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การกํ า หนดโทษอาญา
ตามบทบั ญ ญั ต ิ ม าตรา ๗๗

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ไดวางหลักการใหมในการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายอยางเปนระบบ กลาวคือ ในการจัดใหมีกฎหมาย
ฉบับใหมข้ึนใชบังคับ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน สําหรับกฎหมายที่มีผลใชบังคับอยูน้ัน
หากหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และ
ดําเนินการใหประชาชนเขาถึงตัวบทกฎหมายไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย ในกรณีที่
มีความจําเปนตองตรากฎหมายใหม หรือแกไขเพิม่ เติมหรือปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยู
รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน
และนํ า มาประกอบการพิ จ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน เมื่ อ กฎหมายฉบั บ ใด
มีผลใชบงั คับแลว รัฐพึงจัดใหมกี ารประเมินผลสัมฤทธิข์ องกฎหมายทุกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนด โดยรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม
กับบริบทของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ กําหนดมาตรการควบคุมเนือ้ หาของกฎหมาย โดยใหมรี ะบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ และการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเทาที่จําเปน ใหมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนตาง ๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายใหชดั เจน และโดยเฉพาะอยางยิง่
การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายพึงทําไดเฉพาะความผิดรายแรง
หากจะกลาวถึงเฉพาะบรรดาโทษในระบบกฎหมายนั้น โทษทางอาญา๑ ถือไดวาเปนโทษ
ทีส่ ง ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับโทษทางแพง โทษทางปกครอง

