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หลักเกณฑการกําหนด

โทษอาญา
ในการตรากฎหมาย

๑

“กฎหมายอาญา” นัน้ เปนกฎหมายวาดวยการลงโทษแกบคุ คลผูท กี่ ระทําความผิดในลักษณะ
ตาง ๆ ในสังคม และเปนกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง กลาวอีกนัยหนึง่
คือ เปนกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตหิ ามมิใหมกี ารกระทําอยางหนึ่งอยางใด หรือบังคับใหมกี ารกระทําอยางหนึ่ง
อยางใด โดยทีผ่ ฝู า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามจะตองไดรบั โทษ๒ อีกทัง้ เปนบทบัญญัตทิ กี่ ลาวถึงความเกีย่ วพัน
ระหวางเอกชนกับรัฐ แมวาการกระทําผิดบางอยางจะไดกระทําโดยตรงตอเอกชนใหไดรับความ
เสียหายก็ตาม การกระทํานั้นก็ยังไดชื่อวากระทบกระเทือนตอมหาชนเปนสวนรวม ถึงขนาดที่รัฐ
ตองเขามาดําเนินการปองกันและปราบปรามไดโดยไมจาํ เปนตองมีผใู ดมารองทุกขกลาวโทษ ยกเวน
ความผิดบางประเภทที่เรียกวา “ความผิดอันยอมความได” ซึ่งเปนความผิดที่มีลักษณะประกอบดวย
เหตุผลอันเปนสวนตัวของผูเสียหายบางประการที่รัฐจะเขามาดําเนินการไดก็ตอเมื่อเอกชนผูเสียหาย
ไดรองทุกขขึ้นกอน ดังนั้น ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลจึงจําเปนตองพิจารณา
ตามหลักการสําคัญที่เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา คือ หลักที่วา “Nullum crimen, nulla
poena sine lege” หรือ “No crime nor punishment without law” ซึง่ หมายถึง “ไมมคี วามผิด
ไมมโี ทษ โดยไมมกี ฎหมาย” ก็ไดแสดงใหเห็นถึงการเปน “กฎหมายทีเ่ กิดจากการบัญญัต”ิ ของกฎหมาย
อาญาอยางชัดเจนดวย โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่
ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวใน
กฎหมายทีใ่ ชอยูใ นเวลาทีก่ ระทําความผิดมิได” รวมทัง้ มาตรา ๒ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายอาญา
ซึง่ บัญญัตวิ า “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเมือ่ ไดกระทําการอันกฎหมายทีใ่ ชในขณะกระทํานัน้
จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวั น พุ ธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร
บอลรูม ซี ชัน้ ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนา้ํ ).
๒
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น.๑.
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บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น ตองเปนโทษที่บัญญัติไว
ในกฎหมาย” ก็ไดเนนยํา้ ถึงหลักการของกฎหมายอาญาดังกลาววา ตองไมมผี ลยอนหลัง คือ จะยอนหลัง
ใหถือวาการกระทําเปนความผิดมิได หรือจะยอนหลังเพื่อเพิ่มโทษการกระทําใหหนักขึ้นมิได และ
กฎหมายอาญาตองบัญญัตอิ ยางชัดเจน แนนอน ไมคลุมเครือ รวมทัง้ ตองตีความโดยเครงครัด จะใชวธิ ี
เทียบเคียงหรือจะนําจารีตประเพณีมาพิจารณาเพื่อลงโทษบุคคลมิได
อยางไรก็ดี การที่รัฐใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเปนเครื่องมือเพื่อควบคุมความประพฤติของ
บุคคลหรือรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมโดยไมจําเปนหรือมิไดมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ของกลไกตาง ๆ ในการใชบังคับกฎหมายอยางเพียงพอแลว ก็อาจจะเปนการทําลายความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมาย และเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาทีข่ องรัฐประพฤติมชิ อบหรือแสวงหาประโยชนจาก
กฎหมายเหลานีไ้ ด โดยเฉพาะอยางยิง่ การกอใหเกิดปญหา “กฎหมายอาญาเฟอ” (Overcriminalization)
ที่มีการใชโทษอาญาตอการกระทําหรือไมกระทําตาง ๆ อยางมากมายแมเรื่องเล็กนอย หรือแมแต
การกระทําทีไ่ มเจตนาและไมประมาททีเ่ รียกวา “ความรับผิดเด็ดขาด” (Strict Liability) หรือ “ความรับผิด
ในการกระทําของบุคคลอื่น” (Vicarious Liability) ซึ่งมีหลายกรณีที่ผูกระทํามิไดมีความชั่วในการ
กระทํานั้น ๆ แตผูกระทําก็อาจตองรับผิดทางอาญา๓ อันเปนการใชกฎหมายอาญาที่ไมเหมาะสมและ
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง๔
ดังนัน้ เพือ่ เปนการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาว ผูเ กีย่ วของทุกฝายจึงไดเสนอแนะแนวความคิด
ซึ่งคนสวนใหญในสังคมตางเห็นพองตองกันและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา “การจะบัญญัติกฎหมาย
ใหการกระทําใดเปนความผิดทางอาญา การกระทํานั้นตองมีความรายแรงเพียงพอที่จะไดรับการ
ตําหนิจากสังคมและสมควรไดรับการลงโทษ” อันสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐดานกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบัน ที่กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่ มดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ และดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายตาง ๆ
ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย อีกทั้งกอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมทัง้ เมือ่ กฎหมายมีผลใชบงั คับแลว รัฐพึงจัดใหมกี ารประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนเนือ้ หาของกฎหมายนัน้
รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีทจี่ าํ เปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดลุ พินจิ
ของเจาหนาทีข่ องรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนตาง ๆ อยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิง่
“การกําหนดโทษอาญา” ในกฎหมาย รัฐพึงกําหนดเฉพาะ “ความผิดรายแรง” เทานั้น
เพิ่งอาง, น.๑๐.
ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากโทษ
ตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย, “แนวความคิดของตางประเทศเกีย่ วกับกฎหมายอาญาเฟอ,” (กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐), น.๑, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย,” เอกสารประกอบการสัมมนา, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐).
