยตามท่ีรับเส่ียง แตภัยนั้นไมไดกอใหเกิดผล ก็ไมมี
ประเด็นตองพิจารณาความรับผิดตามสัญญาตอไป 

3) ความเสียหายท่ีเกิดกับวัตถุท่ีประกันภัยนั้นเกิดจากภัยตามท่ีรับเส่ียง คือจะตองมี
ความสัมพันธระหวางเหตุ(ภัย) กับผล(ความเสียหาย) (causation) เชน ในสัญญาประกันอัคคีภัย
บาน ความเสียหายท่ีเกิดกับบานตองเกิดจากไฟ ไมใชเหตุอ่ืน ซ่ึงเร่ืองนี้ในทางปฏิบัติบางคร้ังเปน
เร่ืองยากในการตีความ วาผลท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากเหตุใด โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีเหตุหลายเหตุท่ี
เกี่ยวของ ซ่ึงตองอาศัยทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการนําหลักใดมาใชในการพิจารณาหาความสัมพันธ
ดังกลาว แลวนําหลักเร่ืองนั้นมาปรับกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเพื่อพิสูจนวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้น
เกิดจากภัยตามท่ีผูรับประกันภัยรับเส่ียง ในทางปฏิบัติ การพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและ
ผลท่ีวานี้  สําหรับสัญญาประกันชีวิตอาจจะมีประเด็นปญหาใหพิจารณานอยกวาสัญญา 
ประกันวินาศภัย แตก็ตองใชหลักในการพิจารณาเดียวกัน 

การพิจารณา ความสัมพันธระหวางเหตุและผล (causation) 
  ศาสตราจารยจิตติ กลาวไวในตํารากฎหมายประกันภัยของทานวา “...สวนท่ีวาตอง
เปนผลโดยตรงจากเหตุการณท่ีระบุไวนั้น ถาหากวัตถุท่ีเอาประกันภัยไวนั้นไดถูกไฟไหมเสียหาย
ไปจริง ก็ไมมีปญหายุงยากอยางไร แตถาไดเกิดไฟไหมส่ิงอ่ืนใดข้ึนอันถือไดวาเปนไฟตามสัญญา
ดังกลาว ในหลักเกณฑประการท่ี 1 แลว และไฟน้ันมิไดไหมลามมาถึงวัตถุท่ีเอาประกันภัย แตก็ได
เกิดความเสียหายแกวัตถุท่ีเอาประกันดวย เชนนี้ มีปญหาวาจะถือเปนวินาศภัยเกิดข้ึนแกวัตถุท่ี 
เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยดวยหรือไม เชน เกิดไฟไหมบานขางเคียง ความรอนจากไฟ 
ทําใหบานติดกันอันไดเอาประกันภัยไวตองเสียหาย เชน กระจกแตก สีท่ีทาบาน หรือตนไมในบาน
ตองเสียหายไปเพราะความรอนจากไฟนั้น เปนตน หลักท่ีไมโตเถียงกันคือ ถาเหตุใกลชิด 
(proximate) อันทําใหเสียหาย คือภัยท่ีระบุไวในสัญญา และความเสียหายเปนผลโดยตรง (direct 
consequence) จากภัยดังวานั้นแลว ก็เรียกวาความเสียหายนั้นเกิดจากภัยท่ีรับเส่ียงเชนเดียวกัน  
แมวัตถุนั้นจะมิไดไหมไปดวย ผูรับประกันภัยก็ตองรับผิด เชน วัตถุท่ีเอาประกันภัยไดเสียหายไป
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เพราะหลังคาหรือกําแพงท่ีไหมพังลงมาในระหวางไฟไหม เปนตน...แตทวาอยางไรจะเรียกวาเปน
เหตุอันใกลชิด หรืออยางไรเปนผลโดยตรงนั้น ยังมีความเห็นแตกตางกันอยู จึงทําใหปญหาขอนี้
สับสนและบางทีก็ยังเขาใจไดยาก ท้ังนี้ก็เนื่องจากความคิดเห็นในเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุ
และผล (causation) ยังไมยุติลงได ลัทธิหนึ่งเห็นวา เหตุกับผลยอมเกี่ยวถึงกันไดตอเม่ือเปน 
ผลธรรมดานาจะเกิดข้ึนจากเหตุนั้น (adequate cause, natural & probable consequence)  อีก 
ลัทธิหนึ่งถือวาเหตุกับผลยอมเกี่ยวถึงกัน ถาหากวาไมมีเหตุนั้นแลวผลจะไมเกิดข้ึน จะเปนผล
ผิดปกติอยางไรไมสําคัญ และอาจมีเหตุหลายเหตุในผลเดียวกัน (condition sine qua non, 
equivalence of causes)  ระหวางลัทธิท้ังสองนี้มีปญหาท่ีตองพิเคราะหซับซอนมากกวาท่ีจะกลาวใน
ท่ีนี้ แตสําหรับปญหาเร่ืองการใชคาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย พอจะกลาวไดวา นาจะ
ถือหลักวา เม่ือความเสียหายเปนผลโดยตรงเกิดแกวัตถุท่ีเอาประกันภัยไวแลว (conditional theory) 
ความเสียหายมากนอยอันจะตองใชสินไหมทดแทนแกกันเปนจํานวนเทาใด คํานวณตามความ
เสียหายท่ีเปนผลธรรมดา นาจะเกิดข้ึนจากเหตุนั้น (theory of adequate cause) ท้ังนี้โดยอาศัย
เทียบเคียงกับมาตรา 222 ซ่ึงเปนหลักท่ีใชในกรณีหนี้ท่ีเกิดจากสัญญาท่ัวไป เปนการวินิจฉัยตาม
ทฤษฎีท้ังสองนั้นประกอบกัน… 48 
  ศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยอาศัยหลักความสัมพันธระหวางเหตุและผลโดยดูจาก 
หลักท่ีวาความเสียหายเปนผลโดยตรงอันเกิดจากเหตุท่ีไดรับประกันภัยไวและเกิดแกวัตถุท่ีเอา
ประกันภัยไวหรือไม ตัวอยางเชน คําพิพากษาฎีกาท่ี 5744/2534 “จําเลยรับประกันภัยอาคารโรงงาน
และทรัพยสินตาง ๆ ในโรงงานของโจทกตอมาภายในกําหนดเวลาประกันภัย ฝนตกหนัก น้ําฝนท่ี
ไหลจากหลังคาโรงงานลงมาในบริเวณโรงงานไมสามารถระบายออกไปสูนอกโรงงานได เพราะ
โจทกกอกําแพงและเอากระสอบทรายปดกั้นทอระบายน้ําไวเพื่อปองกันมิใหน้ําภายนอกโรงงาน
ไหลเขามา เนื่องจากขณะนั้นเกิดเหตุน้ําทวมกรุงเทพมหานคร เปนเหตุใหน้ําฝนดังกลาวทวมขัง
อาคารโรงงาน ทําใหทรัพยสินโจทกเสียหายความเสียหายดังกลาวหาใชเกิดจากน้ําฝนท่ีไหลผานเขา
ไปในส่ิงปลูกสรางจากการชํารุดของหลังคา ประตู หนาตาง ชองลม ทอน้ําหรือรางน้ํา และหาใช
ความเสียหายซ่ึงเปนผลโดยตรงอันเกิดจากอุบัติเหตุจากการลนออกมาของน้ําจากทอน้ํา อันจําเลย
จะตองรับผิดตามสัญญาประกันภัยไม” 
 

  ในสหรัฐอเมริกา 49 ไดเร่ิมมีการทบทวนหลักในการพิจารณาความสัมพันธระหวาง
เหตุและผล ซ่ึงเดิมมีหลักในการพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Law of Causation) เปน 

                                                        
48

 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, น.83-84. 
49ศึกษารายละเอียดจาก Kenneth S Woller, The Enigma of Causation in Insurance Contract Interpretation, Jan 

2003, http://www.imi.com/Expert/Articles/2003/Wollner01.aspx, search on 6/2/2008. 
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3 หลัก คือ proximate cause, concurrence cause และ efficient proximate cause ท้ัง 3 หลักนี้
กอใหเกิดปญหาการฟองรองคดีกันมาก ประชาชนนอยคนนักท่ีจะไดรูหลักเหลานี้ และย่ิงนอยไป
ใหญท่ีจะรูถึงการใชหลักนี้ในตอนทําสัญญา จึงมีการเสนอวา สัญญาประกันภัยท่ีใชกันเขียนไว 
ยืดยาวและเขาใจยาก และยังมีการใชหลักในการพิจารณาความรับผิด ซ่ึงซับซอน จึงใหยกเลิก 
การใช 3 หลักดังกลาว และหันมาสรางหลักท่ีงาย ๆ ท่ีมีความสมเหตุสมผลและที่บรรดาผูเอา
ประกันภัยท่ัวไปจะเขาใจไดและเปนไปตามท่ีคาดหวังในตอนทําสัญญาประกันภัย 50 ตัวอยางเชน 
การนําหลักเร่ือง “efficient proximate cause” มาปรับใชในสัญญาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption) สําหรับขอเท็จจริงความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณ 911 ปญหาคือวา  
ท่ี Reagan National ตองปดตัวลงนั้น(เกิดเหตุหยุดชะงักทางธุรกิจจนตองปดตัวลง) เปนเพราะเหตุ
ความเสียหายท่ีเกิดกับ World Trade Center หรือ เปนเพราะกลัววาจะมีเหตุการณกอการรายอีก 
  หลักเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุและผลนี้มีความสําคัญในสัญญาประกันภัย 
เปนประเด็นปญหาและเปนหัวใจของการฟองรองเพ่ือเรียกรองการชดใชตามสัญญาประกันภัย 
(รวมท้ัง การเรียกรองกันจากเหตุการณ 911 ดวย) และแนวทางการพิจารณาของศาลในมลรัฐตาง ๆ 
มีการเปล่ียนแปลงในหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนหลักในการตีความสัญญาประกันภัย ซ่ึงมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุงการ
กําหนดถอยคําในสัญญาประกันภัย 51 หลักการที่ใชพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผลท่ี 
ใช 3 หลัก ไดแก 
  1. Proximate cause (ผลใกลชิดกับเหตุ) 

ศาลไดพัฒนาหลักการพิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุและผลออกเปน 2 สวน 
โดยในเบ้ืองตน ตองมีความสัมพันธในทางขอเท็จจริง (causation in fact) หรือ อาจเรียกวา logical 
causation คือ พิจารณาตามหลักตรรกวิทยา กลาวคือความเสียหายตองเกิดจากเหตุนี้ ถาความ
เสียหายไมไดเกิดจากเหตุนี้ แตเปนเพราะมีเหตุการณอยางอ่ืนเปนตัวกอใหเกิดความเสียหาย จึงจะ

                                                        
50 Kenneth S Woller, The Enigma of Causation in Insurance Contract Interpretation, Jan 2003, 

http://www.imi.com/Expert/Articles/2003/Wollner01.aspx, search on 6/2/2008. 

 Dennis Miller’s “rant” on lawyers ; One quip is that the lawyers use language that is “so 
cryptic, so utterly puzzling and arcane, that Moses, Hammurabi, and Judge Judy working 24 
hours for 20 years could not understand it.” 
51

 Kenneth S. Wollner, How to Draft and Interpret Insurance Policies, Chapter 12. 
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พิจารณา อีกหลักหนึ่ง คือ “proximate causation” ซ่ึงการพิจารณาจะจํากัดอยูท่ีความรับผิดตาม
กฎหมายท่ีข้ึนอยูกับการพิเคราะหวา อะไรคือส่ิงท่ีเปนความยุติธรรม 52  

ใน California Insurance Code ป 1935 ผูรางไดบัญญัติหลักนี้ไววา 
มาตรา 530 ผูรับประกันภัยตองรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยตามท่ี

รับประกันไวนั้น เปนเหตุใกล ชิด ท่ีกอให เกิดผลนั้น  แมว าจะมีภัย ท่ีไมได รับประกันไว 
เปนเหตุหางไกลที่กอใหเกิดความเสียหายดวย แตผูรับประกันภัยจะไมตองรับผิดในความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนหากภัยท่ีไดรับประกันภัยไวเปนเหตุหางไกลเพียงเหตุเดียวท่ีกอใหเกิดความเสียหายนั้น  
(530  An insurer is liable for a loss of which a peril insured against was the proximate cause; 
although a peril not contemplates by the contract may have been remote cause of the loss; but he 
is not liable for a loss of which the peril insured against was only a remote cause.) 

มาตรา 532 ถาไดกําหนดภัยใดเปนขอยกเวนความคุมครองไวในสัญญาประกันภัย 
และมีความเสียหายเกิดข้ึนจากภัยท่ีพิสูจนไดวาหากไมมีภัยตามท่ีตกลงยกเวนไวนั้นเกิดข้ึน ก็จะไม
มีความเสียหายเกิดข้ึน (but for test) ก็ถือวา ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนี้เปนขอยกเวนไมไดรับความ
คุมครอง  แมวาเหตุใกลชิดท่ีทําใหเกิดความเสียหายจะเกิดจากภัยท่ีไมไดตกลงยกเวนไว   
(532  If a peril is specially excepted in a contract of insurance and there is a loss which would not 
have occurred but for such peril, such loss is thereby excepted even though the immediate cause 
of the loss was a peril which was not excepted.) 

เชน ความเสียหายจากภัยระเบิด เปนขอยกเวนความคุมครองในสัญญาประกันภัย 
ขอเท็จจริง ระเบิดทําใหเกิดประกายไฟ และ ไฟกอใหเกิดความเสียหาย  ความเสียหายเกิดจากภัยคือ
ไฟ ซ่ึงไมไดยกเวนไว แตเนื่องจากไฟเกิดจากระเบิด ดังนั้น ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนี้ ไมอยูใน 
ความคุมครอง 
  แตมีผูเห็นวา การบัญญัติเชนนี้ เปนการเขียนแบบ “เลนคํา” ไมนาจะถูกตอง 
Proximate cause นาจะนํามาใชเพื่อกล่ันกรองขอเท็จจริงท่ีเร่ืองความสัมพันธระหวางเหตุและผลนั้น
มันไมชัดเจน ไมกระจาง 
  2. concurrent causation (ผลสืบเนื่องจากเหตุ) 
  เปนอีกหลักหนึ่งท่ีมาจากหลักกฎหมายละเมิด ในกรณีของสัญญาประกันภัย 
หมายถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยอยางหนึ่งท่ีไดระบุไวในสัญญา และอยางนอยยังมีภัยอยางอ่ืน
ท่ีไมไดระบุไวในสัญญาเกิดข้ึนดวย ถาภัยท่ีคุมครองเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  

                                                        
52 “our more or less inadequately expressed ideas of what justice demands, or of what is administratively 

possible and convenient”, W.Keeton, D.Dobbs, R.keeton, D.Owen, Prosser and Keeton on the Law of Torts, 5th 
ed., 1984, § 41, at 264  
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ความเสียหายนี้ก็อยูในความคุมครอง  แมวาจะมีภัยท่ียกเวนไวเปนสาเหตุท่ีสําคัญท่ีมีสวนกอใหเกิด
ความเสียหายเหมือนกันก็ตาม 

คดี Derksen v. 539938 Ontario Ltd., ศาลสูงสุดของ แคนาดา ใหเหตุผลวา 
ขอยกเวนท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัยจะตองตีความอยางแคบ และหากถอยคําที่ใชมี 
ความเคลือบคลุมจะตีความใหเปนคุณแกผูเอาประกันภัย “exclusion clauses in insurance policies 
are to be interpreted narrowly and generally in favour of the insured in case of ambiguity in the 
wording.” 

แตในทางปฏิบัติ การใชหลักนี้จะมีความยุงยากเพราะไมมีหลักเกณฑวิธีการ
แยกแยะวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากเหตุปจจัยใด และยังมีปญหาในการตีความสัญญาซ่ึงมี
การเขียนแบบกวาง ๆ  ตองหาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสียหายออกมาอยางนอยเหตุหนึ่งและเปนเหตุท่ี
ไดระบุไวใหมีความคุมครอง ความเสียหายนั้นจึงจะไดรับความคุมครอง 
  3. efficient proximate cause (ผลอันใกลชิดกับเหตุในลักษณะท่ีจะเกิดข้ึนได) 
  หลักนี้มีการอธิบายโดยนักวิชาการและในคําพิพากษาของศาลในความหมายท่ี
แตกตางกัน ปญหาวา อะไรคือ “efficient proximate cause” มีการอธิบายวา “efficient proximate 
cause” หมายถึง เหตุท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถจัดใหเปนหวงโซของเหตุการณ ซ่ึงไมขาดตอนเพราะ
มีเหตุอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของเขามาแทรก  และเหตุการณนั้นเปนปจจัยสําคัญ (substantial cause)  
ท่ีกอใหเกิดความเสียหาย  และถาไมมี เหตุดังกลาวความเสียหายเชนนั้นจะไม เกิดข้ึนเลย  
ความคุมครองจะมีก็ตอเม่ือเหตุท่ีคุมครองนั้นเปนปจจัยหลักและสําคัญอยางยิ่งในการกอใหเกิด
ความเสียหายเทานั้น แตก็มีผูท่ีเห็นแตกตาง โดยเห็นวา ความคุมครองตองมีอยูแมวาเหตุท่ีคุมครอง
นั้นจะเปนปจจัยยอยในการกอใหเกิดความเสียหาย 
  แต การพิจารณาเลือกเหตุ(ภัย)วาเหตุ(ภัย)อยางใดเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความ
เสียหาย อาจทําใหผลของการพิจารณาโดยอาศัยหลักนี้ไดผลท่ีแปลกไป ยกตัวอยางเชน  กรมธรรม
ประกันภัยบานท่ีคุมครองความเสียหายท่ีเกิดจากไฟ แตความคุมครองนี้จะไมไปปรับใชกับ 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบานเพราะเหตุจากตนไมลมใส เพราะเหตุใกลชิดคือตนไมลมใสไมใชเหตุ
ตามท่ีคุมครอง แตถา ไฟท่ีเกิดข้ึนจากภายในบานเปนสาเหตุท่ีใกลชิดและอาจเกิดข้ึนไดท่ีมีผลทําให
ตนไมลมและลมใสบาน ดังนี้ บริษัทประกันภัยตองชดใชในความเสียหายท่ีเกิดกับตนไมในการ
ปลูกใหมหรือทดแทน  แตถา กรณีท่ีตนไมลมเปนสาเหตุใกลชิดและอาจเกิดข้ึนไดทําใหเกิดไฟไหม
บาน  ความเสียหายท่ีเกิดกับบานแมจะเกิดจากไฟ แตก็ไมใชความเสียหายท่ีไดรับความคุมครอง
เพราะปจจัยใหญเกิดจากตนไมลม 
  ดวยเหตุดังกลาว บริษัทประกันภัยในสหรัฐอเมริกา จึงพยายามเขียนขอสัญญาเพ่ือ
ตอสูกับหลัก efficient proximate cause โดยเขียนไวใน ขอตกลงยกเวนและอาจบรรจุไวใน
ขอยกเวนตาง ๆ กระจายอยูหลายแหงในกรมธรรมประกันภัย จนบางคร้ังอาจกลาวไดวา มีการราง
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ขอสัญญาเกินเลยและดูวิปริตเพื่อหลีกเล่ียงการตีความ เนื่องจากอาจมีการตีความท่ีผิด จึงตอง
พยายามไมใหตีความเพ่ือจะไดไมเกิดกรณีการตีความผิด  