บทนํา

ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้
(๑) ประหารชีวิต
(๒) จําคุก
(๓) กักขัง
(๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพยสิน
ฯลฯ
ฯลฯ”.
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หรือโทษทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะโทษประหารชีวิต จําคุก หรือการกักขัง นั้น เปนโทษทางอาญา
ที่มุงกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผูกระทําความผิดซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของโทษทางอาญา
สวนการปรับ และการริบทรัพยสนิ เปนเพียงการลงโทษในทางทรัพยสนิ ซึง่ เปนมาตรการเสริมในการลงโทษ
ทางอาญาเทานัน้ ประกอบกับประเทศไทยประสบกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization)
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงไดวางหลักการเกี่ยวกับการกําหนดโทษในทางอาญาไววา
“รัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย แตเนือ่ งจากเปนหลักการใหมจงึ ยังไมมหี ลักเกณฑหรือแนวทางทีช่ ดั เจนวาการกระทําแคไหน
เพียงใด ทีจ่ ะถือวาเปนการกระทําทีเ่ ปนความผิดรายแรง และควรกําหนดใหเปนความผิดในทางอาญา ดังนัน้
คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้
๑. ความหมายของกฎหมายอาญา
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า การกระทําหรือไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไวดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติ
หามมิใหมีการกระทําอยางหนึ่งอยางใด หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหนึ่งอยางใดโดยผูที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ๒
๒. วัตถุประสงคของการลงโทษ๓
ในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้
๒.๑ เพื่อเปนการแกแคนทดแทน
การลงโทษเพื่อการแกแคนทดแทนมาจากแนวคิดที่วาผูใดกระทําการใดยอมไดรับ
ผลตอบแทนการกระทํานั้น การลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนนั้นจะไดผลตอเมื่อไดกระทํา
โดยรวดเร็วและรุนแรง มิฉะนัน้ แลวประชาชนก็อาจขาดความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมของบานเมือง
และอาจหาทางแกแคนผูกระทําความผิดดวยตนเองได
๒.๒ เพื่อเปนการขมขู
การลงโทษเพื่อการขมขู มีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ ประการ คือ
(๑) เพือ่ เปนการขมขูต วั ผูก ระทําความผิดใหเกิดความเข็ดหลาบและไมกลากระทําความผิด
ซํ้าขึ้นอีก
(๒) เพือ่ เปนตัวอยางใหคนทัว่ ไปเห็นวาเมือ่ กระทําความผิดแลวจะตองไดรบั โทษและทําให
คนทั่วไปที่ไดทราบเกิดความเกรงกลัวและไมกลากระทําความผิด
๒.๓ เพื่อเปนการคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผูกระทําถูกตัดขาด
จากสังคมไป
การลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกมีกําหนดเวลา เปนการคุมครอง
มิใหผูกระทําความผิดกลับมาทํารายหรือเปนภยันตรายตอสังคมอีกตลอดไปหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น. ๑.
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๑๒-๘๑๓.
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๒.๔ เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด
วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการลงโทษผูกระทําความผิดก็เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี และกลับเขาสูสังคมเพื่อประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต
ไดดวยความสงบเรียบรอย
๓. แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
เนือ่ งจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่ กี ฎหมายทีก่ าํ หนดโทษในทางอาญาจํานวนมาก แตในการ
บังคับใชกฎหมายปรากฏวาประสบกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ กลาวคือ มีการใชกฎหมายอาญา
ที่ไมเหมาะสมและทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา สงผลทําใหกฎหมายอาญา
ขาดประสิทธิภาพในการใชบังคับกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง นักวิชาการตางประเทศ
ไดเสนอแนวคิดเพื่อแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอ โดยใหนักนิติบัญญัติเขาใจหนาที่ท่ีแทจริง
ของกฎหมายอาญา คือ การกําหนดความผิดทางอาญาทีร่ า ยแรงเพียงพอทีจ่ ะไดรบั การตําหนิจากสังคม
และสมควรไดรับการลงโทษ โดยอาจสรุปแนวคิดของนักคิดตางประเทศเกี่ยวกับการกระทําที่ไมควร
เปนความผิดทางอาญาได ดังนี้
๓.๑ แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาของ Herbert L. Packer๔
Herbert L. Packer ไดใหหลักการไว ๖ ประการ ในการพิจารณาวาการกระทําเรือ่ งนัน้
ควรเปนความผิดอาญาหรือไม ดังนี้
๑. การกระทํานัน้ เปนทีเ่ ห็นไดชดั ในหมูช นสวนมากวาเปนการกระทําทีก่ ระทบกระเทือน
ตอสังคม และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทําเชนนั้น
๒. ถาการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของ
การลงโทษประการตาง ๆ
๓. การปราบปรามการกระทําเชนนั้น กลาวคือการถือวาการกระทํานั้นเปนความผิด
ทางอาญาจะไมมีผลเปนการลดการกระทําที่สังคมเห็นวาถูกตองใหนอยลงไป
๔. หากเปนความผิดอาญาแลว จะมีการใชบงั คับกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
๕. การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทําดังกลาวจะไมมีผลทําใหเกิด
การใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
๖. ไมมีมาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่น ๆ แลว นอกจากการใชกฎหมายอาญา
กับกรณีที่เกิดขึ้น
หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดังกลาวนี้จะชวยแกปญหา
การเกิดกฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) ขึน้ ได เพราะหากรัฐมุง แตจะควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกในสังคมโดยใชกฎหมายอาญาเปนเครือ่ งมือ โดยไมพจิ ารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถ
ของกลไกของรัฐที่จะใชบังคับกฎหมายอาญาแลว กฎหมายจะไรความหมาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์
และเปนการเปดโอกาสใหเจาพนักงานของรัฐที่ประพฤติมิชอบมีโอกาสแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๒ - ๑๐.
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จากกฎหมายเหลานี้ หรือหากมีการใชบงั คับกฎหมายซึง่ มิไดมกี ารใชบงั คับมาเปนเวลานาน ผูถ กู ใชบงั คับ
ก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือวาถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางผูใชบังคับกฎหมายและ
ชุมชนเสื่อมเสียไป
๓.๒ แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม (Legal Moralism)๕
แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม ไดกลาวถึงหลักพิจารณาในการกําหนดความผิดอาญา
ไว ๔ ประการ คือ ความผิดอาญาตองไมเปนมาตรฐานทางศีลธรรมสวนบุคคล โดยตองเปนฉันทามติ
ของสังคม ความผิดอาญาตองเปนการกระทําที่สมควรไดรับการตําหนิ หรือสมควรไดรับการประณาม
เพือ่ ไมใหเปนเยีย่ งอยางและมีความยุตธิ รรมและตองเปนไปตามหลักความชัว่ (culpability) คือ การลงโทษ
บุคคลที่การกระทําของบุคคลนั้นมิใชผลลัพธของการกระทํานั้น
๓.๓ แนวคิดอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism)๖
แนวคิดอรรถประโยชนนิยม พัฒนามาจากทฤษฎีของ Jeremy Bentham และหลัก
Harm Principle ของ John Stuart Mill นักปรัชญาทั้งสองทานเชื่อวาศีลธรรมสามารถเขาใจได
ในรูปแบบของความสุขสูงสุดของสังคมโดยการคํานวณสัดสวนของอรรถประโยชน (Utility) ตอความ
เสียหาย (Harm) เพื่อใหไดผลลัพธที่นําไปสูความสุขสูงสุด ดังนั้น การจะบัญญัติใหการกระทําใด
เปนความผิดและสมควรไดรับโทษทางอาญา ประโยชนตอสังคมที่ไดรับจะตองมากกวาราคาที่เสียไป
(more harm than good) หากการบังคับใชกฎหมายอาญากอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสังคม
มากกวาประโยชนทไี่ ดรบั ถึงแมวา การกระทํานัน้ จะเปนความผิดทางศีลธรรม ก็อาจไมมนี าํ้ หนักเพียงพอ
ทีจ่ ะใชตดั สินวาการกระทํานัน้ สมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา ยกตัวอยางเชน การติดยาเสพติด
แมจะเปนภัยตอสังคม แตการใชกระบวนการทางอาญาในการยับยัง้ การกระทําเหลานีไ้ มมปี ระสิทธิภาพ
และเปนการฟุมเฟอยนําไปสูการเบียดบังทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและนําไปใชในทางที่ไมกอให
เกิดประโยชน ทําใหกระบวนการทางอาญาสูญเสียโอกาสที่จะใชทรัพยากรดังกลาวในการปองกัน
การกระทําผิดที่เปนภัยตอสังคมมากกวา
๓.๔ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร๗
เปนแนวความคิดที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการ
หลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด กฎหมายอาญาจึงชวยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ดวยการยับยั้งไมใหมีการหลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด การกระทําความผิดบางประการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือรางกายจึงเปนความผิดอาญาได หากเปนการกระทําที่หลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม นอกจากนี้ยังเชื่อวาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการกระทําที่ผาน
การคํานวณมาแลว หากราคาทีผ่ กู ระทําความผิดตองจาย (การถูกลงโทษ) สูงกวาประโยชนทไี่ ดรบั จากการ
กระทําความผิด (ไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจ) บุคคลยอมไมกระทําความผิด กรณีนี้ จึงจําเปนตอง
โปรดดูเอกสารกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาที่ไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายอันเปนการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แนบทาย
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๓/๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑, น. ๔.
๖
อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.
๗
อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.
๕