๓
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ดวยความสําคัญของการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายเพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ใหรัฐพึงกําหนดไดเฉพาะความผิดรายแรง กองกฎหมาย
กระบวนการยุตธิ รรม รวมกับกองกฎหมายบริหารราชการแผนดิน และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
ในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วของกับการตรากฎหมายของประเทศ
จึงไดจดั ใหมกี ารสัมมนา เรือ่ ง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ขึน้ เมือ่ วันพุธที่
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย และขอมูล
ขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ที่ไดดําเนินการศึกษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญา รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายใหมคี วามเหมาะสมและนําไปถือปฏิบตั ไิ ดอยางแทจริงตอไป
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและการวิพากษ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย” ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และ
อดีตอัยการสูงสุด รองศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา และอดีต
ผูพ พิ ากษาอาวุโสในศาลฎีกา ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล กรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง
ศรีสนิท กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา อนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุง
กฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมาย และอาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ศุภกิจ แยมประชา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา โดยมี นายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวนริศรา แดงไผ ผูอํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร
โดยการอภิปรายและการวิพากษในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
นางสาวนริศรา แดงไผ ผูอ าํ นวยการกองกฎหมายกระบวนการยุตธิ รรม สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” นัน้ มีทมี่ าจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๗๗
วรรคสาม ที่กําหนดให “รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี
ที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามขัน้ ตอนตาง ๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายใหชดั เจนและพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง”
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงไดมีคําสั่ง
ม.ค. - ก.พ. ๖๑
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ที่ ๒/๒๕๕๙ แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อพิจารณา
ศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย รวมทัง้ แนวคิดในการปรับปรุง
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย และเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบตั ิ
ไดตอไป โดยจัดทําเปนรายงานผลการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในฐานะที่ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว จึงขอใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการดํ า เนิ น การตามหน า ที่ แ ละอํ า นาจว า
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายอาญาและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งของ
ตางประเทศและประเทศไทย รวมทั้งขอมูลสถิติคดี
ในชั้นศาล อัยการ และตํารวจ ตลอดจนการวิเคราะห
กฎหมายทีม่ บี ทกําหนดโทษอาญาทีไ่ มจาํ เปน ซึง่ ไดแก
“พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาจัดทําเปนกรณีตัวอยาง สวน “หลักเกณฑการ
กําหนดโทษอาญา” นั้น ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางในเบื้องตนเสียกอน หากใหความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการ
ในเรือ่ งดังกลาวได ทัง้ นี้ เมือ่ ไดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาแลว หากเห็นวาความผิดตามกฎหมายใด
เมือ่ พิจารณาตามหลักเกณฑแลวไมควรกําหนดโทษอาญา ก็จะพิจารณาเปลีย่ นการกําหนดโทษอาญา
เปนโทษอื่นแทน ซึ่งโทษที่จะกําหนดแทนนั้นโดยสวนใหญจะเปน “โทษทางปกครอง” แตจะนํามา
ใชแทนไดมากนอยเพียงใด อยูระหวางการศึกษาในรายละเอียด หากไดขอสรุปเปนประการใดแลว
จะจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรใหรับทราบในโอกาสตอไป
สําหรับแนวคิดในการปรับปรุง “อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญา” จะแยกการพิจารณาตางหาก
จากการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย กลาวคือ หากพิจารณาเห็นวาการกระทําความผิดนั้น
สมควรกําหนดเปนโทษทางอาญาแลว ก็จะพิจารณาตอไปวา ระวางโทษทางอาญาสําหรับการกระทํา
ความผิดนั้นสมควรเปนเทาใด รวมทั้งการพิจารณาถึงการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน
และมีโทษทางอาญาเชนเดียวกัน แตกลับกําหนดอัตราโทษหรือระวางโทษที่แตกตางหรือลักลั่นกัน
เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหความผิดฐานยักยาย
ทําใหเสียหาย หรือทําลาย ซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสิน ที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว
มีอตั ราโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ซึง่ เปนอัตราโทษทีส่ งู
เทียบเทากับอัตราโทษที่กําหนดไวในกฎหมายเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน หรือ
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การกําหนดอัตราโทษสําหรับความผิดฐานไมอาํ นวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาทีใ่ นกฎหมายตาง ๆ
พบว า มี ก ารกํ า หนดโทษหรื อ ระวางโทษที่ แ ตกต า งกั น เช น พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในขณะที่พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความลับทางการคา
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
โดยการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงระวางโทษทางอาญาดังกลาว ไดแบงการดําเนินการออกเปน
๒ ระยะ ดังนี้
ระยะแรก เปนการพิจารณาอัตราโทษปรับในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ ใหสอดคลองกับอัตรา
โทษปรับตามกฎหมายอาญา (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖)
พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อแกไขปญหาลักลั่นของอัตราโทษปรับในกฎหมายทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบัน
ระยะที่สอง เปนการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงอัตราโทษอาญาทัง้ ระบบ ทัง้ โทษจําคุก โทษปรับ
และโทษอืน่ ๆ เพือ่ ใหเหมาะสมกับลักษณะของความผิดและความรายแรงของการกระทํา ทัง้ ในประมวล
กฎหมายอาญาและในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ ซึง่ การดําเนินการในระยะนีต้ อ งอาศัยระยะเวลาพอสมควร
หากมีความคืบหนาอยางไรจะไดนํามาเผยแพรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอไป
รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรีสนิท กรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา อนุกรรมการ
ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกัน
มิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมาย
ที่ ไ ม ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ ข องกฎหมาย และ
อาจารยประจําคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดแสดงความคิดเห็นวา การกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย ตามที่ ม าตรา ๗๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด
กรอบแนวทางไวนั้น เปนการสะทอนสภาพปญหาของ
การมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายอันกอใหเกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง และ
ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดี
จํานวนมากและทําใหมีคาใชจายสูง รวมทั้งทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจําซึ่งสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทําให
ผูกระทําความผิดที่รับโทษอาญาตองรับโทษอาญาโดยไมเหมาะสมหรือไมสมควรไดรับ และตองไดรับ
ผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตในหลายเรื่องเนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว
(Criminal Record)
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โดยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนักโทษหรือผูตองขังในเรือนจํานั้นพบวา ประเทศไทยมีจํานวน
ผูต อ งขังมากทีส่ ดุ เปนอันดับที่ ๖ ของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล รัสเซีย และอินเดีย
และเมื่อพิจารณาอัตราสวนผูตองขังตอจํานวนประชากรแลวพบวา ประเทศไทยจัดอยูในอันดับที่ ๙
ของโลก โดยมีสัดสวนผูตองขัง ๔๔๕ คน ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน๕ ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําให
มีปริมาณผูตองขังเปนจํานวนมากดังกลาวเปนเพราะ “มุมมองของปจเจกชน” ที่เห็นวา การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีมาตรการบังคับหรือยับยั้งไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมายที่ชัดเจน
สวนการใชกระบวนการทางแพงตองเสียคาใชจา ยสูง ทัง้ คาขึน้ ศาล คาจางทนายความ และคาใชจา ยอืน่ ๆ
ในการดําเนินคดี ดังนัน้ จึงเห็นชอบใหนาํ กระบวนการทางอาญามาใชในการแกไขปญหาแทน ในขณะที่
“มุมมองของรัฐ” ซึ่งมีการศึกษาวิจัยแลวจะเห็นในทางกลับกัน กลาวคือ คาใชจายหรือตนทุนที่ใช
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูง
กวามากและรัฐตองเปนผูแบกรับภาระนั้นไวทั้งหมด ตั้งแตชั้นการดําเนินการของพนักงานสอบสวน
หรือเจาหนาทีต่ าํ รวจ ชัน้ การพิจารณาสัง่ ฟองคดีของพนักงานอัยการ และชัน้ การพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล ซึง่ แตละคดีคดิ เปนมูลคาประมาณคดีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในทางแพงคิดเปนมูลคาประมาณ
คดีละ ๖,๐๐๐ บาทเทานั้น และรัฐไมตองจาย เพราะผูที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบคือ “คูกรณี” ในคดี
เพื่อแกไขสภาพปญหาดังกลาว คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมาย และแนวทางดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่ไมไดเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกไดเปน ๓ สวน ดังนี้
สวนแรก การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย หรือหลักเกณฑ
ในการกําหนดการกระทําที่เปนความผิดอาญา (Criminalization) สําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้น
ในอนาคต ซึ่งมีองคประกอบ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) เปนการกระทําทีก่ ระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
และมีผลกระทบตอสวนรวม
(๒) เปนกรณีทไี่ มสามารถใชมาตรการอืน่ ใดเพือ่ บังคับใชกฎหมายไดอยางมีผลหรือมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
(๓) ความผิดอาญาทีม่ โี ทษปรับสถานเดียวหรือทีม่ โี ทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับเพือ่ ใหคดีอาญา
ระงับไดนั้น หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
สวนทีส่ อง การดําเนินการกับกฎหมายทีม่ โี ทษทางอาญาในปจจุบนั เพือ่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่กําหนดไว มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษากฎหมายที่มีโทษทางอาญาซึ่งมีการบังคับใชหรือฟองรองบังคับคดีอยูในปจจุบัน
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขอมูลสถิติคดีที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นตาง ๆ ไดแก
ชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ชั้นอัยการ และชั้นศาล ซึ่งมีประมาณ ๕๐ ฉบับเศษ และ
โปรดดู www.prisonstudies.org.
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ทําการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่กําหนดไว
สวนกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เหลืออยูอาจจางผูเชี่ยวชาญศึกษาและเสนอแนวทางในแกไขปรับปรุง
ตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
(๒) ความผิดตอประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท และเปนการกระทําที่ไมกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบตอสวนรวม
โดยเปน “ความผิดสวนตัว” ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งนําแนวคิด
เรือ่ ง “คาเสียหายเชิงลงโทษ หรือ “Punitive Damage” ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law)
มาใช
(๓) ความผิดทางเศรษฐกิจอืน่ เห็นควรใช “โทษปรับทางปกครอง” หรือมาตรการบังคับอืน่ แทน
(๔) ใหมี “กฎหมายกลาง” แกไขเพิ่มเติมความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก
และเปรียบเทียบปรับได เพื่อใหสอดคลองหรือเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรา
กฎหมายที่กําหนดไว
(๕) การนําโทษปรับทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา (ซึ่งไมใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ตองมีการตรากฎหมายวาดวย
การดําเนินการปรับและระงับคดีทมี่ โี ทษปรับทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลักษณะเปน “กฎหมายกลาง”
หรือ “กฎหมายพิเศษ” ซึง่ มีสาระสําคัญเกีย่ วกับการกําหนดหลักเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง
ที่ครอบคลุมถึงวิธีการปรับและการจัดการเงินที่ปรับ การกําหนดใหมีหนวยงานกลางในการบังคับ
ใชกฎหมายเปนผูมีหนาที่และอํานาจลงโทษปรับ ซึ่งอาจจะเปนศาลปกครอง หรือกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ก็ได เพือ่ ใหคา ปรับตกเปนของแผนดิน และลดการทุจริตคอรรปั ชัน รวมถึงการกําหนด
อายุความในการบังคับโทษปรับทางปกครอง
สวนสุดทาย การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหสวนราชการถือปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอผลการศึกษาที่ยุติแลวเพื่อใหคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด
ให ส  ว นราชการที่ จ ะเสนอกฎหมายใหม ห รื อ ที่ ต  อ งมี ก ารทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎี ก า
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักการกําหนดโทษอาญาตามผลการศึกษา
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาความจําเปนที่ตองกําหนดโทษอาญาในกฎหมายนั้น ๆ ดวย
ทัง้ นี้ มีขอ สังเกตเกีย่ วกับ “การแปรรูปความผิดทางอาญา” ซึง่ เปนการเปลีย่ นลักษณะความผิด
อาญา เปนมาตรการทางปกครอง และการฝาฝนกฎระเบียบทีไ่ มกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
ของสังคม (Social Order) ซึ่งอาจเปลี่ยนเปนโทษทางปกครอง เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายและเพือ่ การแกไขสภาวะกฎหมายอาญาเฟอดังกลาววา ไมวา จะเรียกชือ่ วาเปน “โทษอาญา”
หรือ “โทษทางปกครอง” การดําเนินคดีตองใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดสูคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial)
และตองนําหลักประกันทางอาญามาใชดวย โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of
Human Rights) ไดวางหลักไววา “แมวาจะเรียกชื่อมาตรการแบบใดในกฎหมายภายในประเทศ
หากเปนมาตรการทีเ่ กีย่ วของกับ “เนือ้ หาทางอาญา” (matière pénale) แลว การปรับใชมาตรการ
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ดังกลาวตองเคารพตอหลักประกันทางอาญาที่ไดรับการยอมรับโดยอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป
มาตรา ๖ ดวย” โดยคําวา “เนื้อหาทางอาญา” (matière pénale) ดังกลาวนั้น หมายถึง มาตรการ
ทั้งปวงที่มีผลเปนการปองกันและลงโทษ
ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล
กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคิดเห็นวา กฎหมายอาญาซึง่ มักถูกอธิบายวาไดแก
กฎหมายทีก่ าํ หนดความผิดและกําหนดโทษไว กลาวคือ
เปนกฎหมายทีก่ าํ หนดใหการกระทําหรือไมกระทําการใด
เปนความผิดอาญา (Criminalization) โดยมีการกําหนด
บทระวางโทษ (Criminal Sanction) ไวดวย แตทั้ง
สองเรือ่ งมักไมมกี ารอภิปรายในรายละเอียดวาการกระทํา
หรือไมกระทําการใดควรกําหนดใหเปนความผิดอาญา
หรือการกําหนดบทระวางโทษควรตองพิจารณาจาก
สิ่งใด๖
ทัง้ นี้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาวาในความผิดแตละฐานควรกําหนดโทษเชนใดนัน้ จําเปนตอง
ศึกษา “แนวความคิดในการกําหนดโทษทางอาญา” (Criminal Sanction) ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การกําหนดบทระวางโทษโดยฝายนิติบัญญัติ
ในกรณีที่จะกําหนดโทษเปนโทษอาญาแลว ปญหาที่ตองพิจารณาคือ ในความผิดแตละฐาน
ควรกําหนดระวางโทษสถานใด๗ จากโทษหลัก ๓ ประการ คือ ประหารชีวิต จําคุก หรือปรับ และหาก
เปนโทษจําคุก หรือปรับ จะกําหนดอยางไร และเพียงใด ถือเปนหนาที่ของฝายนิติบัญญัติที่จะตอง
พิจารณา กลาวคือ เมื่อฝายนิติบัญญัติกําหนดใหการกระทํา หรือไมกระทําการใดเปนความผิดแลว
ก็ตองบัญญัติบทระวางโทษทางอาญาดวย ประเด็นคือ การกําหนดบทระวางโทษที่ฝายนิติบัญญัติ
จะตองกําหนดนั้น จะพิจารณาจากหลักเกณฑใด
โดยหลักทัว่ ไปในกฎหมายอาญา การกําหนดบทระวางโทษตองเปนไปตามหลักความยุตธิ รรม
ทีไ่ ดสดั สวน (Proportional Justice) ซึง่ หมายความวา โทษทางอาญาจะตองไดสดั สวน (Proportion)
กับความรายแรงของความผิด (Severity of the crime) ดังนั้น การกําหนดบทระวางโทษจะตอง
คํานึงถึง “ฐานความผิด” ซึง่ เปนการพิจารณาในดานภาวะวิสยั (Objective) รวมทัง้ “คุณธรรมทางกฎหมาย”
ซึง่ ไดแกการเปรียบเทียบ “ความรายแรงของความผิด” เชน ความผิดฐานฆาผูอ นื่ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘ ยอมมีความรายแรงกวาความผิดฐานทํารายรางกายตามมาตรา ๒๙๕ หรือความผิด
ฐานชิงทรัพยตามมาตรา ๓๓๙ ยอมมีความรายแรงกวาความผิดฐานลักทรัพยตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล, “หลักสัดสวนในการกําหนดโทษ,” อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชิงอรรถที่ ๔, น.๑๖๒.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง กําหนดโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง
ปรับ และริบทรัพยสิน.