Kenneth S. Wollner 53 เสนอในบทความวา หลักในการตีความสัญญาประกันภัย
นาจะยืนอยูบนหลัก common sense และหลักความเขาใจของคูสัญญา ในกรณีเชนนั้น  
ผูรับประกันภัยกับผูถือกรมธรรมจะเปนคนท่ีอยูในสถานะท่ีจะตัดสินใจทําสัญญาประกันภัยท่ี
เหมาะสม ในกรณีของการพิจารณาดูความสัมพันธระหวางเหตุกับผล เรานาจะละท้ิงหลักท้ัง 3 หลัก
นั้น  แลวใช  ความเขาใจของคู สัญญาในตอนทําสัญญา  โดยเฉพาะความคาดหมายของ 
ผูเอาประกันภัย (ตามหลัก common sense) ในการเขาทําสัญญาประกันภัยเปนหลัก 

เร่ืองเกี่ยวกับการตีความกรมธรรมประกันภัยนี้ Christina Imre 54 เขียนไวใน
บทความ  วา กอนป 1992 ถาพบวาถอยคําในสัญญามีลักษณะกํากวม จะตองตีความใหเปนปฏิปกษ
กับฝายผูรางสัญญา เสมอ  

ตอมาในป 1992 Lucas court   กําหนดแนวทางการตรวจสอบและการตีความ
สัญญาประกันภัย เปน 3 ข้ัน คือ 

1) ถาถอยคําหรือขอความในสัญญามีความชัดเจนเปนความหมายธรรมดา ก็เปนไป
ตามความหมายท่ีกําหนดนั้น และถาชัดเจนแลว ก็ไมตองตีความ (ไมตองอางวาเพือ่ความยุติธรรม 
เพราะศาลไมนาจะเปนคนเขียนสัญญาข้ึนใหมดวยการตคีวามเอง) 

2) แตถาถอยคําหรือขอความในสัญญามีลักษณะกํากวมไมชัดเจน ศาลจะไมตีความ
ไปในทางท่ีตรงกันขามกับผูรางโดยอัตโนมัติอีกตอไป แต จะพิเคราะหถอยคําภาษาและดูเนื้อความ 
(context) ในขอความท่ีกําหนดในกรมธรรมนั้นโดยดูจากกรมธรรมท้ังฉบับ  และจะพิจารณาตัดสิน
จากถอยคํา/ขอความท้ังหมดนั้น เห็นไดวา ผูเอาประกันภัยมีเหตุอันสมควรเช่ือและคาดไดวามีความ
คุมครองเกิดข้ึนหรือไม (reasonable expectation test) 

3) และถาศาลไมสามารถจะตัดสินโดยอาศัยเหตุอันสมควรเช่ือของทางฝาย 
ผูเอาประกันภัยดังกลาว จึงจะตีความขอความนั้นใหเปนปฎิปกษกับฝายผูราง 55 

                                                        
53

 Kenneth S Woller, The Enigma of Causation in Insurance Contract Interpretation, Jan 2003, 

http://www.imi.com/Expert/Articles/2003/Wollner01.aspx, search on 6/2/2008 
54

 Christina Imre, Insurance Policy Interpretation: Supreme Court at a Crossroads?,December 2003 

http://www.sdma.com/publications/detail.aspx?pub=3816  search on 6/2/2008 
55 Bank of the W. v. Suprerior Court(1992)2 C4th 1254, 10 CR2d 538 , Christina Imre, Insurance Policy 
Interpretation: Supreme Court at a Crossroads?,December 2003  
http://www.sdma.com/publications/detail.aspx?pub=3816  search on 6/2/2008. 
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ข้ันตอนท่ี 2) (reasonable expectation test) นี้เองท่ีแตกตางจากแนวการตีความเดิม 
ๆ และจากการตีความสัญญาโดยอาศัย ข้ันตอนท่ี 2 ท่ีวานี้เอง ทําใหลดจํานวนคดีท่ีเรียกรองใหชดใช
ตามสัญญาท่ีสัญญาประกันภยัตองคุมครองลง 

คดี Safeco Ins. Co v. Robert S. (2001) 26 C4th 758, 26 CR2d 758 ในคดีดังกลาว 
ผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนวัยรุน ไดยืมปนของมารดาของตนโดยเขาใจวาปนนั้นไมไดบรรจุกระสุน 
นําไปเล็งและยิงเพื่อน และทําใหเพื่อนตาย ผูเอาประกันภัยมีความผิดฐานทําใหคนตายโดยไมต้ังใจ 
(involuntary manslaughter) ในกรมธรรมประกันภัยไดยกเวนความคุมครองกรณีมีการกระทําท่ี 
ไมชอบดวยกฎหมาย (illegal acts)  Robert S อางวา illegal acts (การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย) 
หมายความวา การกระทําใด ๆ ไมวาจะเปนการกระทําท่ีกฎหมายหาม หรือ การกระทําท่ีเปน
ความผิดอาญา แตขอเท็จจริงในกรณีนี้เปนการกระทําโดยไมต้ังใจ 

ถอยคํานี้ มีความกํากวม ไมชัดเจน เสียงขางมาก 4 ตอ 2 (ใหชดใช) โดยไมใช
แนวทางในคดี Bank of the West กลาวคือ แทนท่ีจะถามวาผูเอาประกันภัยมีเหตุอันควรเช่ือหรือไม
วา สัญญานี้คุมครองขอเท็จจริงอยางในคดีนี้ดวย (reasonable expectation of coverage) หรือใชหลัก
ตีความขอยกเวนความรับผิดอยางแคบ(ซ่ึงเทากับวาเฉพาะการกระทําท่ีเปนความผิดทางอาญา
เทานั้นท่ีจะเขาขอยกเวน)  คดีนี้ ศาลไมบังคับในสวนท่ีเปนขอยกเวนความรับผิดใหเลย (คือไมให
ผูรับประกันภัยอางขอยกเวนความรับผิดเลย)  เพราะถอยคําอันเปนขอยกเวนความรับผิดนั้นเขียน
กวางเกินไป  การเขียนกวาง ๆ เชนนี้เทากับจะไมคุมครองการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายทุกอยาง 
และพิจารณาการกระทําโดยประมาทแบบเดียวกับ(น้ําหนักเทากัน)ท่ีเปนการกระทําความผิดทาง
อาญาดวย 

แต ผูพิพากษา Baxter และ ผูพิพากษา Brown ฝายขางนอย 2 เสียง เห็นตองกันวา 
แมคําวา illegal acts อาจจะมีลักษณะกํากวม แตถาดูโดยใช หลัก reasonable expectation test จะไม
กํากวมเลย กลาวคือ ผูเอาประกันภัยคงไมไดคาดหมายวา ความรับผิดในการกระทําละเมิดท่ีทําให
บุคคลอ่ืนถึงแกความตายคร้ังนี้จะอยูนอกเหนือจากคําวา illegal acts จึงเห็นวาไมตองชดใชเพราะ
เขาขอยกเวนความรับผิดตามสัญญา 

reasonable expectation test ซ่ึงใชเปนแนวทางในการตีความมาตลอดทศวรรษ  
ถูกมองขามในคดีนี้ แมจะไมถึงกับวาปฏิเสธการใชอยางชัดเจน แตอยางนอยในคดีนี้ วางแนววา 
การเขียนถอยคําอยางกวาง ๆ เกินไปเพื่อยกเวนความรับผิด ขอความเชนนั้นจะไมถูกนํามาบังคับใช 
โดยไมไดคํานึงวา ผูเอาประกันภัยไดคาดหมายหรือไมไดคาดหมายวานาจะคุมครองหรือไม(เขา
ขอยกเวนหรือไม) แตกตางจากหลัก reasonable expectation test เพราะหลักท่ีวานี้ เม่ือเขียนถอยคํา
อยางกวางๆ ยกเวนความรับผิด หากผูเอาประกันภัยคาดหมาย(เขาใจ)วาคุมครอง ก็ตองคุมครอง แต
ถารูไดวาไมคุมครอง ก็จะมีผลไมคุมครอง...อยางเชนในคดีนี้ การยิงปนตามขอเท็จจริงท่ีวา แมจะ
เปนความผิดอาญา(ตามเทคนิคทางกฎหมาย) แตในทางความเปนจริงนาจะใกลเคียงกับเร่ืองของ 
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อุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทมากกวาจะเปนการกระทําความผิดทางอาญา ตามความคาดหมาย
ของผูเอาประกันภัยคือไมนาจะเขาขอยกเวนความคุมครอง 