๑๑๖
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มีการลงโทษทางอาญา เพราะกฎหมายละเมิดอาจไมเพียงพอและผูที่หลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด
จํานวนมากไมมคี วามสามารถทางการเงินมากพอชดใชความเสียหายทางละเมิดได จึงลงโทษทางอาญาได
แตการกําหนดบทลงโทษควรมีความรุนแรงเทาทีจ่ าํ เปนสําหรับการยับยัง้ การกระทําความผิด (marginal
deterrence)
๓.๕ แนวคิดอื่น ๆ๘
ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจ (Economic Regulations)
อาจเปนการขัดขวางการทํางานของตลาด ทําใหไมเห็นผลชัดเจนเพียงพอหรือทันที และไมสามารถระบุ
ตัวผูรับผิดชอบได จึงอาจเกิดคําถามขึ้นวาความผิดประเภทนี้ควรเปนความผิดทางอาญาหรือไม
ซึ่งนักวิชาการตางประเทศเห็นวาความผิดอาญาเกี่ยวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจมีนัยทางศีลธรรม
หรือเจตนากระทําความผิดเพียงพอที่จะกําหนดความผิดทางอาญาได แตตองเขาเงื่อนไขของหลักการ
สมควรไดรบั การตําหนิ และควรกําหนดลักษณะการกระทําใหชดั เจน เพือ่ ทําใหแนใจวาจะไมครอบคลุม
ถึงการกระทําตามธรรมดาทางธุรกิจโดยชอบธรรมและหากจะเปนกรณีทผี่ กู ระทําความผิดไมไดรบั สิทธิ
ในการพิสูจนตนเองภายใตกระบวนการของศาล การกระทําดังกลาวยอมไมสมควรมีโทษรุนแรงเพราะ
จะเกิดความไมยุติธรรมตอผูกระทําความผิด นอกจากนี้ ความผิดทางอาญาที่ไมมีการกําหนดลักษณะ
ของการกระทําที่ชัดเจน เชน ความผิดเกี่ยวกับการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
อาจไมสมควรกําหนดโทษอาญาเนือ่ งจากเขาขายเปนเรือ่ งเล็กนอยเกินกวาทีจ่ ะเอาผิด หรือหากกําหนด
ลักษณะของการกระทําไวอยางกวางจนเกิดความไมชัดเจนวาการกระทําใดเปนความผิด อาจขัดกับ
หลักนิติธรรม และเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่ตํารวจในการเลือกวา
จะบังคับใชกฎหมายในกรณีใด การกระทําทีไ่ มชดั เจนหรือเปนเรือ่ งเล็กนอยจึงไมสมควรใหเปนความผิด
ทางอาญา
๔. ประเภทของความผิดอาญา
ความผิดอาญาสามารถแบงออกเปน ๖ ประเภท ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
๔.๑ การแบงแยกความผิดอาญาในแงของกฎหมาย๙
ความผิดอาญาในแงกฎหมายแบงออกไดเปน ๒ ประการ คือ ความผิดในตัวเอง
(Mala in se) และความผิดตามที่มีกฎหมายกําหนด (Mala prohibita)
(๑) ความผิดในตัวเอง (Mala in se) คือ การกระทําที่เปนความผิดหรือความชั่วราย
ในตัวเอง (wrong in itself/evil in itself) ฝาฝนหลักธรรมชาติ มโนธรรม ศีลธรรม หรือหลักการ
สาธารณะของสังคมอารยะ (public principles of a civilized society) การกระทําดังกลาว สังคม
เห็นวาเปนการกระทําทีฝ่ า ฝนความรูส กึ ทางศีลธรรมของคนในสังคม สังคมถือวาสิง่ นัน้ เปนความชัว่ ราย
เปนความผิดพื้นฐาน (traditional) ที่ไมใชความผิดที่กฎหมายกําหนด ตัวอยางของความผิดในตัวเอง
เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ขมขืนกระทําชําเรา ปลนทรัพย ชิงทรัพย ลักทรัพย๑๐
อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๕.
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๕.
๑๐
ความหมายของ “malum in se” จาก Dictionaly.law.com.
๘
๙
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(๒) ความผิดตามทีม่ กี ฎหมายกําหนด (mala prohibita) คือ การกระทําทีเ่ ปนความผิด
เพราะมีกฎหมายบัญญัตใิ หการกระทําดังกลาวเปนความผิด (evil because prohibita) หรือเปนความผิด
ตามทีม่ กี ฎหมายหาม (wrong due to being prohibita) เชน ความผิดเกีย่ วกับการใชขอ มูลภายในอยาง
ไมเหมาะสม (improper use of insider information) ออกหุนโดยไมไดรับอนุญาต หลีกเลี่ยงภาษี๑๑
๔.๒ การแบงแยกความผิดอาญาในแงการกระทํา๑๒
การกระทํา หมายความถึง การเคลือ่ นไหวหรือไมเคลือ่ นไหวรางกายโดยรูส าํ นึก กลาวคือ
อยูภ ายใตบงั คับของจิตใจ การแบงประเภทความผิดอาญาในแงของการกระทําจึงแบงออกได ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกายและความผิดโดยไมเคลื่อนไหวรางกาย
(๑.๑) ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
รางกายของผูกระทําความผิด เชน แดงใชปนยิงดําถึงแกความตาย
(๑.๒) ความผิดโดยการไมเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดขึ้นแมวาผูกระทํา
จะไมเคลื่อนไหวรางกาย แบงออกเปน ๒ ประการ คือ
(ก) ความผิดโดยการงดเวน คือ การกระทําใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น (มาตรา ๕๙ วรรคทาย๑๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา)
เชน มารดาไมยอมใหนมบุตร ปลอยใหบุตรอดนมจนตาย
(ข) ความผิดโดยการละเวน คือ ความผิดที่เกิดจากการไมกระทํา เชน
การไมชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตราย
แกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตามมาตรา ๓๗๔๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ความผิดที่ตองมีผลปรากฏและความผิดที่ไมตองมีผลปรากฏ
(๒.๑) ความผิดที่ตองมีผลปรากฏ คือ ความผิดที่ตองมีผลเกิดขึ้นจึงจะเปนความผิด
เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘๑๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา จะตองปรากฏวามีคนตาย
จึงจะเปนความผิด