๖
๗
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณากฎหมายบางฉบับแลว การกําหนดบทระวางโทษก็อาจจะรุนแรง
เกินกวาที่ควรจะเปน เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ กอนที่จะมีการ
แกไขเพิม่ เติมไดกาํ หนดโทษสําหรับผูผ ลิต นําเขา หรือสงออกซึง่ ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท แตถาเปนการกระทําเพื่อจําหนาย
ตองระวางโทษประหารชีวติ ๘ บทบัญญัตดิ งั กลาวไดนาํ ไปสูก ารบังคับใชกฎหมายทีไ่ มเปนตามหลักสัดสวน
เชน การนํายาบาผานดานมาจากตางประเทศ จํานวน ๒ เม็ด สําหรับเสพเอง ๑ เม็ด และอีก ๑ เม็ด
ขายใหกบั เพือ่ น กรณีนศี้ าลก็ตอ งลงโทษประหารชีวติ เพราะเปน “การนําเขาเพือ่ จําหนาย” แลว เปนตน
ดังนั้น หลักในการกําหนดบทระวางโทษของฝายนิติบัญญัติจึงตองคํานึงถึงหลักสัดสวนของ
โทษกับความรายแรงของความผิด โดยตองคํานึงถึงความเปนภาวะวิสยั (Objectivity) ของฐานความผิด
เปนหลัก
๒. การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษโดยศาล
เมือ่ มีความผิดอาญาเกิดขึน้ จนนําคดีเขาสูก ระบวนพิจารณาของศาล หากศาลเห็นวาการกระทํา
ทีม่ กี ารฟองรองเปนความผิดอาญาแลว ศาลจะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๘๕ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกําหนดใหศาลลงโทษแกจําเลยตามความผิด เปนประเด็นที่ตองพิจารณาวา
หากศาลจะพิพากษาลงโทษแลวจะใชดุลพินิจในการกําหนดโทษอยางไร
เมือ่ พิจารณาแลวพบวา นอกเหนือจากประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕
ดังกลาว ศาลยังตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวา “บุคคล
จักตองรับโทษในทางอาญาตอเมือ่ ไดกระทําการอันกฎหมายทีใ่ ชในขณะกระทํานัน้ บัญญัตเิ ปนความผิด
และกําหนดโทษไว และโทษทีจ่ ะลงแกผกู ระทําความผิดนัน้ ตองเปนโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมาย” ดังนัน้
การที่ศาลใชดุลพินิจในการลงโทษแลว ศาลตองใชดุลพินิจภายใตกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว
ซึง่ หมายความวาศาลจะลงโทษเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนด (อัตราโทษขัน้ สูง) หรือตํา่ กวาทีก่ ฎหมาย
กําหนดไว (อัตราโทษขั้นตํ่า) ไมได เวนแตมีเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุลดโทษ นอกจากนี้ หากศาล
จะพิพากษาลงโทษจําคุก ศาลก็มีดุลพินิจที่จะใชมาตรการรอลงอาญา (Probation) แกจําเลยโดยการ
“รอการกําหนดโทษ” หรือ “รอการลงโทษ” ก็ได
อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาในกรณีที่ “บทระวางโทษสําหรับความผิดมีหลายสถาน”
ศาลตองพิจารณาวาจะลงโทษสถานใด เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ความผิดฐานฆาผูอ นื่ ๙
การที่ศาลจะลงโทษจําเลยตองมีการพิจารณาตาม “อัตราโทษ” ที่มาตรา ๒๘๘ กําหนดไว กลาวคือ
ปจจุบนั มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดถกู แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ใหโทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๖๕ ผูใ ดผลิต นําเขา หรือสงออกซึง่ ยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุก
ตัง้ แตสบิ ปถงึ จําคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แตหนึง่ ลานบาทถึงหาลานบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ จําหนาย ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แตหนึง่ ลานบาท
ถึงหาลานบาท หรือประหารชีวติ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๙
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๒๘๘ ผูใ ดฆาผูอ นื่ ตองระวางโทษประหารชีวติ จําคุกตลอดชีวติ หรือจําคุกตัง้ แตสบิ หาปถงึ ยีส่ บิ ป”.
๘
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ศาลจะเลือกโทษสถานใดระหวางการประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกโดยมีกําหนดระยะเวลา
และหากจะจําคุกก็ตองพิจารณาวาควรเปนเวลาเทาใด ระหวาง ๑๕ - ๒๐ ป กรณีเหลานี้ศาลไดอาศัย
หลักเกณฑใดในการพิจารณา
โดยหลักการทัว่ ไป หากพิจารณาดานความรุนแรงของโทษ สามารถแบงออกไดเปน ๒ มิติ คือ
ก. มิติดานภาวะวิสัย (Objectivity) ซึ่งฝายนิติบัญญัติตองพิจารณาจากความรายแรงของ
อาชญากรรม (Criminality) ในการกําหนดอัตราโทษ เชน การลงโทษฐานลักทรัพยโดยมีเหตุฉกรรจ
ตามมาตรา ๓๓๕ ก็จะมีอัตราโทษที่สูงกวาการลักทรัพยกรณีปกติตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน
ข. มิตดิ า นอัตวิสยั (Subjectivity) ซึง่ ศาลจะตองคํานึงถึงตัวผูก ระทําความผิดเปนราย ๆ ไป
(Individualization) แตปญหาสําคัญก็คือ ศาลจะไดขอมูลเกี่ยวกับจําเลยผูกระทําผิดไดอยางไร
ประเด็นดังกลาวถือเปนปญหาเกี่ยวกับ “กระบวนพิจารณาคดีอาญากับการใชดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษของไทย” ซึ่งมีขอพิจารณาอันเปนสาระสําคัญ ดังนี้
การทีศ่ าลจะใชดลุ พินจิ ในการกําหนดโทษใหถกู ตองเหมาะสมแกจาํ เลยแตละคดีนนั้ นอกเหนือ
จากการพิจารณาจากฐานความผิด ซึง่ เปนการพิจารณาในสวนทีเ่ ปนภาวะวิสยั แลว ศาลจะตองพิจารณา
ในสวนที่เปนอัตวิสัย โดยเฉพาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด
ลักษณะความรุนแรงแหงการกระทํา และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดดวย
โดยในทางปฏิบัติ หากพิจารณาจากกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีในศาลแลวจะพบ
ขอเท็จจริง ดังนี้
๑) ในชั้นสอบสวน ฟองรอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘๑๐ ไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนสามารถสอบสวนถึงประวัติและความประพฤติของผูตองหาได แตในทางปฏิบัติ พนักงาน
สอบสวนก็ไมสามารถดําเนินการตามบทบัญญัตดิ งั กลาวได เพราะจะกระทําเพียงการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมเทานัน้ สวนในชัน้ พนักงานอัยการ แมจะมีอาํ นาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง๑๑ ทีส่ ามารถ
สั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามก็ตาม การสั่ง
ใหสอบสวนเพิ่มเติมก็มักจะเปนเรื่องของขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับเนื้อหาความผิดเทานั้น การสอบประวัติ
เพื่อรูสาเหตุอาชญากรรมจึงเกิดขึ้นนอยมาก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและ
ความประพฤติอนั เปนอาจิณของผูต อ งหา แตตอ งแจงใหผตู อ งหาทราบขอความทุกขอทีไ่ ดมา”.