(3) ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการตีความกรมธรรมประกันภัย 
 1) ขอตกลงยกเวนความรับผิดระหวางคูสัญญา ใชอางยันบุคคลภายนอกผูไดรับความ
เสียหายตามสัญญาประกันภยัคํ้าจุนไมได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3815/2540  
 แมกรมธรรมประกันภัยจะกําหนดขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยวา “ผูรับ
ประกันภัยจะไมชดใชคาเสียหายแกผูเอาประกันภัยในความเสียหายตอทรัพยสินหรือท่ีดินหรือ
อาคารใดอันเกิดเนื่องจากการส่ันสะเทือน หรือการเคล่ือนไหว หรือฐานรากท่ีออนแอ หรือความ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินใด ๆ อันเกิดจากความเสียหายเชนวานั้นใด ๆ” 
 ก็ตาม แตสาเหตุสําคัญท่ีทําใหบานโจทกไดรับความเสียหายเกิดจากการกระทําละเมิดของจําเลย
รวมท่ี 1 ท่ีขุดหลุมโดยไมมีมาตรการปองกันการพังทลายของดินท่ีดีพอ เปนเหตุใหดินในเขตบาน
โจทกทรุดตัวลงไปในหลุมท่ีจําเลยรวมท่ี 1 ขุด ทําใหบานโจทกไดรับความเสียหาย เชนนี้ ถือไมได
วาเปนเหตุตามขอยกเวนความรับผิดดังกลาวท่ีจําเลยรวมท่ี 2 จะอางเพ่ือที่จะไมตองรับผิดตอโจทก 
และตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว จําเลยรวมท่ี 2 ตกลงรับประกันภัยเพื่อความวินาศภัย 
อันเกิดข้ึนแกบุคคลภายนอกดวย เปนสัญญาประกันภัยคํ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 887 ดังนั้น เม่ือจําเลยรวมท่ี 1 ทําละเมิดตอโจทกเปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย  
โจทกชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนจากจําเลยรวมท่ี 2 ผูรับประกันภัยโดยตรง สวนการท่ี 
จําเลยรวมท่ี 1 ปฏิบัติผิดเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยในขอท่ีไมแจงเหตุใหจําเลยรวมท่ี 2 ทราบ
ภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีเหตุดังกลาวเกิดข้ึนก็เปนเร่ืองระหวางจําเลยรวมท้ังสอง ท่ีจําเลยรวมท่ี 2 
จะวากลาวเอาแกจําเลยรวมท่ี 1 ผูเปนคูสัญญาประกันภัยดวยกัน จําเลยรวมท่ี  2 จะยกเปนเหตุ
ปฏิเสธคามรับผิดตอโจทกซ่ึงเปนบุคคลภายนอกผูมีสิทธิเรียกรองตามสัญญาประกันภัยดังกลาว 
หาไดไม 
 
 2) ขอยกเวนความรับผิดตองตีความโดยเครงครัด 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5923/2541 
 ตามกรมธรรมประกันภัย ระบุขอยกเวนท่ีการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ 
ไมคุมครองวา “2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางรางกายท่ีเกิดข้ึนใน
เวลาตอไปนี้....ง. ขณะท่ีผูเอาประกันภัยเขารวมทะเลาะวิวาทหรือมีสวนยั่วยุใหเกิดการทะเลาะ
วิวาท” ดังนี้ ขอยกเวนท่ีจะไมตองรับผิดดังกลาวตองตีความโดยเครงครัดวา ยอมหมายถึงเฉพาะ
ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางกายท่ีผูเอาประกันภัยมิไดเสียชีวิต 
เพราะตามกรมธรรมมีขอตกลงคุมครอง 6 ขอ ขอ 1 เสียชีวิต ขอ 2 สูญเสียอวัยวะและสายตา ขอ 3 



 44 

ทุพพลภาพถาวร ขอ 4 และขอ 5 ทุพพลภาพช่ัวคราว ขอ 6 คารักษาพยาบาลและกรณี 
ผูเอาประกันภัยถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทํารายรางกายจํานวนเงินเอาประกันภัยขอ 1 ขอ 2 จะเปน 
250,000 บาท ขอยกเวนความรับผิดดังกลาวไมไดกลาวไวโดยชัดแจงถึงกรณีเสียชีวิตหรือ 
ถูกฆาตกรรม กรณีจึงไมเขาขอยกเวนการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัย จําเลยตองรับผิด 
ชําระเงินแกโจทกตามฟอง 
 
 3) ตีความตามเจตนารมณ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2892/2529 
 จุดประสงคของการกําหนดเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยท่ีหามผูเอาประกันภัยไปตกลง
ชดใชคาเสียหาย โดยไมไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัยท่ีหามผูเอาประกันภัยไปตกลงชดใช
คาเสียหาย โดยไมไดรับความยินยอมจากผูรับประกันภัย ก็เพื่อเปนการปองกันไมใหผูเอาประกันภยั
ไปตกลงชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยเปน
ฝายถูกเทานั้น ถาผูเอาประกันภัยเปนฝายผิด จะเอาเง่ือนไขดังกลาวมาใชบังคับไมได เพราะถึง
อยางไรผูรับประกันภัยก็จะตองจายคาสินไหมทดแทนแนนอนอยูแลว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 7820/2542  
 แมกรมธรรมประกันภัยหมวดท่ีเกี่ยวกับการคุมครองความเสียหายตอรถยนต จะระบุวา 
การประกันภัยไมคุมครองความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใชรถยนต แตการยกเวนความรับผิด
ของจําเลยตามกรมธรรมประกันภัยดังกลาว หมายถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการขาดการใชรถยนต
เนื่ อ งจากรถยนต ท่ี เ อ าประกันภั ยไวประสบวินาศภั ย ซ่ึ งจํ า เลยต อง รับ ผิดชอบชดใช 
คาสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเทานั้น หารวมถึงความเสียหายจากการขาดการใชรถยนตท่ี
จําเลยเปนผูกอใหเกิดข้ึนไม โจทกฟองวา จําเลยซอมแซมรถยนตซ่ึงเอาประกันภัยไวลาชาเกินควร 
ทําใหโจทกไดรับความเสียหายโดยขาดประโยชนจากการใชรถยนตคันดังกลาว ตองเสียคาพาหนะ
ในการประกอบการงาน เปนการฟองเรียกคาเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําของจําเลยที่ซอมแซม
รถยนตลาชาโดยไมมีเหตุอันสมควร มิใชฟองเรียกคาสินไหมทดแทนเนื่องจากการผิดสัญญาตาม
กรมธรรมประกันภัย จําเลยจึงอางขอยกเวนความรับผิดตามกรมธรรมประกนภัยดังกลาวข้ึนปฏิเสธ
ความรับผิดไมได 
 แมจําเลยมีสิทธิจะจัดการซอมรถยนตท่ีเอาประกันภัยใหแกโจทกแทนการใชเงินตาม
กรมธรรมประกันภัย และไดจัดการซอมรถยนตเสร็จเรียบรอยแลวก็ตาม แตการซอมรถยนตตอง
กระทําภายในเวลาอันสมควรดวย เม่ือจําเลยใชเวลาซอมรถยนตเกือบ 2 ป โดยไมมีเหตุอันสมควร
และทําใหโจทกไดรับความเสียหาย จึงตองรับผิดในคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกโจทกจากการกระทํา
ดังกลาวดวย 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 2658/2544  
 ตามกรมธรรมประกันภัย โจทกไดเอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตอการเสียชีวิตของ
บุคคลผูขับรถยนตคันท่ีเอาประกันภัยไวกับจําเลย โดยมิไดระบุตัวผูรับประโยชนไว แมจะเปนการ
ประกันชีวิตแบบหนึ่ง แตก็มิใชกรณีท่ีผูตายเอาประกันชีวิตตนเอง จึงแสดงใหเห็นเจตนาของ
คูสัญญาประสงคท่ีจะใหคาสินไหมทดแทนสวนนี้ ตกไดแกโจทกผูเอาประกันภัยโดยตรง มิใชเปน
สินทรัพยสวนหน่ึงแหงกองมรดกของผูตาย ดังนั้น โจทกในฐานะคูสัญญายอมมีสิทธิเรียกรอง 
คาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของผูขับรถยนตของโจทกในขณะเกิดเหตุจากจําเลยได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1550/2548 
 ขอยกเวนความรับผิดของผูรับประกันภัยจําเลยท่ี 3 ตามกรมธรรมประกันภัย ขอ 3.8.4 ท่ี 
ตกลงกันวา การประกันภัยไมคุมครองการใชรถโดยบุคคลของอู เม่ือรถยนตไดมอบใหอูทําการซอม 
นั้น หมายความถึงกรณีท่ีนํารถยนตท่ีเอาประกันภัยไปมอบใหแกอูเรียบรอยแลว ตอมามีการใชรถ
โดยบุคคลของอู กรณีนี้อูของจําเลยท่ี 2 ยังมิไดรับมอบรถยนตของโจทก จําเลยท่ี 1 เปนเพียง
พนักงานของจําเลยท่ี 2 ในการไปขับรถยนตมามอบใหอูจองจําเลยที่ 2 เทานั้น จึงถือไมไดวาเปน
การใชรถโดยบุคคลของอูของจําเลยท่ี 2 จําเลยท่ี 3 จึงตองรับผิดตอโจทกตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6886/2542  
 วัตถุประสงคแหงสัญญาประกันภัยระหวางโจทกกับจําเลยยอมมุงประสงคไปท่ีการ
ประกันภัยรถยนตคันท่ีโจทกเปนผูเชาซ้ือตลอดระยะเวลาท่ีเชาซ้ือเปนสําคัญยิ่งกวาวันเร่ิมตนแหง
สัญญาประกันภัยท่ีพิมพเปนตัวอักษรไวในกรมธรรมประกันภัย แมสัญญาเชาซ้ือจะระบุวันเร่ิมตน
แหงสัญญาหลังวันเร่ิมตนแหงสัญญาประกันภัยเปนเวลา 9 วัน ก็เปนชวงเวลาท่ีเหล่ือมกันเพียง
เล็กนอย การตีความวันทําสัญญาประกันภัยดังกลาว ยอมตองเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงของ
คูสัญญายิ่งกวาถอยคําสํานวนหรือตัวอักษร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 171  
กรณีนี้จึงตองตีความวา สัญญาประกันภัยระหวางโจทกกับจําเลยไดกระทําข้ึน ณ วันแรกท่ีโจทกมี
ฐานะเปนผูเชาซ้ือรถยนตคันท่ีโจทกเอาประกันภัยไวกับจําเลย (บริษัทจําเลยผูรับประกันภัยเจตนา
เขารับเส่ียงภัยในรถยนตท่ีเอาประกันภัยโดยรูอยูแลววา เปนรถยนตของบริษัท ย.ผูใหเชาซ้ือ จึงเปน
เร่ืองท่ีบริษัทจําเลยเช่ือวา โจทกเปนผูเชาซ้ือและมีสวนไดเสียในเหตุท่ีเอาประกันภัยในขณะ 
ทําสัญญา จึงเขาทําสัญญาดวย ท้ังโจทกเองก็เช่ือเชนนั้นเม่ือโจทกผูเชาซ้ือประสงคจะผูกพันตาม
สัญญาประกันภัย) ซ่ึงการตีความเชนนี้ยังสอดคลองกับหลักการตีความสัญญาในกรณีท่ีมีขอสงสัย 
ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 11 ใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแกโจทกซ่ึงเปน
คูกรณีฝายท่ีจะเปนผูตองเสียในมูลหนี้นั้นดวย  กรณีถือไดวา โจทกผู เอาประกันภัยเปนผูมี 
สวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยขณะทําสัญญาประกันภัยกับจําเลยแลว สัญญาประกันภัยระหวาง
โจทกกับจําเลย จึงผูกพันคูความท้ังสองฝาย 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 2179/2526 
ผูรับประโยชนแจงใหผูรับประกันภัยทราบถึงเร่ืองรถยนตหายและขอใหใชคาทดแทน 