ความหมายของ “malum prohibitum” จาก Dictionaly.law.com.
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๖.
๑๓
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทํา
โดยไมมีเจตนา
ฯลฯ
ฯลฯ
การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย”.
๑๔
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๓๗๔ ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น
แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.
๑๕
“มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป”.
๑๑

๑๒

๑๑๘
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(๒.๒) ความผิดทีไ่ มตอ งมีผลปรากฏ คือ ความผิดทีแ่ มไมมผี ลเกิดขึน้ ก็เปนความผิด
เชน ความผิดฐานแจงความเท็จแกเจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๗๑๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา เมือ่ มีการ
แจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานแลวเปนความผิดสําเร็จทันทีโดยไมคาํ นึงวาเจาพนักงานจะเชือ่
ขอความนั้นหรือไม
(๓) ความผิดธรรมดาและความผิดซับซอน
(๓.๑) ความผิดธรรมดา คือ ความผิดที่เกิดจากการกระทําเดียว หรือเปนความผิด
ทีเ่ กิดขึน้ และสิน้ สุดลงในขณะเดียวกับทีไ่ ดกระทํานัน้ เอง เชน ความผิดฐานบุกรุก กลาวคือ เปนความผิด
ทีเ่ กิดขึน้ และสําเร็จลงทันทีทผี่ กู ระทํา “เขาไป” กระทําการถือครองอสังหาริมทรัพยของผูอ นื่ หรือกระทํา
การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น
(๓.๒) ความผิดซับซอน คือ ความผิดทีเ่ กิดจากการกระทําหลายการกระทํา แบงออกเปน
ความผิดตอเนื่องและความผิดที่ยืดออกไป กลาวคือ
(ก) ความผิดตอเนื่อง คือ ความผิดที่เกิดจากการกระทําที่เปนความผิด
ติดตอกันสืบเนื่องกันอยูชั่วระยะหนึ่ง เชน ความผิดฐานมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา
(ข) ความผิดที่ยืดออกไป คือ ความผิดที่มีหลายการกระทํา และกระทําโดย
ผูกระทําผิดคนเดียว มีการละเมิดกฎหมายฐานเดียว และมีจุดประสงคเดียวกันในการกระทําหลาย
การกระทําดังกลาว
(ค) ความผิดเปนปกติธุระ คือ ความผิดที่ตองมีการกระทําซํ้า ๆ จึงจะเปน
ความผิด เชน การประพฤติตนเปนปกติธุระ เปนผูจัดหาที่พํานัก ที่ซอนเรน หรือที่ประชุม ใหบุคคล
ซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิด ตามมาตรา ๒๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(ง) ความผิดซอน มีไดหลายประการ (๑) การกระทํากรรมเดียวโดยการกระทํา
หลายการกระทํา เชน การทํารายรางกายผูอ น่ื หลาย ๆ ครัง้ (๒) การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
เชน แดงใชอาวุธปนยิงดํา ๑ นัด กระสุนถูกดําบาดเจ็บ และพลาดไปถูกขาวถึงแกความตาย (๓) การกระทํา
ความผิดเดียวเกิดจากการกระทําหลายการกระทํา เชน การฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา มีทั้งการแสดงขอความอันเปนเท็จ และไดรับทรัพยไป ซึ่งการกระทําแตละอันไมเปนความผิด
แตเมื่อรวมกันเขาจึงจะเปนความผิด (๔) ความผิดที่เกิดขึ้นจากการรวมการกระทําที่เปนความผิด
ในตัวเองเขาดวยกัน เชน ความผิดฐานชิงทรัพย เกิดขึน้ เพราะมีการลักทรัพยรวมกับการทํารายรางกาย
หรือบุกรุกกับลักทรัพย เปนการลักทรัพยในเคหสถาน ซึ่งเปนเหตุฉกรรจของการลักทรัพยธรรมดา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๓๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.
๑๖
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๔.๓ การแบงแยกความผิดอาญาในแงเจตนา๑๗
การกระทําความผิดอาญาในแงของเจตนาแบงออกไดเปน ๕ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดที่กระทําโดยเจตนา เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘
แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ความผิดทีก่ ระทําโดยประมาท เชน ความผิดฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํา
นั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๓) ความผิดที่ไมตองมีเจตนาและไมตองประมาท เชน ความผิดฐานทําใหเกิดปฏิกูล
แกนาํ้ ในบอ สระ หรือทีข่ งั นํา้ อันมีไวสาํ หรับประชาชนใชสอย ซึง่ เปนความผิดลหุโทษ ตามมาตรา ๓๘๐
แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๔) ความผิดนอกเหนือเจตนา เชน ความผิดฐานมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอื่นจนเปน
เหตุใหผูนั้นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๕) ความผิดที่ตองรับผิดในผลสุดทายแหงเจตนา เชน ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย
ของผูอื่นจนเปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๒๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
๔.๔ การแบงแยกความผิดอาญาในแงผูกระทํา๑๘
การแบงแยกความผิดอาญาในแงผูกระทําแบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดทั่วไป หมายถึง ความผิดที่บุคคลทั่วไปเปนผูกระทําความผิดได โดยสังเกต
จากบทบัญญัติความผิดจะเริ่มตนดวยคําวา “ผูใด” เชน มาตรา ๒๘๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ความผิดทีก่ าํ หนดคุณสมบัตขิ องผูก ระทํา หมายถึง ความผิดทีก่ าํ หนดไวโดยเฉพาะวา
ผูกระทําจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ เชน มาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา เริ่มตนดวยคําวา
“ผูใดเปนเจาพนักงาน” หรือมาตรา ๓๐๑ ใชคําวา “หญิงใด”
๔.๕ การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ๑๙
การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดลหุโทษ ไดแกความผิดที่มีโทษเบา ตามมาตรา ๑๐๒๒๐ แหงประมวล
กฎหมายอาญา โดยความผิดลหุโทษมีบทบัญญัตทิ ใี่ หใชเปนพิเศษแตกตางจากความผิดทัว่ ไป ตามมาตรา ๑๐๔๒๑
มาตรา ๑๐๕๒๒ และมาตรา ๑๐๖๒๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา
(๒) ความผิดทั่วไป ไดแก ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวาความผิดลหุโทษ
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๙.
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.
๑๙
เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.
๒๐
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๐๒ ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”.
๒๑
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๐๔ การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแต
ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น”.
๒๒
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๐๕ ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ”.
๒๓
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๐๖ ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ”.
๑๗
๑๘