๑๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๔๓ เมือ่ ไดรบั ความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดัง่ กลาวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบตั ดิ งั่ ตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๑๐

๘๔
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๒) ในชั้นรับและพิจารณาพิพากษาคดี
การดําเนินคดีอาญาในชั้นศาลจะเริ่มตนดวยการรับคดีเขาสูศาลโดยการตรวจคําฟอง๑๒
วาคําฟองนั้นถูกตองหรือไมแลวจึงดําเนินการประทับฟอง หรือไตสวนมูลฟองกอนการประทับฟอง
สําหรับคําฟองนั้นหากพิจารณาตามมาตรา ๑๕๘ แลวก็จะเปนการเนนใหพิจารณาเฉพาะสวนเนื้อหา
ที่เปนองคประกอบความผิด เชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําตามองคประกอบความผิดทั้งหลาย
โดยไมมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวผูกระทําความผิดที่จะเปนประโยชนแกศาลในการพิจารณากําหนดโทษ
แตอยางใด เวนแตการระบุฐานความผิดตามมาตรา ๑๕๘ (๖) เทานั้น
จะเห็นไดวาทั้งในชั้นสอบสวน ฟองรอง จนกระทั่งรับคดี การพิจารณาและพิพากษาคดี
จะมีการเนนศึกษาตัวผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะราย (Clinical Examination) นอยมาก
โดยเฉพาะในชัน้ พิจารณาและสืบพยานชัน้ ศาล ทัง้ ฝายโจทกและจําเลยตางก็มงุ พิสจู นขอ เท็จจริงทีเ่ ปน
องคประกอบความผิดเปนสําคัญ สวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด
และขอเท็จจริงอื่น ๆ แทบจะไมมีการเขาสูการพิจารณาคดีของศาล ในทางปฏิบัติศาลจึงไมสามารถ
กําหนดโทษใหเหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิดเปนราย ๆ (Individualization) ได และทําให
เกิดระบบ “บัญชีระวางโทษ” หรือ “ยีต่ อ ก” ขึน้ รวมทัง้ มีการกําหนดโทษโดยไมคาํ นึงถึงตัวผูก ระทําผิด
และสาเหตุของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น อันทําใหเกิดการลงโทษที่ไมเหมาะสมจนนําไปสูการอภัยโทษ
เฉพาะรายในที่สุด
ทัง้ นี้ หากพิจารณา “แนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศ” แลวพบวา
มีการกําหนดแนวทาง (Guideline) ในประมวลกฎหมายเพือ่ ใหศาลใชประกอบดุลพินจิ ในการลงโทษ เชน
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch : StGB) ไดบญ
ั ญัตเิ กณฑในการ
พิจารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๔๖ (๒) ไดแก แรงจูงใจและวัตถุประสงคของผูกระทําผิด ทัศนคติ
ซึ่งสะทอนจากการกระทําความผิดและระดับของเจตนาในการกระทํา ระดับของการละเลยตอหนาที่
วิธกี ระทําผิดและผลทีเ่ กิดจากการกระทําทีน่ า ตําหนิ ประวัตคิ วามเปนมาในชีวติ บุคลิกภาพ และสถานะ
ทางการเงินของผูก ระทําความผิด รวมทัง้ ความประพฤติหลังการกระทําความผิด โดยเฉพาะความพยายาม
ที่จะเยียวยาความเสียหายและการเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยกับผูเสียหาย นอกจากนี้ ในบทบัญญัติ
มาตรา ๔๖ (๓) ยังบัญญัติมิใหศาลคํานึงถึงองคประกอบของความผิดอีกดวย
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Le Code Pénal 1992) ไดบัญญัติเกณฑในการ
พิจารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๑๓๒-๒๔ ไดแก พฤติการณของความผิดทีไ่ ดกระทําลง (circonstances
de I’infraction) บุคลิกภาพเฉพาะตัวของผูก ระทําผิด (Ia personnalité de son auteur) หากเปนโทษปรับ
จะตองคํานึงถึงสถานะทางการเงินของผูกระทําผิด (des ressources et des charges de I’auteur
de I’infraction)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๖๑ ถาฟองไมถกู ตองตามกฎหมาย ใหศาลสัง่ โจทกแกฟอ งใหถกู ตอง หรือยกฟองหรือไมประทับฟอง โจทกมอี าํ นาจ
อุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล”.