ตามสัญญาถือไดวาแจงแทนผูเอาประกันภัยแลวท้ังเง่ือนไขในสัญญาก็หาไดกําหนดวา ถา 
ผู เอาประกันภัยไมแจงใหทราบในเวลาอันสมควร  ผู รับประกันภัยจะพนจากความรับผิด  
กลับกําหนดไววาอาจเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไมแจง 
ใหทราบเทานั้น ผูรับประกันภัยจึงตองรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4813/2547 
จําเลยท่ี 2 เปนเจาของรถยนตคันท่ีจําเลยที่ 1 ขับเฉ่ียวชนรถยนตของโจทก จําเลยท่ี 3 เปน

บริษัทจํากัด มีวัตถุประสงคในการรับประกันภัยและเปนผูรับประกันภัยคํ้าจุนรถยนตคันดังกลาว 
จําเลยท่ี 1 เปนผูทําละเมิดตอโจทก โดยขับรถยนตของจําเลยท่ี 2 โดยประมาทเปนเหตุใหรถยนต
ของโจทกไดรับความเสียหาย แม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหน่ึง จะบัญญัติวา "อันวาประกันภัย 
คํ้าจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซ่ึงผูรับประกันภัยตกลงวาจะใชคาสินไหมทดแทนในนามของ 
ผูเอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดข้ึนแกบุคคลอีกคนหน่ึงและซ่ึงผูเอาประกันภัยจะตอง
รับผิดชอบ" แตตามกรมธรรมประกันภัยขอ 2.6 มีขอตกลงวา "บริษัทจะถือวาบุคคลใดซ่ึงขับข่ี
รถยนตโดยไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเปนผูเอาประกันภัยเอง…" ซ่ึงแมจะ
แตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว แตมิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไมเปนโมฆะและใชบังคับกันไดตามกฎหมาย และแมวาจําเลยท่ี 2 
จะไมตองรวมกับจําเลยท่ี 1 รับผิดตอโจทกดวย แตเม่ือไดความวาจําเลยท่ี 2 ใหจําเลยท่ี 1 ขับรถยนต
และน่ังมาในรถยนตดวย จึงถือไดวาจําเลยท่ี 1 ไดรับความยินยอมของจําเลยท่ี 2 ใหขับรถยนตท่ี 
เอาประกันภัย จึงตองถือเสมือนหนึ่งวาจําเลยที่ 1 เปนเสมือนผูเอาประกันภัยตามขอตกลงใน
กรมธรรมประกันภัยขอ 2.6 เม่ือจําเลยท่ี 1 เปนผูขับรถยนตและทําละเมิดเอง จําเลยท่ี 3 จึงตอง
รวมกับจําเลยท่ี 1 รับผิดตอโจทกในฐานะผูรับประกันภัยคํ้าจุน 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1822/2544 
โจทกเปนผูเอาประกันภัยรถยนตของโจทกไวกับจําเลย ตามกรมธรรมประกันภัยโจทกได

เอาประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลตอการเสียชีวิตของบุคคลผูขับรถยนตคันท่ีเอาประกันภัยโดยมิได
ระบุตัวผูรับประโยชนไว แมจะเปนการประกันชีวิตแบบหนึ่ง แตก็มิใชกรณีท่ีผูตายเอาประกันชีวิต
ตนเองไว จึงแสดงใหเห็นเจตนาของคูสัญญาวาประสงคท่ีจะใหคาสินไหมทดแทนสวนนี้ตกไดแก
โจทกผูเอาประกันภัยโดยตรง หาใชเปนสินทรัพยสวนหนึ่งแหงกองมรดกของผูตายไม โจทกใน
ฐานะคูสัญญายอมมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนตอการเสียชีวิตของผูตายซ่ึงเปนผูขับรถยนต
ของโจทกในขณะเกิดเหตุจากจําเลยได 

 
 



 47 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 2667/2544 
โจทกท่ี 1 เปนผูเอาประกันภัยรถยนตคันท่ี ช. ขับไปชนรถยนตของโจทกท่ี 2 ไวกับจําเลย 

โจทกท้ังสองจึงรวมกันฟองจําเลยใหรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแกโจทกท้ังสองตามกรมธรรม
ประกันภัยเนื่องจากรถยนตคันท่ีโจทกท่ี 1 เอาประกันภัยไวและรถยนตของโจทกท่ี 2 เสียหาย  
โจทกท้ังสองจึงมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี กระบวนพิจารณาซ่ึงทําโดยโจทกท่ี 1 
 ถือวาไดทําโดยโจทกท่ี 2 ดวย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 59(1) 
 คําวา "อู" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา "ท่ีท่ีตอ
หรือซอมรถหรือเรือ" เม่ือโจทกท่ี 1 นํารถยนตกระบะของตนไปทําการเคลือบสีและพนกันสนิม
เทานั้น จึงมิใชเปนการนําไปใหหางหุนสวนจํากัด ค.ทําการซอมแลวให ช. ซ่ึงเปนบุคคลของหาง
ดังกลาวใชอันจะเปนเหตุตองดวยขอยกเวนความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีระบุวา  
ไมคุมครองความรับผิดอันเกิดจากการใชโดยบุคคลของอูเม่ือรถยนตไดมอบใหอูซอม 

 
4) ตีความไปตามความประสงคในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึงปกติประเพณีดวย 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 1564/2525 
จําเลยใหการวา นอกจากจําเลยจะใหการปฏิเสธโดยชัดแจงแลว จําเลยขอใหการปฏิเสธ

ฟองโจทกท้ังส้ิน ดังนี้ เปนคําใหการที่ไมชัดแจงวาจําเลยปฏิเสธขออางของโจทกสวนใดดวยเหตุผล
อยางใด ยอมถือไมไดวาจําเลยใหการปฏิเสธขออางตามคําฟองของโจทก 

กฎหมายมิไดกําหนดแบบแหงนิติกรรมสัญญาประกันภัยไวเพียงแตบังคับใหมีหลักฐาน
เปนหนังสือลงลายมือช่ือฝายท่ีตองรับผิดหรือตัวแทนเปนสําคัญ มิฉะนั้นจะฟองรองใหบังคับคดี
มิได 

สัญญาประกันภัยเกิดข้ึนเม่ือมีการแสดงเจตนาทําคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน แตก็มิได
หมายความวามีขอสัญญาอยูเฉพาะในคําเสนอและคําสนองท่ีทําเปนหนังสือเทานั้น เพราะถาเปน
เชนนั้นยอมไมมีประโยชนอยางใดท่ีกฎหมายจะบัญญัติใหผูรับประกันภัยตองสงมอบกรมธรรม
ประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัยอีกในเม่ือมีหลักฐานเปนหนังสืออยูแลว 

