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ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ 
ที่ไดบัญญัติใหการกระทำอันเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผิดอาญา ในขณะที่เนื้อหา
สาระของกฎหมายเปนจำนวนไมนอยที่ไดมีการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของ
เอกชนเปนหลัก หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเองและไมมีผลกระทบตอสังคมโดยตรงหรือ
มีผลกระทบนอยมาก เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเกี่ยวกับการคา เปนตน๑ หรือคดี
หมิ่นประมาท ซึ่งในระยะหลังไดถูกนำไปใชเปนเครื่องมือของนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ในการดำเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อปดกั้น
การแสดงความคิดเห็นหรือกลั่นแกลงเรียกรองคาเสียหายอยางไมสมเหตุสมผล ซึ่งขอพิพาทตาง ๆ 
ดังกลาวนาจะสามารถใชกฎหมายแพงและพาณิชยในสวนของกฎหมายละเมิดและกฎหมายสัญญา
ในการระงับขอพิพาทได๒ สงผลทำใหรัฐตองใชบุคลากรตลอดจนงบประมาณในการดำเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายตาง ๆ เปนจำนวนมากในแตละป 

ดงันัน้ คอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี ้จึงขอเสนอเรือ่ง “บทวเิคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรบัผดิและการลงโทษ และสภาพปญหาเกีย่วกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย โดยในทีน่ี้
ไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย 
โดยเฉพาะในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ ดังนี้ 
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการ
ใชโทษทางอาญากบัความผดิเลก็นอย
หรือความผิดลหุโทษ

 ๑ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โทษทางอาญาที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, [Online] แหลงท่ีมา ฐานขอมูลรายงานการวิจัยสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (http://www.nesac.go.th/document/show06.php?did=06110008, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๔). 
  ๒ สมเกยีรต ิต้ังกจิวานชิย ในการสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง “กระบวนการยตุธิรรมทีป่ระชาชนเขาถงึได (Justice for All, All for 
Justice)” จดัโดย กระทรวงยตุธิรรม เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชัน่ เซน็เตอร ชัน้ ๔ โรงแรมรามาการเดนส 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
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๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๓

 เมือ่มกีารกระทำความผดิเกดิขึน้ ความรบัผดิของผูกระทำความผดิน้ันอาจแบงออกไดเปน 
๒ ประเภท คือ ความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพง “ความรับผิดทางอาญา” จะเกิดขึ้น
เม่ือมีการกระทำอันเปนการกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือตอผลประโยชนรวมกันของคนในสังคม ความรับผดิทางอาญามีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษ (Punish) 
ผูกระทำความผิด โดยเจาหนาที่ของรัฐจะเปนผูดำเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวผูกระทำความผิด
และเปนผูลงโทษผูกระทำความผดิ ทัง้นี ้ไมวาจะมผีูไดรบัความเสยีหายโดยตรงจากการกระทำความผดิน้ัน
หรือไมก็ตาม “สวนความรับผิดทางแพง” มีวัตถุประสงคเพื่อชดใชความเสียหาย (Compensate) 
ใหแกผูไดรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำน้ัน๔ ความรับผิดทางแพงจึงเปนการเยียวยา
ผูเสียหาย มิใชการลงโทษ ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการลงโทษจึงเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาหมายถึง
การลงโทษทางอาญา

 