๑๒๐
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

๔.๖ การแบงแยกความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี๒๔
ความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) ความผิดอาญาแผนดิน เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
(๒) ความผิดอันยอมความได เชน ความผิดฐานหมิน่ ประมาทเปนความผิดอันยอมความได
ตามมาตรา ๓๓๓๒๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา
๕. หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาเพือ่ ใหสอดคลองกับบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงกําหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง ซึง่ หลักการดังกลาวนีเ้ ปนการสะทอนสภาพปญหาของการมีกฎหมาย
อาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําให
กฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง ทําใหเกิด
ปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมาก
และทําใหมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิด
ทางอาญาทีไ่ มเหมาะสม ทําใหผกู ระทําความผิดทีร่ บั โทษอาญาโดยทีไ่ มสมควรไดรบั จะไดรบั ผลกระทบ
ไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพในหลายเรือ่ งเนือ่ งจากมีประวัตอิ าชญากรติดตัว (criminal record)
ในการนี้ เพื่อใหการตรากฎหมายที่มีโทษทางอาญาสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดมีคําสั่งที่
๒/๒๕๕๙ แตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ
ไดจดั ทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายทีจ่ ะตราขึน้ ในอนาคตเพือ่ ใหสอดคลอง
กับบทบัญญัตมิ าตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ มีสาระสําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
(๑) เปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
รายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
(๒) เป น กรณี ที่ ไ ม ส ามารถใช ม าตรการอื่ น ใดเพื่ อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งได ผ ลหรื อ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
(๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนคาปรับ

เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๓๓๓ ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
ฯลฯ

๒๔
๒๕

ฯลฯ”.
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สําหรับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาดังกลาว ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ไดแสดง
ความคิดเห็น ดังนี๒๖
้
๑. ความเห็นของศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และอดีต
อัยการสูงสุด
เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
และใคร ข อเสนอความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว า ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายที่ มี โ ทษทางอาญา
ของประเทศไทยในป จจุบันที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอนั้น เพราะการศึ กษากฎหมายอาญา
ในประเทศไทยเรายังมีการศึกษากันไมครบวงจร กลาวคือ เราศึกษากันแตกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
เทานั้น แตเรายังไมมีการศึกษากฎหมายวาดวยการบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ
ในปจจุบันกฎหมายอาญาของเรามีมาตรการบังคับ ๒ ประการ คือ โทษ และวิธีการ
เพือ่ ความปลอดภัย แตเรายังไมไดนาํ วิธกี ารเพือ่ ความปลอดภัยมาใชกนั อยางจริงจัง และอีกประการหนึง่
ในการแกไขเพิม่ เติมกฎหมายอาญาสารบัญญัตขิ องเรามีแตการแกไขเปนการเพิม่ โทษเทานัน้ แทบจะไมมี
มิติใหมในการแกไขเพิ่มเติมหลักการที่เปนสาระสําคัญของกฎหมายเลย และการแกไขเพิ่มเติมบางครั้ง
ก็ขาดหลักเกณฑ เชน การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกอการราย เปนตน
๒. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย กรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา
เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
(๑) ตามหลักสากลการบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา มีขอควรคํานึง เชน ตองเปน
ความผิดที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเปนความผิดที่เปน
อันตรายตอสังคมหรือเปนความผิดที่สังคมติเตียน เปนตน
(๒) การเพิ่มอัตราโทษใหหนักขึ้นเพียงอยางเดียว ไมสามารถหามมิใหประชาชนละเมิด
กฎหมายได แตการมีกฎหมายที่ชัดเจนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายไดเปนอยางดี
(๓) มีขอ ควรคํานึงในการกําหนดโทษทางอาญา เชน ไมควรใชการกําหนดโทษทางอาญา
เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการแกแคน ไมควรกําหนดโทษทางอาญา หากผลรายทีเ่ กิดจากการลงโทษมีมากกวา
การกระทําความผิด ไมควรกําหนดโทษทางอาญากับการกระทําที่ประชาชนไมเห็นดวยหรือฝาฝน
ตอความรูสึกของประชาชน ไมควรกําหนดโทษทางอาญาในความผิดที่ใชบังคับไมไดหรือสามารถ
ใชมาตรการอยางอื่นแทนการลงโทษทางอาญาได เปนตน