๑๒
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นอกจากนี้ ในการกําหนดโทษยังใหศาลพิจารณาถึงสิ่งเหลานี้ประกอบดวย คือ
ประสิทธิภาพในการคุมครองสังคม (Ia protection effective de la société) การลงโทษผูกระทําผิด
(Ia sanction du condamné) และการปองกันไมใหกระทําความผิดขึ้นมาใหม (Ia commission de
nouvelles infractions)
เมือ่ พิจารณาแนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศดังกลาวแลวมีขอ เสนอ
สําหรับประเทศไทยวา การกําหนดโทษโดยศาลนั้น แมโดยหลักทั่วไปจะตองเปนไปตามหลักสัดสวน
แหงความรายแรงซึ่งเปนการพิจารณาในดานภาวะวิสัย และกฎหมายไดบัญญัติบทระวางโทษไวแลว
แตการลงโทษก็ตองคํานึงถึงตัวผูกระทําผิดซึ่งเปนการพิจารณาในดานอัตวิสัยประกอบดวย แตปญหา
ในทางปฏิบัติก็คือ ศาลจะไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไดอยางไร นอกเหนือจากกรณีที่ศาล
จะใชวิธีการรอลงอาญาแกจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติใหศาลพิจารณา
จากขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดวา “...เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูน้นั หรือสภาพความผิด หรือ
การรูสึกความผิด และพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษา
วาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว... เพื่อใหโอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาทีศ่ าลจะไดกาํ หนด...” โดยศาลอาจใหมกี ารคนหาขอเท็จจริงเกีย่ วกับผูก ระทําผิด ตามที่
พระราชบัญญัตวิ ธิ ดี าํ เนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑)
กําหนดไววา “...ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ
โดยเฉพาะใหมอี าํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (๑) สืบเสาะและพินจิ เรือ่ งอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญ
 ญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสยั อาชีพ และสิง่ แวดลอมของจําเลย ตลอดจนสภาพความผิด
และเหตุอื่นอันควรปรานีตามที่ศาลสั่ง เพื่อรายงานตอศาล”
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั แิ ลว หากศาลจะรอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ศาลอาจสั่งใหพนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะและพินิจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) หรือไมก็ได แตสําหรับกรณี
ที่ไมเขาเงื่อนไขที่จะรอการลงอาญาแลวศาลก็ไมมีการสั่งใหทําการสืบเสาะและพินิจตามกฎหมาย
ดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหถูกตองเหมาะสมเปนการเฉพาะราย
อยางถูกตองที่สุดเทาที่สภาพแหงกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่มีอยูจะเปดชองใหสามารถกระทําได
เห็นควรใหองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมมีสวนในการคนหาขอเท็จจริง ทั้งในสวนที่เปน
องคประกอบของความผิดซึ่งดําเนินการอยูแลว แตควรมีการคนหาขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวกับตัว
ผูก ระทําผิดใหมากยิง่ ขึน้ หรืออีกนัยหนึง่ คือ ควรนําวิทยาการความรูด า น “อาชญาวิทยา” (Criminology)
มาใชในการคนหาขอเท็จจริงทัง้ ดานสาเหตุของการกระทําความผิด ประวัตคิ วามเปนมาของชีวติ บุคลิกภาพ
และขอเท็จจริงตาง ๆ ภายหลังการกระทําความผิด เชน ความสํานึกในความผิดทีเ่ กิดขึน้ และการเยียวยา
ผูเสียหาย เปนตน โดยองคกรทั้งหลายสามารถมีบทบาทตามกฎหมายได ดังนี้

๘๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๑. องคกรพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนสามารถคนหาขอเท็จจริงในสวนทีเ่ กีย่ วกับตัวผูก ระทําผิดได โดยดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพือ่ ทราบความเปนมาแหงชีวติ และความประพฤติอนั เปนอาจิณ
ของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” การทราบขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้
จะเปนองคประกอบสําคัญในการทําความเห็นแกพนักงานอัยการในการสั่งคดีตอไป
๒. องคกรอัยการ
พนักงานอัยการควรจะมีบทบาทเชนเดียวกับระบบอัยการของสากล ในฐานะที่เปนองคกร
ที่ใชอํานาจ “กึ่งตุลาการ” (Quasi-judicial) ซึ่งใชอํานาจ ๒ สวน คือ
ก. การกลัน่ กรองเพือ่ ชัง่ นํา้ หนักขอเท็จจริง หรือการพิจารณาวาพยานหลักฐานรับฟงไดหรือไม
และแมวา คดีนนั้ จะมีพยานหลักฐานพิสจู นความผิดไดกส็ ามารถพิจารณาไดวา ควรสัง่ ฟองหรือไม ซึง่ เปน
อํานาจการฟองตามดุลพินจิ (Opportunity Principle) เชน ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย
การสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖ ที่กําหนดวา
“...ในกรณีทพี่ นักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน... ใหพนักงานอัยการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยใหคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ดวย
(๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
(๒) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต
อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา
(๓) ลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทําความผิด
การไดรับผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง
(๔) ความสํานึกผิดของผูตองหา การไดรับการบรรเทาผลรายของผูเสียหาย ความเห็น
ของผูเสียหายตอการฟองผูตองหา ความคาดหมายถึงผลที่ผูตองหาจะไดรับจากการถูกฟอง
(๕) ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๖) ประโยชนของรัฐที่จะไดจากการฟองผูตองหา”
ข. ในกรณีทมี่ กี ารสัง่ ฟอง พนักงานอัยการทีใ่ ชอาํ นาจกึง่ ตุลาการควรใชดลุ พินจิ ในการกําหนด
โทษเพื่อเสนอตอศาลมากกวาการเสนอใหลงโทษตามบทบัญญัติมาตราที่กําหนดความผิด ซึ่งเปนการ
คํานึงเฉพาะมิติในดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (Objective) โดยมิไดคํานึงถึงมิติในดาน
อัตวิสัย (Subjective) หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดแตอยางใด
ดังนัน้ พนักงานอัยการสามารถมีบทบาทในทํานองเดียวกันกับศาลในการใชดลุ พินจิ กําหนดโทษ
ในชั้นตนได
๑๓

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๖) บัญญัติวา
“มาตรา ๑๕๘ ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) อางมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด...”.