กรมธรรมประกันภัยคือหลักฐานเปนหนังสือเกี่ยวกับขอสัญญาและเง่ือนไขการประกันภัย
ซ่ึงผูรับประกันภัยลงลายมือช่ือมอบใหไวแกผูเอาประกันภัย 

การตีความสัญญาจะตองตีความไปตามความประสงคในทางสุจริตโดยพิเคราะหถึง 
ปกติประเพณีดวย เม่ือปรากฏวาผูเอาประกันภัยเคยสงนมขนกระปองไปจําหนายยังตางประเทศ
มาแลวหลายคร้ังโดยเอาประกันภัยไวกับโจทก กรมธรรมประกันภัยคร้ังพิพาทกับคร้ังกอน ๆ นั้น 
มีขอความเหมือนกันวาการประกันภัยเร่ิมตนต้ังแตเวลาออกจากสถานที่ของผูตราสง ดังนั้น เม่ือ 
นมขนกระปองท่ีโจทกรับประกันภัยไวเสียหายขณะขนลงเรือลําเลียงเพื่อนําไปสงมอบใหแก 
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เรือเดินทะเลจึงอยูในขอบเขตแหงความรับผิดของโจทกตามสัญญาประกันภัย เม่ือโจทกไดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยแลวโจทกยอมไดรับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัยถาหากมี 

 
5) การพิจารณาภัยตามท่ีรับเส่ียง 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 5048/2549 

 กรมธรรมมีคําจํากัดความของคําวา อุบัติเหตุ หมายความถึงเหตุการณอันเปนปจจัยภายนอก
ท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน และทําใหเกิดผลที่บุคคลผูเอาประกันภัยมิไดมีเจตนาหรือมุงหวัง การท่ี
โจทกวิ่งอยางเร็วแลวหมุนตัวกลับทางดานซายและบิดเอ้ียวตัวตรงหัวเขาจาการซอมกีฬา
บาสเกตบอล  แมหัวเขาของโจทกจะไมกระแทกกับพื้นโจทกก็ได รับบาดเจ็บจากเหตุนั้น  
เหตุดังกลาวจึงถือเปนปจจัยภายนอกท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลัน และแมการบาดเจ็บของโจทกจะเกิดข้ึน
ภายในรางกายของโจทกขณะวิ่ง แตการบาดเจ็บของโจทกเพิ่งเกิดข้ึนจากเหตุดังกลาว และเปนเร่ือง
ที่โจทกมิไดเจตนาหรือมุงหวัง ยอมถือวาเปนอุบัติเหตุตามความหมายในกรมธรรมประกันภัย 
จําเลยจึงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกโจทกตามขอตกลงในกรมธรรมประกันภัย 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 784/2502 
 โจทกฟองเรียกคาเสียหายจากผูรับขนสงทางทะเล เนื่องจากของท่ีขนสงเปยกน้ํา โดยระบุ
เหตุท่ีทําใหทรัพยสินของโจทกเสียหายเกิดจากการประมาทเลินเลอของนายเรือผูควบคุมดูแล
ยานพาหนะ และสงสําเนากรมธรรมมาดวย ซ่ึงตามกรมธรรม ขอ 9 ระบุวา บริษัทไมตองรับผิดจาก
ภัยอันเนื่องจากการเสียหาย ฯลฯ อันเกิดแตการเลินเลอของนายเรือ จําเลยมิไดยกกรมธรรม ขอ 9 
ข้ึนมาตอสู เพื่อใหพนความรับผิด ก็ไมมีประเด็นในขอนี้ ดังนี้ ศาลไมมีอํานาจหยิบยกกรมธรรม  
ขอ 9 นั้น ข้ึนวินิจฉัยให(ประชุมใหญคร้ังท่ี 9/2502) 

สัญญาประกันภัยการขนสงทางทะเลระบุวา ประกันภัยน้ํา ยอมกินความถึงการเปยกน้ํา 
ทุกชนิด ไมวาจะเปนน้ําทะเลหรือน้ําจืด ซ่ึงทําใหทรัพยสินของผูเอาประกันภัยเสียหาย อายุความ
ฟองเรียกคาเสียหายจากผูรับขนสงทางทะเล ไมมีบทบัญญัติไวในกฎหมายไทย แตนําเอาอายุความ
รับขนตาม มาตรา 624 ป.พ.พ. มาใชปรับแกคดีได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 4712/2546 
ตามกรมธรรมประกันภัยทางทะเลมีขอความวา "VOYAGE : At and from LAEM 

CHABANG , THAILAND TO HOCHI MINH" แปลวา คุมครองท่ีและจากแหลมฉบัง ประเทศ
ไทย ถึง โฮจิมินห ในประเทศเวียดนาม คําวา “ท่ีและจากแหลมฉบัง” ยอมเปนการชัดแจงอยูแลววา
คุมครองภัยท่ีเกิดท่ีทาเรือแหลมฉบังดวย ไมใชเฉพาะนับจากเรือออกจากทาเรือแหลมฉบัง 

สินคาท่ีโจทกรับประกันภัยไวสูญหายไปขณะเก็บอยูในคลังสินคาของจําเลยท่ี 5 ท่ีบริเวณ
ทาเรือแหลมฉบัง โจทกไดชําระคาสินไหมทดแทนเพื่อสินคาท่ีสูญหายตามความผูกพันใน
กรมธรรมประกันภัยไปแลว ยอมรับชวงสิทธิมาฟองไลเบ้ียเอาคาเสียหายจากจําเลยท่ี 5 ได โจทก
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ฟองใหจําเลยท่ี 5 รับผิดในฐานะท่ีเปนผูรับฝากตูสินคาไวแลวสินคาไดสูญหายไปในระหวางท่ี
จําเลยท่ี 5 รับฝาก เปนการฟองใหใชราคาทรัพย ไมใชเรียกคาสินไหมทดแทนเกี่ยวแกการฝากทรัพย 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 671 กรณีนี้ไมมีกฎหมายบัญญัติอายุความไว
โดยเฉพาะ จึงตองใชอายุความ 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30 

 
6) ตีความเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญา 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 2295/2545 
จําเลยเปนบริษัทรับประกันชีวิตแกประชาชนท่ัวไปจึงมีผูเอาประกันภัยกับจําเลยเปน

จํานวนมาก โดยโจทกนําสืบวาการท่ีจําเลยปฏิเสธใชคาสินไหมทดแทนแก พ. ผูรองโดยอางอาการ
ออนเพลียของผูเอาประกันภัยซ่ึงในทางการแพทยถือวาไมใชโรคนั้น เปนการกระทําท่ีไมเปนธรรม
และไมใชเพียงผูรองรายเดียวท่ีประสบกับเหตุลักษณะนี้ แตคาดวายังมีประชาชนผูบริโภคซ่ึงเปน 
ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยอีกจํานวนมากท่ีประสบกับเหตุลักษณะ
ทํานองเดียวกันนี้ ท้ังจําเลยก็รับวาไมมีระเบียบกําหนดใหอาการน้ําตาลในเลือดต่ําเปนโรคตองหาม
ท่ีจะไมรับประกันภัย ดังนั้น ท่ีคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเห็นสมควรดําเนินคดีแทน  
พ. ผูบริโภค จึงมอบหมายใหโจทกในฐานะเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคเปนผูดําเนินคดีกับจําเลย  
จึงเปนการดําเนินคดีเพื่อประโยชนแกผูบริโภคเปนสวนรวม ชอบดวยพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคฯ มาตรา 10(7) และมาตรา 39 แลว โจทกมีอํานาจฟองจําเลย 

กอนท่ี ป. จะยื่นคําขอเอาประกันชีวิตกับจําเลย ป. เคยเขารับการรักษาและนอนพักใน
โรงพยาบาลหลายคร้ังดวยอาการออนเพลีย คล่ืนไส เจ็บหนาอก ใจส่ัน เพราะเหตุน้ําตาลในเลือดตํ่า 
แต ป. ก็มิไดแถลงขอความจริงในเร่ืองดังกลาวใหจําเลยทราบ ซ่ึงในทางการแพทยแลวไมถือวา 
การมีน้ําตาลในเลือดตํ่าหรือไฮโปโกซีเมียเปนโรคติดตอเพราะเปนอาการท่ีเกิดข้ึนไดกับบุคคล
ท่ัวไปที่รับประทานอาหารไมตรงเวลา หากรับประทานอาหารเขาไปก็จะหายโดยไมตองใชยา  
แมจําเลยจะอางวาการมีน้ําตาลในเลือดตํ่าอาจมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราดวยก็ตาม แตหากดื่มสุรา
และยังรับประทานอาหารตรงเวลาอาการน้ําตาลในเลือดตํ่าคงไมเกิดข้ึน ท้ังจําเลยก็ไมมีระเบียบวา  
ผูเอาประกันภัยท่ีมีน้ําตาลในเลือดตํ่าเปนโรคตองหามมิใหทําสัญญาประกันชีวิต ไดความวา  
กอนรับทําสัญญาประกันชีวิต จําเลยไดจัดใหแพทยทําการตรวจสุขภาพของ ป. แลว ซ่ึงปรากฏวา  
ป. มีสุขภาพแข็งแรง ขออางของจําเลยที่วาอาการน้ําตาลในเลือดตํ่าของ ป. เกิดจากการดื่มสุราจึง 
ไมมีน้ําหนักใหรับฟง ฉะนั้นท่ี ป. ไมเปดเผยเร่ืองนี้ใหจําเลยทราบจึงไมอาจอนุมานเอาไดวา  
ถาไดเปดเผยขอความจริงเชนนั้นจะจูงใจใหจําเลยบอกปดไมยอมทําสัญญาอันจะทําใหสัญญา
ประกันชีวิตระหวาง  ป .  กับจําเลยตกเปนโมฆียะ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 มาตรา 865 วรรคหน่ึง จําเลยไมมีสิทธิบอกลางสัญญาได เม่ือ ป. ถึงแกความตาย เนื่องจากอุบัติเหตุ
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ขับรถจักรยานยนต  โดยมิไดทําผิดเ ง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัย  จําเลยก็ตองรับผิดใช 
คาสินไหมทดแทนใหแก พ. ผูรับประโยชนตามสัญญา 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1112/2545 
สัญญาประกันภัยท่ีผูรับประกันภัยทํากับผูเอาประกันภัยระบุวา โจทกเปนผูรับประกันภัย 