โปรดดู สรุปสาระสําคัญของการนําเสนอที่มา สภาพปญหา และขอเสนอเบื้องตนของคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
และปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้
ประเด็นวิพากษขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และผูเขารวมสัมมนา ในโครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า, น. ๑ - ๕.
๒๖

๑๒๒
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

(๔) ผูรางกฎหมายไมควรขยายขอบเขตของบทนิยามคําวา “การกระทําที่ไรศีลธรรม
หรือการกระทําทีก่ อ ใหเกิดความเสียหาย” ใหมคี วามหมายกวางเกินไป เนือ่ งจากอาจจะทําใหเกิดปญหา
ในการตีความกฎหมาย
(๕) การกําหนดโทษตองคํานึงถึงหลักนิตธิ รรมและความสอดคลองกับหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ
(๖) การนําโทษทางปกครองมาใชแทนโทษทางอาญา จําเปนตองมีหลักเกณฑที่ใช
ในการแยกความผิดของโทษทางปกครองและโทษทางอาญาออกจากกันใหชดั เจน และการกําหนดโทษ
ทางอาญาควรจํากัดเฉพาะกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเทานั้น
๓. ความเห็นของอาจารยสมชาย จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา และอดีตผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญาของประเทศไทย
ไมไดเกิดจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีไ่ มสมบูรณแตเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
ทีไ่ มสอดคลองกับความรายแรงของการกระทําความผิด กลาวคือ ถึงแมวา จะมีบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
กําหนดอัตราโทษไวอยางสูงแลวก็ตาม แตหากการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับ
ผิดชอบไมมปี ระสิทธิภาพ ก็อาจสงผลกระทบถึงความเชือ่ มัน่ ทีป่ ระชาชนมีตอ กฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ น
ปจจุบันได จึงมีขอเสนอ ดังตอไปนี้
(๑) การใชบังคับกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของตองบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) การนํามาตรการอืน่ มาใชแทนโทษอาญา เชน การใชมาตรการทางปกครอง ตองกําหนด
หลักเกณฑการแบงแยกประเภทความผิดที่จะเปนโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครองใหชัดเจน
(๓) ความผิดที่มีโทษทางอาญาบางประเภทที่กําหนดไวตามกฎหมายเฉพาะอาจมีความ
ซํ้าซอนกับความผิดที่กําหนดไวแลวในประมวลกฎหมายอาญา จึงจําเปนที่ตองพิจารณาทบทวนถึง
ความจําเปนและความซํ้าซอนของการกําหนดโทษอาญาในความผิดฐานนั้น ๆ ดวย
(๔) ในปจจุบนั ศาลไทยไดมกี ารจัดทําคูม อื ผูพ พิ ากษาเกีย่ วกับแนวทางการลงโทษในความผิด
บางประเภท (Sentencing Guideline) เรียกวา “ยีต่ อ ก” ซึง่ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดวาคดีความผิด
ฐานใด จะลงโทษจําคุกกี่ป ปรับกี่บาท จะรอการลงโทษหรือไม เพื่อปองกันมิใหผูพิพากษาทั้งหลาย
ลงโทษจําเลยในอัตราโทษทีแ่ ตกตางกัน สําหรับความผิดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน อยางไรก็ตาม หากผูพ พิ ากษา
ผูตัดสินคดีเห็นควรที่จะลงโทษอาญาในอัตราโทษที่แตกตางไปจากที่กําหนดไว ก็สามารถใชดุลยพินิจ
ไดตามความจําเปนของแตละคดี โดยตองมีการปรึกษาหารือกับหัวหนาศาลหรือหัวหนาคณะ ซึ่งคูมือ
ดังกลาวของศาลนั้น ถือเปนแบบอยางของความพยายามที่จะกําหนดอัตราโทษใหสอดคลองกัน
๔. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอความเห็นเพิม่ เติมวา เกณฑการกําหนดโทษทางอาญาทีใ่ ชตามหลักสากลอยูภ ายใตหลักการ ดังนี้
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การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