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หลั ก เกณฑ์ ก ารกํ า หนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

๓. องคกรทนายความ
ทนายความนัน้ นอกเหนือจากการตอสูใ นประเด็นขอเท็จจริงทีเ่ ปนองคประกอบความผิดแลว
สามารถมีสว นในการนําเสนอขอเท็จจริงในมิตทิ เี่ ปนอัตวิสยั เกีย่ วกับตัวผูก ระทําความผิดเพือ่ เปนสวนหนึง่
ของคําใหการตาง ๆ ได ดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคสี่
ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะแกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริง
อันเปนประโยชนแกตนได” ซึ่งขอเท็จจริงที่เปนประโยชนแกตนตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว
จะเปนสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณากําหนดโทษของศาล
๔. องคกรศาล
ในทางปฏิบตั ขิ องการดําเนินคดีในชัน้ ศาล ศาลไทยมักจะวางตัวเปนกลาง (Passive) โดยปลอยให
ฝายโจทกและจําเลยนําพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อหักลางกันและกัน๑๔ และจะไมแสดงบทบาทในการ
คนหาขอเท็จจริง (Active) เทาที่ควร ดังนั้น ในชั้นพิจารณาเพื่อพิพากษาของศาล จึงเปนหนาที่ของ
คูความเปนสําคัญในการนําสืบ สวนศาลจะทําหนาที่คอยควบคุมการสืบพยานเทานั้น
แตอยางไรก็ตาม หากไดพิจารณาขอกฎหมายตาง ๆ แลว ศาลสามารถคนหาขอเท็จจริง
ในสวนทีเ่ กีย่ วกับจําเลยได โดยเห็นไดจากบทบัญญัตติ า ง ๆ ในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เชน มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดให “ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจ
สืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือสงประเด็นก็ได” และมาตรา ๒๒๙ ที่กําหนดให “ศาลเปนผูสืบพยาน
จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน”
กลาวโดยสรุปคือ เมือ่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม
กําหนดให “การกําหนดโทษทางอาญาตองกระทําเฉพาะความผิดรายแรง” โดยไมมเี กณฑใดทีจ่ ะมา
กําหนดวาการกระทําเชนใดควรกําหนดเปนความผิดอาญา และอยางไรทีถ่ อื วาเปนความผิดรายแรง
ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกําหนดไว จึงเปนประเด็นปญหาการใชดลุ พินจิ ในการกําหนดโทษซึง่ เกีย่ วของกับ
ปญหาความยุตธิ รรม๑๕ ดังทีศ่ าสตราจารยพเิ ศษธานินทร กรัยวิเชียร๑๖ ไดเคยแสดงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง
“การใชดุลพินิจของศาลยุติธรรม” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ความตอนหนึ่งวา “...การประสิทธิ์
ประสาทความยุติธรรมก็คือการใชดุลพินิจของศาล... โดยเฉพาะ “ความพอเหมาะพอดี” ที่เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา The Sense of Proportion หรือการยึดถือสายกลางนี้ ควรเปนคุณสมบัติสําคัญของ
ผูพิพากษา ซึ่งเปนคุณสมบัติอันดับรองก็เฉพาะเรื่องความซื่อสัตยสุจริตเทานั้น ถาความพอเหมาะ
พอดีขาดหายไป ความยุติธรรมก็จะขาดหายไป อีกประการหนึ่งคือ การใชดุลพินิจตองสอดคลอง
กับสามัญสํานึกดวยจึงจะบังเกิดความยุติธรรมอยางแทจริง๑๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๗๔ กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกทั้ง
พยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
เมือ่ สืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอาํ นาจเปดคดีเพือ่ ใหศาลทราบคดีจาํ เลย โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซึง่ ตัง้ ใจอางอิง
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง
ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได”.
๑๕
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อางไว เชิงอรรถที่ ๔, น.๑๗๙.
๑๖
อดีตองคมนตรี อดีตผูปฏิบัติหนาที่ประธานองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๔ ของไทย.
๑๗
สุรัช รัตนอุดม, “ความพอเหมาะพอควรในหนาที่ผูพิพากษา,” สืบคนเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐, จาก http://elib.coj.
go.th/ Article/courtP6_4_4.pdf.
๑๔

๘๘
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นวา ศาลไมควรยึดถือ “ยี่ตอก”๑๘ เปนบรรทัดฐานตายตัว เพราะอาจ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมไดเชนกัน ดังที่ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไวในคําพิพากษาฎีกาที่
๑๓๐๔/๒๕๐๐ วา “...การที่ยึดถือเอาอัตรากําหนดที่คิดกันขึ้นแลวอางวาเปนมาตรฐาน โดยไมคํานึง
ถึงพฤติการณประกอบการกระทําผิดตามหลักวิชาธรรมศาสตรนั้น อาจกอใหเกิดการอยุติธรรมไดงาย
และเมือ่ ปรากฏวาศาลทีส่ งู กวาไมเห็นดวยในดุลพินจิ ในการพิพากษาคดีเชนเดียวกันนัน้ แลว ศาลชัน้ ตน
ก็ชอบที่จะรับเปนขอควรคํานึงในการที่จะอํานวยความยุติธรรมตอไป คําพิพากษาที่ผิดพลาดไปแลว
เมือ่ ไมมกี ารอุทธรณขนึ้ มาก็จาํ เปนอยูเ องทีจ่ ะตองเปนยุตติ ามนัน้ ...”๑๙ ดังนัน้ ปญหาการใชดลุ พินจิ ในการ
กําหนดโทษใหไดตามหลักสัดสวนตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนเรื่องที่ทุกองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมตองหันกลับมาทบทวน และรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาดังกลาว
ทั้งนี้ หลังจากที่ทานผูอานไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะแนวคิดในการกําหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย
รวมทั้งแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม ในครั้งนี้ไปแลว สําหรับ
ฉบับตอไปจะขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหกฎหมายที่มีบทกําหนดโทษอาญาที่ไมจําเปน
ซึ่งไดแก “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” ที่ทางคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มีการใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย ไดศกึ ษาและจัดทํา
เปนตัวอยางเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติ
ตอไป ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอใหทราบอยางละเอียดในฉบับหนา (โปรดติดตามตอนตอไป).

“ยี่ตอก” คือ หลักเกณฑการกําหนดอัตราโทษของศาล ซึ่งมีหลักเพียงกวาง ๆ และเปนการกําหนดขึ้นเพื่อไมใหศาลลงโทษ
โดยไมมีกฎเกณฑแนนอน แมวาศาลจะมีดุลพินิจในการลงโทษไดตามกฎหมาย แตการมีขอบเขตของแตละคดีก็จะทําใหคําพิพากษา
ของศาลเปนที่นาเชื่อถือและเปนเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ถามียาบาเกิน ๒๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป จะตองลงโทษประหารชีวิต
สถานเดียว แตกฎเกณฑเชนนีส้ ามารถเปลีย่ นแปลงได เชน ในปจจุบนั ทีป่ ญ
 หายาเสพติดเปนเรือ่ งรุนแรง ศาลอาจเปลีย่ นจาก ๒๐,๐๐๐ เม็ด
เปน ๑๐,๐๐๐ เม็ด ก็ลงโทษประหารชีวิตได เปนตน, ขอมูลจาก ทวี ประจวบลาภ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา, สืบคนเมื่อวันที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๐, จาก https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526312937383281&id =501666756514566&_
rdc=1&_rdr.
๑๙
โปรดดู http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp.
๑๘
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