จําเลยเปนผู เอาประกันภัย  โดยมี  ง .  บุคคลภายนอกเปนผู รับประโยชนเปนการทําสัญญา 
เพื่อประโยชนแกบุคคลภายนอก ง. จะมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนในฐานะเปนผูรับประโยชน
ตอเม่ือ ง. ไดแสดงเจตนาขอเขารับประโยชนจากสัญญาประกันภัยตอโจทก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 
มิใชเพียงแตมีช่ือเปนผู รับประโยชนแลวจะทําให ง. มีสิทธิไดรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัยทันที 

ตามคําฟองของโจทกไมไดความวา ง ไดแสดงเจตนาตอโจทกเพื่อเขาเปนผูรับประโยชน
ตามกรมธรรมประกันภัย กอนท่ีโจทกจะจายคาสินไหมทดแทนใหแกจําเลย ดังนั้น ง. จึงยังไมมี
สิทธิใด ๆ ตามกรมธรรมประกันภัย เม่ือสิทธิของผูรับประโยชนยังไมบริบูรณตามกฎหมาย จําเลย
ในฐานะคูสัญญาประกันภัยกับโจทกยอมเปนผูรับประโยชนท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนเพ่ือความ
เสียหายแกทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 861 การท่ีจําเลยไดรับเงินคาสินไหม
ทดแทนจากโจทกจึงเปนการรับไวโดยชอบดวยกฎหมาย มิใชเปนลาภมิควรไดตาม ป.พ.พ.  
มาตรา 406 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 204/2545 
กรมธรรมประกันภัยเปนเอกสารซ่ึงผู รับประกันภัยไดทําข้ึนภายหลังท่ีไดมีสัญญา

ประกันภัยเกิดข้ึนแลว และ ป.พ.พ. มาตรา 867 วรรคสอง บัญญัติใหผูรับประกันภัยสงมอบ
กรมธรรมประกันภัยอันมีเนื้อความตองตามสัญญาประกันภัยแกผูเอาประกันภัยหนึ่งฉบับ ดังนั้น 
การท่ีผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัยฟองผูรับประกันภัยใหรับผิดใชคาสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรมประกันภัยโดยไมมีขอโตแยงวาเง่ือนไขตาง ๆ ในกรมธรรมประกันภัยไมตรงกับสัญญา
ประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงอางเงื่อนไขจํากัดความรับผิดของผูรับประกันภัยตามกรมธรรม
ประกันภัยเพื่อปฏิเสธความรับผิดได 

ตามกรมธรรมประกันภัยมีเง่ือนไขวาเม่ือมีการกระทําความผิดในทางอาญาโดยบุคคลใด 
ซ่ึงทําใหเกิดสิทธิเรียกรองตามกรมธรรม ผูเอาประกันตองแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจโดยไมชักชา 
และผูรับประกันภัยอาจจะไมรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรม เวนแตผูเอาประกันภัย
ไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญาประกันภัยและเง่ือนไขแหงกรมธรรม การที่มีผูยืมเอารถยนตท่ีเชาซ้ือไป
แลวไมเอามาคืนภายในระยะเวลาท่ีเคยยืมไปใช ยอมตองสันนิษฐานไดวารถยนตท่ีเชาซ้ือสูญหาย 
การกระทําของผูเอารถยนตท่ีเชาซ้ือไป อาจเปนความผิดฐานลักทรัพยหรือยักยอกทรัพย สมควรท่ี 
ผูเอาประกันภัยจะตองแจงความใหดําเนินคดีโดยไมชักชา การที่ผูเอาประกันภัยเพิ่งแจงความตอ
พนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีแกผูเอารถยนตท่ีเชาซ้ือในความผิดฐานลักทรัพยหลังจากเกิดเหตุ
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นานถึง 6 เดือน อาจเกิดผลเสียหายแกผูรับประกันภัยได จึงถือไมไดวาผูเอาประกันภัยไดปฏิบัติ
ถูกตองตามเง่ือนไขแหงกรมธรรมประกันภัย ผูรับประกันภัยจึงยกข้ึนอางเปนเหตุไมใชคาสินไหม
ทดแทนแกผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยได 

คําพิพากษาฎีกา 2658/2544 
ศาลช้ันตนเรียกจําเลยรวมเขามาเปนคูความในคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(3) จําเลยรวมจึงมีสิทธิ
เสมือนหนึ่งวาตนไดถูกฟองเปนคดีเ ร่ืองใหมสามารถยกขอตอสู ข้ึนปฏิเสธความรับผิดได 
อยางไมมีจํากัด  และศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาถึงความรับผิดของคูความทุกฝายไปไดใน 
คราวเดียวกันโดยไมจําตองใหโจทกไปฟองจําเลยรวมเปนคดีเร่ืองใหม เม่ือจําเลยรวมมีหนาท่ีตอง
รับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนในกรณีรถยนตสูญหายแกโจทก ศาลยอมมีอํานาจพิพากษาใหจําเลย
รวมรับผิดตอโจทกไดไมถือวาเกินคําขอของโจทก 

กรมธรรมประกันภัยระบุวาในกรณีรถยนตสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย ชิงทรัพยและ
ปลนทรัพย จําเลยรวมซ่ึงเปนผูรับประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนให เม่ือรถยนตถูก ภ. ลักไป
โดยจําเลยท่ี1 ผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนรูเห็นดวย แมจําเลยท่ี1 จะทราบวา ภ. นํารถยนตไปจํานําไว
ท่ีบอนยานคลองตัน เม่ือจําเลยที่1 ไมสามารถนํารถยนตกลับคืนมาได ยอมถือไดวารถยนตได 
สูญหายไปโดยเหตุเนื่องจากการลักทรัพยตามขอกําหนดของกรมธรรมประกันภัยแลว จําเลยรวมซ่ึง
เปนผูรับประกันภัยจึงตองชดใชคาสินไหมทดแทนแกโจทกซ่ึงเปนผูรับประโยชนตามกรมธรรม
ประกันภัย 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 9520/2544 
ผูเอาประกันภัยอาจทําสัญญาประกันภัยเปนหลายรายในวัตถุเดียวกันได แตตองปฏิบัติตาม

เง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยซ่ึงฝายผูรับประกันภัยจัดทําข้ึนเพราะเหตุท่ีไดมีสัญญาประกันภัย 
ตอกัน 

ตามกรมธรรมประกันภัยกําหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยวา "ผูเอาประกันภัยตองแจงให
ผูรับประกันภัยทราบถึงการประกันภัยซ่ึงไดมีไวแลวหรือท่ีจะมีข้ึนภายหลังในทรัพยสินท่ีได 
เอาประกันภัยไวนี้กับบริษัทประกันภัยอ่ืน  เวนแตไดมีการแจงขอความจริงดังกลาวและ 
ผูรับประกันภัยไดบันทึกซ่ึงรายการประกันภัยนั้นไวในกรมธรรมฉบับนี้กอนการเกิดสูญเสียหรือ
การเสียหายนั้น มิฉะนั้นผูรับประกันภัยจะพนจากความรับผิดอันจะพึงมีข้ึนตามกรมธรรมฉบับนี้" 
จึงเปนหนาท่ีของผูเอาประกันภัยท่ีเอาประกันภัยทรัพยสินไวแกผูรับประกันภัยไปเอาประกนัภยัเพิม่
แกบริษัทประกันภัยอ่ืน จะตองแจงขอความจริงนั้นใหผู รับประกันภัยทราบ และจะตองให 
ผูรับประกันภัยบันทึกรายการประกันภัยเพิ่มนั้นไวในกรมธรรมประกันภัยดวย การไมปฏิบัติให
ครบถวนตามเง่ือนไขท้ังสองประการยอมมีผลทําใหผู รับประกันภัยพนจากความรับผิดตาม
กรมธรรมประกันภัย 
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บทสงทาย 
 