(๑) หลักความเสมอภาค กลาวคือ การบังคับใชโทษทางอาญาจะตองไมกอใหเกิดความ
เหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย
(๒) ตองคํานึงวามีมาตรการอยางอื่นที่จะนํามาใชบังคับแทนโทษทางอาญาหรือไม
(๓) ควรกําหนดโทษทางอาญา เฉพาะการกระทําที่เปนผลเสียหรือมีผลกระทบตอ
สาธารณะอยางรายแรงหรือกรณีที่เปนความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
(๔) การกําหนดโทษอาญาตองพิจารณาถึงสภาพบังคับของกฎหมายดวย กลาวคือ หากการ
ฝาฝนกฎหมายทําใหกอผลรายตอสังคม จึงจําเปนตองกําหนดโทษอาญาเพื่อใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ
ไมกระทําการนั้นอีกตอไป
(๕) ระวางโทษอาญาที่กําหนดตองไดสัดสวนกับการกระทําความผิด
(๖) ในการทบทวนกฎหมายตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ ควรมีการกําหนดใหทบทวนความผิดอาญาบางอยางวามี
ความจําเปนทีจ่ ะตองกําหนดโทษอาญาสําหรับความผิดนัน้ ๆ หรือไม หรือควรยกเลิกโทษอาญาสําหรับ
ความผิดในบางประเภท เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ ควรไดรับการทบทวนวา
การกําหนดโทษจําคุกสําหรับความผิดดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
๕. ความเห็นของ ดร.ศุภกิจ แยมประชา ผูพ พิ ากษาศาลชัน้ ตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา
เห็ น ด ว ยกั บ หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดโทษอาญาในการตรากฎหมายทั้ ง สามข อ ของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑในขอหนึง่ การพิจารณาความรายแรงของความผิดนอกเหนือจากหลักการ
ทางวิชาการแลว ยังตองคํานึงถึงสํานึกทางศีลธรรมของสมาชิกในสังคมในชวงเวลานั้น ๆ ประกอบดวย
เพราะประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอาญาขึน้ อยูก บั ความสอดคลองของกฎหมายนัน้ ๆ กับสํานึก
ในทางศีลธรรมของบุคคลในสังคม ซึ่งมีความเปนพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
(๒) หลักเกณฑขอสอง เปนหลักเกณฑสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณาวานอกจากการใช
มาตรการทางอาญาแลว ยังมีมาตรการทางเลือกอืน่ ในการควบคุมกํากับพฤติกรรมนัน้ ๆ ทีไ่ มตอ งอาศัย
กฎหมายหรือใชมาตรการทางกฎหมายอืน่ ๆ นอกจากกฎหมายอาญาไดหรือไม โดยเสนอความเห็นเพิม่ เติม
วามาตรการที่จะทําใหบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บรรลุผลสําเร็จนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
มีการเปรียบเทียบขอมูลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความรายแรงของ
การกระทํานั้น ๆ ของบุคคลในสังคม ความมีอยู ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
ทางเลือกอืน่ ๆ ทีอ่ าจนํามาใชควบคุมกํากับพฤติกรรมนัน้ ๆ ได ตลอดจนผลกระทบของการออกกฎหมาย
ตอสังคม การใชดลุ พินจิ ของเจาหนาทีแ่ ละการใชทรัพยากรในกระบวนการยุตธิ รรม แลวนําผลลัพธทไี่ ด
มาวิเคราะหเพือ่ ตัดสินใจกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดอาญาไดอยางไมมปี ญ
 หาดานประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย
(๓) หลักเกณฑในขอสาม ควรนําไปใชกับการออกกฎหมายใหมเทานั้น สวนการทบทวน
กฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูแ ลวในปจจุบนั ควรอาศัยหลักเกณฑขอ หนึง่ และขอสองเปนหลักในการพิจารณา
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๖. ความเห็นของนายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) เปนปญหาที่มีอยูท้ังในประเทศ
และตางประเทศ โดยในวงการกฎหมายระหวางประเทศยังไมสามารถกําหนดหลักเกณฑทชี่ ดั เจนแนนอน
เพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ได ทําไดเพียงการออกหลักเกณฑในรูปแบบหนังสือเวียนเพือ่ วางแนวทางปฏิบตั ิ
เทานัน้ การทีป่ ระเทศไทยไดนาํ เรือ่ งนีม้ ากําหนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงเปนการดําเนินการทีส่ อดคลองกับหลักการสากล แตการจะกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมายใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองศึกษาขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของโดยละเอียด
เพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่ครบถวน
และสมบูรณ
สําหรับหลักเกณฑทใี่ ชในการพิจารณาวาโทษอาญาประเภทใดจะถือเปนโทษอาญารายแรงนัน้
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของพบวา บางประเทศไดนําลักษณะการกระทําความผิด
มาใชเปนดัชนีชวี้ ดั ความรายแรง เพือ่ นําคะแนนทีไ่ ดมาประเมินและวิเคราะห โดยแบงลักษณะการกระทํา
ความผิดอาญาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
(๑) การกระทําที่มีคาคะแนนระดับสูง ไดแก การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอยางรายแรง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๓ คะแนน
(๒) การกระทําที่มีคาระดับรองลงมา ไดแก การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลระดับกลาง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๒ คะแนน
(๓) การกระทําที่มีลักษณะเปนการละเมิดกฎระเบียบที่รัฐกําหนด แตไมมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๑ คะแนน
การใชเกณฑตามคะแนนที่ไดจากการชี้วัดดังกลาวมีขอดี คือ มีความชัดเจนและแนนอน
แตมขี อ ดอย คือ การกําหนดหลักเกณฑเชนนีม้ ไิ ดมกี ารคํานึงถึงความรูส กึ ของประชาชนและสภาพสังคม
มากนัก
นอกจากนี้ มีขอ สังเกตเพิม่ เติมวา การกําหนดโทษอาญานัน้ มีความสําคัญและเปนสิง่ สําคัญ
ทีผ่ อู ยูใ นกระบวนการรางกฎหมายควรคํานึงถึงเปนอยางยิง่ เนือ่ งจากการกําหนดโทษทางอาญามีผลกระทบ
ตอประชาชนโดยตรง
อนึ่ง ในประเด็นการกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เห็นชอบ
หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายทีจ่ ะตราขึน้ ในอนาคต รวม ๓ ประการ ตามขอเสนอ
ของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
๑) หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ
(๑) การกระทําทีก่ ระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางราย
แรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