ผูเขียนเช่ือวาหลาย ๆ ทานคงจะเคยไดยินคําพูดในทํานองท่ีวา “ตอนชักชวนทําสัญญาละ

กอ บอกวาคุมครองทุกอยาง จายใหทุกอยาง แตพอเกิดเร่ืองข้ึนจริง ๆ ก็ยกเร่ืองโนนเร่ืองนี้มาปด 
ความรับผิดชอบ” และหากทานไดยินคําพูดดังกลาวโดยไมทราบวาตนเร่ืองคืออะไร คงพอจะเดาได
วานาจะเปนปญหาจากการทํา “สัญญาประกันภัย” ลักษณะการทําสัญญาประกันภัยมีลักษณะ
ประการหนึ่งท่ีอาจจะแตกตางจากสัญญาอ่ืน ๆ คือ คูสัญญา (ผูเอาประกันภัยกับผูรับประกันภัย)  
จะไมมีโอกาสไดพบกันโดยตรง จะเปนการทําสัญญาโดยผานคนท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลาง ไดแก 
ตัวแทนประกันภัย หรือนายหนาประกันภัย ความเขาใจของคนท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางมีความเขาใจ
ขอความในสัญญาประกันภัยมากนอยหรือถูกตองเพียงใด เปนปญหาประการหนึ่งในหลาย ๆ 
ประการท่ีทําใหเกิดคําพูดขางตน ยิ่งไปกวานั้น ลักษณะเฉพะท่ีแตกตางจากสัญญาอ่ืนอีกประการคือ 
ในความผูกพันตามสัญญาประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะทําหนาท่ีในการชําระเบ้ียประกันภัยตาม
สัญญาต้ังแตตอนเร่ิมทําสัญญา ในขณะท่ีหนาท่ีในการชดใชคาสินไหมทดแทนหรือชดใชเงินใหนั้น
ข้ึนอยูกับวินาศภัยหรือเหตุการณในอนาคต ดังนั้น หากระหวางสัญญาไมมีวินาศภัยหรือเหตุการณ
ในอนาคตตามท่ีระบุไวในสัญญาเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยไมมีสิทธิเรียกรอง ผูรับประกันภัยไมมี
หนาท่ีตามสัญญาท่ีจะตองจาย ก็ไมมีปญหาโตเถียงกันแตประการใด แตหากมีเหตุการณเกิดข้ึนและ
เกิดการเรียกรองตามสัญญา ตอเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนแลว ผูรับประกันภัยก็จะเร่ิมพิจารณาวาตน
มีความผูกพันตามสัญญาท่ีจะตองชดใชหรือไม สัญญาสมบูรณหรือไม มีขอยกเวนความรับผิด
ประการใดหรือไม และหากพบวามีขอปฏิเสธความรับผิดไดก็จะยกข้ึนอาง เทากับวา ในการทํา
สัญญา ถาไมมีเหตุเกิดและกอใหเกิดความเสียหายข้ึน ผูรับประกันภัยก็เก็บเบ้ียประกันภัยไป  
(ไมมีเหตุท่ีจะตองยกขอสัญญามาโตแยงกันแตอยางใด) แตเม่ือมีเหตุเกิดความเสียหายกับทาง 
ผูเอาประกันภัย ผูรับประกันภัยก็จะหาขอโตแยงจากบรรดาขอความวนสัญญาท่ีตนเปนผูกําหนดข้ึน
ท้ังหลายเหลานั้น อันเปนการท่ีผูเอาประกันภัยอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบเสมอ 

ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง ผูเขียนจึงเหน็วา การใชการตีความกฎหมายก็ดี การตีความสัญญาก็ดี 
เปนเพยีงการใชนิติวิธีเพื่อขจดัปญหาขอโตแยงท่ีปลายทางของเหตุ 

การใชการตีความกฎหมาย การตีความสัญญาเปนนิติวิธีท่ีนักกฎหมายตองศึกษาทํา 
ความเขาใจใหดี จะไดเลือกใชวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหเกิด 
ความเปนธรรม สําหรับการตีความกฎหมายนั้น ตองตีความตามลายลักษณอักษรและตามความ 
มุงหมายหรือเจตนารมณของกฎหมายน้ันเอง ไมใชเจตนารมณของผูรางกฎหมาย การคนหา
เจตนารมณของกฎหมายเองก็มีหลายวิธี ในทางปฏิบัติผูตีความกฎหมายอาจตองใชวิธีการตาง ๆ 
เหลานั้นรวมกันในการตีความ การตีความสัญญาก็เชนเดียวกัน แตเนื่องจากสัญญาเปนเร่ืองระหวาง
คูสัญญา ดังนั้น การคนหาเจตนารมณของคูสัญญาก็อาจหาไดจากบรรดาถอยคําหรือขอความใน
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สัญญาน้ันเอง หากสัญญาประกอบดวยเอกสารหลายฉบับ ก็จําเปนตองพิเคราะหเอกสารทุกฉบับ
นั้นเพื่อคนหาเจตนารมณก็ได และบางกรณี การหาเจตนารมณของคูสัญญาอาจพิจารณาจาก
แนวทางปฏิบัติท่ีคูสัญญาเคยปฏิบัติตอกันโดยไมปรากฏเปนลายลักษณอักษรดวยได 

สําหรับการตีความสัญญาประกันภัย แมกรมธรรมประกันภัยทุกฉบับจะตองผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและกํากับการประกอบธุรกิจประกันภัยกอนจะออก
ใช แตดวยเหตุท่ีสัญญาประกันภัยฉบับหนึ่ง ๆ นั้น จะมีหลายหนาและมีเอกสารประกอบจํานวน
มาก และมักจะเปนกรมธรรมประกันภัยท่ีแปลและปรับมาจากกรมธรรมของตางประเทศ  
จึงมีปญหาในดานการตีความกรมธรรมประกันภัยเกิดข้ึนในประเทศไทยอันเกิดจากเหตุหลาย
ประการ ท้ังลักษณะของการเขียนขอสัญญาท่ีมีแบบอยางมาจากประเทศท่ีมีระบบกฎหมายท่ี
แตกตางกัน ความแตกตางกันในเร่ืองของผลของสัญญา และเร่ืองขอกําหนดตาง ๆ ตามกฎหมาย
เฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวของท่ีกําหนดเปนเง่ือนไขในกรมธรรมประกันภัยซ่ึงแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ ปญหาการแปล การใหคําจํากัดความหรือความหมายท่ีแปลมาแลวยังมีความไมชัดเจน  
การระบุขอยกเวนในสัญญามีการระบุไวหลายแหงทําใหการทําความเขาใจขอสัญญาทําไดยาก และ
บางคร้ังถอยคําท่ีกําหนดไวหลายแหงนั้นก็อาจเกิดการขัดแยงกันเอง ทําใหตองตีความวาจะ 
ใชขอความใดบังคับ 

แตเนื่องจากสัญญาประกันภัยเปนสัญญาสําเร็จรูปประเภทหนึ่ง จึงมีขอสันนิษฐานวา ฝาย 
ผูเอาประกันภัยเปนฝายท่ีเสียเปรียบในการตอรองเก่ียวกับสาระสําคัญของสัญญานั้น ดังนั้น หากมี
กรณีเปนท่ีสงสัย ศาลจะตีความใหเปนคุณแกฝายผูเอาประกันภัย แตพึงตองระมัดระวังใหดีวา  
การจะนําหลักการตีความใหเปนคุณแกฝายผูเอาประกันภัยซ่ึงเปนฝายท่ีตองเสียในมูลหนี้นี้จะตอง
เปนกรณีท่ีมีขอท่ีไมชัดเจนเทานั้น จากการศึกษาแนวคําพิพากษาฎีกาจะพบวา หากมีปญหาโตแยง
กัน ศาลมักจะพยายามหาเจตนารมณของคูสัญญาแลวอาศัยหลักการตีความตามเจตนารมณมา
วินิจฉัย  

จากปญหาขอโตแยงกันระหวางบุคคลที่เกี่ยวของในสัญญาจนทําใหตองมีการตีความนี้เอง 
ในทางปฎิบัติ บริษัทประกันภัยจึงพยายามแกไขความไมชัดเจนดวยการปรับเปล่ียนการเขียน
ขอความในกรมธรรมประกันภัยรวมท้ังเอกสารประกอบตาง ๆ ใหชัดเจนยิ่งข้ึน หรือในกรณีท่ีมีการ
พัฒนารูปแบบกรมธรรมประกันภัยใหม ๆ ข้ึนเพื่อรองรับความเส่ียงตาง ๆ เชน การประกันภัย 
ความรับผิดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท (Director and Officer Insurance) การประกันภัย
ความรับผิดของผูมีวิชาชีพ (Professional Liability Insurance) หรือ แมกระท่ังการประกันภัย 
ความรับผิดจากสินคาไมปลอดภัย (Product Liability Insurance) ผูรางกรมธรรมประกันภัยเหลานี้ 
หากจะนําแบบอยางกรมธรรมมาจากตางประเทศ ก็ตองคํานึงถึงหลักกฎหมายที่แตกตางกัน 



 54 

โดยเฉพาะหลักความรับผิดในแตเร่ืองนั้น เพื่อปรับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหสอดคลอง
กับความรับผิดตามกฎหมายของไทย และยังตองพิจารณาความชัดเจนของเนื้อหาและถอยคําตาง ๆ 
ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันระหวางฝายผูเอาประกันภัยกับฝายผูรับประกันภัย ท้ังนี้เพื่อตัดประเด็น
ความเส่ียงของธุรกิจตนเองในการท่ีจะตองถูกตีความในเร่ืองความรับผิดตามสัญญาเหลานั้น  
แมกระนั้นก็ตาม การดําเนินการดวยวิธีดังกลาวของบริษัทประกันภัย อาจแกไขปญหาหรือปองกัน
ปญหาขอโตแยงกันไดในระดับหนึ่งเทานั้น นักกฎหมายยังคงมีหนาท่ีศึกษาวิธีการใชการตีความ
ตลอดจนศึกษาพัฒนาการของนิติวิธีเหลานั้น เพื่อจะไดนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหา
และสรางความยุติธรรมใหบังเกิดกับประชนท่ัวไปตอไป. 