(๒) เปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ
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(๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับ
ทําใหคดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
๒) การดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑) กลาวคือ
(๑) ทําการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายทีม่ กี ารใชบงั คับหรือใชฟอ งรองบังคับคดีอยูใ นปจจุบนั
ซึ่งเห็นไดจากสถิติคดีที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมชั้นตาง ๆ ไดแกชั้นพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ
อัยการ และศาล (จํานวนประมาณ ๕๘ ฉบับ)
(๒) ความผิ ด ต อ ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ ของเอกชนโดยแท แ ละเป น การกระทํ า
ที่ไมกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบ
ตอสวนรวม โดยเปนความผิดตอสวนตัวหรือความผิดเล็กนอย ควรแกไขเพิม่ เติมกฎหมายโดยยกเลิกโทษ
ทางอาญา หรือบางกรณีอาจนําแนวคิดคาเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) ของระบบกฎหมาย
Common Law มาใชแทนก็ได
(๓) ความผิดทางเศรษฐกิจอื่น เห็นสมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือมาตรการบังคับ
อื่นแทน
(๔) ใหมกี ฎหมายกลางแกไขเพิม่ เติมกฎหมายทีก่ าํ หนดความผิดอาญาทีม่ โี ทษปรับสถานเดียว
หรือความผิดทีม่ โี ทษจําคุกและเปรียบเทียบได เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักเกณฑตามขอ ๑) โดยกฎหมาย
กลางนี้อาจตราขึ้นในลักษณะทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) การนําโทษปรับทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา ตองมีการตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินการปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลักษณะเปนกฎหมายกลาง
หรือกฎหมายพิเศษ มีสาระสําคัญคือ กําหนดเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง ครอบคลุมถึงวิธกี ารปรับ
และการจัดการเงินทีป่ รับ กําหนดใหมหี นวยงานกลางในการบังคับใชกฎหมายเปนผูม หี นาทีแ่ ละมีอาํ นาจ
ลงโทษปรับ เพื่อใหคาปรับตกเปนของแผนดินและลดการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงกําหนดอายุความ
ในการบังคับโทษปรับทางปกครอง
๓) ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
(๑) ใหสว นราชการทีจ่ ะเสนอกฎหมายใหมหรือทีต่ อ งทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ทั้ง ๓ ประการ ตามขอ ๑) ไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือ
ทบทวนกฎหมาย
(๒) เห็นชอบใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาตามขอ ๑) แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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(๓) มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิด ในประมวล
กฎหมายอาญาและการพิจารณาแยกโทษสําหรับนิตบิ คุ คลจากโทษสําหรับบุคคลธรรมดา แลวนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
บทสรุป
กฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่กําหนดวาการกระทําหรือไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กําหนดโทษสําหรับผูก ระทําความผิด โดยมีวตั ถุประสงคสาํ คัญในการลงโทษ ๔ ประการ คือ ๑) เพือ่ เปน
การแกแคนทดแทน ๒) เพื่อการขมขู ๓) เพื่อคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผูกระทํา
ความผิดถูกตัดออกจากสังคม ๔) เพื่อปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด และเมื่อไดพิจารณาแนวคิด
ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดความผิดทางอาญาของ Herbert L. Packer ประกอบกับแนวคิด
อรรถประโยชนนยิ มของ Jeremy Bentham และ John Stuart Mill ซึง่ มีแนวคิดตรงกันวา การกระทํา
ความผิดที่ควรมีโทษอาญานั้นจะตองเปนการกระทําที่กระทบกระเทือนตอสังคมจนไมอาจใหอภัยได
และเมื่อชั่งนํ้าหนักแลวประโยชนที่ไดรับจากการลงโทษทางอาญามีมากกวาราคาที่เสียไป อีกทั้ง
เมื่อพิจารณาความผิดอาญาในทางกฎหมาย ซึ่งแบงความผิดอาญาไดเปน ๒ ประเภท คือ ความผิด
อาญาที่เปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) และความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิด
(Mala prohibita) แลว ความผิดอาญาที่เปนความผิดในตัวเองนั้น สวนใหญกําหนดอยูในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งเปนความผิดที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
ชัดเจน สําหรับความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดนั้น เปนกฎหมายในทางเทคนิค
มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อใหบรรลุผลได จึงจําเปนตอง
กําหนดใหมีโทษทางอาญาเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุตามวัตถุประสงค
ดังนัน้ ในการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายนัน้ โดยหลักการแลวควรกําหนดใหการกระทําซึง่ เปน
ความผิดในตัวเอง (Mala in se) ซึ่งเปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมเปนความผิดในทางอาญา สําหรับ
ความผิดอาญาทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนความผิด (Mala prohibita) นัน้ ควรเปนขอยกเวน เฉพาะกรณี
ที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได สวนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุก
และปรับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปรับแลวทําใหคดีอาญาระงับไดน้ัน หากโดยสภาพแลวไมใชความผิด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครอง
หรือวิธีการอื่นแทนโทษในทางอาญาเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมใหตองรับ
ผลกระทบจากการตองไดรับโทษในทางอาญาจากการกระทําความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งนี้ เพื่อให
การกําหนดโทษอาญาบรรลุตามวัตถุประสงคในการแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทย ตามเจตนารมณที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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