    การพิจารณาวาการกระทำใดควรมีความรับผิดทางอาญาและตองถูกลงโทษนั้น แนวคิด
ดัง้เดมิ (Moral Wrongness Approach) เหน็วาตองเปนการกระทำทีผ่ดิศลีธรรม (Moral wrongness) 
เทานั้น ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีขอโตแยงวาการกระทำที่จะมีความรับผิดทางอาญาไดจะไมรวมถึง
การกระทำที่เปนเพียงการฝาฝนผลประโยชนรวมกันของคนในสังคมที่ยังไมชัดเจนวาสังคมจะเห็นวา
การกระทำนัน้ผิดศลีธรรมหรอืไม นอกจากนี ้กฎเกณฑทางศลีธรรมเบีย่งเบนไดงายเนือ่งจากเปนเรือ่งของ
อารมณความรูสึก มิใชเหตุผลของเรื่องอยางแทจริง โดยผลของขอโตแยงดังกลาวประกอบกับความ
เฟองฟูของแนวความคิดมนุษยนิยม (Humanitarianism) ซึ่งถือวาสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล 
(Individual autonomy) เปนสิ่งที่มิอาจลวงละเมิดได จึงทำใหแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา
เปลีย่นแปลงไป โดยเห็นวา การกระทำท่ีเปนปฏปิกษตอสทิธหิรอืเสรภีาพ หรอืทีเ่ปนอนัตรายตอบคุคลอืน่
เทานั้นที่เปนความผิดอาญา (Harms to Others’ Approach) ซึ่งแมแนวคิดนี้จะสามารถแกไขปญหา
การนำอารมณความรูสึกของคนในสังคมมาเปนเครื่องมือในการกำหนดความรับผิดอาญาได แตก็ยัง
ไมสามารถแกไขปญหาทั้งหมดได โดยหากถือตามแนวคิดนี้อยางเครงครัดแลวจะไมสามารถกำหนดให
ผูกระทำการบางอยางมคีวามรับผดิอาญาได โดยเฉพาะอยางยิง่การกระทำท่ีไมเปนอันตรายตอบคุคลอืน่

ความรับผิดทางอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษ (Punish) 
ผูกร ะทำความผิด  โดย เจ าหน าที่ ของรัฐจะ เปน
ผูดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งตัวผูกระทำความผิดและ
เปนผูลงโทษผูกระทำความผิด ทั้งนี้ ไมวาจะมีผูไดรับ
ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั้น
หรือไมก็ตาม

   ๓ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา, (มีนาคม ๒๕๔๗) [Online] แหลงท่ีมา (http://www.lawreform.go.th, สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔). 

๔ K Mann, Punitive Civil Sanctions : The Middleground between Criminal and Civil Law, Yale Law 
Journal, Vol. ๑๐๑ (๕), ๑๙๙๒, pp. ๑๗๙๕-๖.

๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๑. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดและการลงโทษ๓๓๓

ความรับผิดทางอาญามีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษ (Punish) 
ผูกร ะทำความผิด  โดย เจ าหน าที่ ของรัฐจะ เปน
ผูดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งตัวผูกระทำความผิดและ
เปนผูลงโทษผูกระทำความผิด ทั้งนี้ ไมวาจะมีผูไดรับ
ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดนั้น
หรือไมก็ตาม
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แตอาจเปนอันตรายตอตัวผูกระทำเองและมีผลกระทบทางออมตอสังคมสวนรวม เชน การขับข่ี
รถจักรยานและรถจักรยานยนตโดยไมสวมหมวกนิรภัย หรือผูขับรถยนตที่ไมรัดเข็มขัดนิรภัย เปนตน

ตอมา แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นวา ควรใช 
“ความสงบเรียบรอยของสังคม” เปนเกณฑในการพิจารณาวาการกระทำใดสมควรมีความรับผิด
อาญา (Community Welfare Approach) ตามแนวคิดน้ี การกระทำที่มีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้นที่เปนความผิดอาญา แนวคิดนี้เปนการแกไขปญหา
ของแนวคิดดั้งเดิมและแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำที่เปนอันตรายตอผูอ่ืนได ทั้งยังมีลักษณะพลวัตร
มากกวา กลาวคอื การกระทำใดทีส่งัคมหนึง่ถอืวามผีลกระทบตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน อาจไมเขาลักษณะเปนการกระทำท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนในอกีสงัคมหน่ึงกไ็ด และการกระทำท่ีสงัคมถอืวามผีลกระทบตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในชวงเวลาหนึ่งอาจไมเปนการกระทำที่มีผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในอีกชวงเวลาหนึ่งก็ได เชน เดิมกฎหมายไทยอนุญาตให
สบูฝนได แตตอมาถอืวาฝนเปนยาเสพตดิซึง่หามเสพยและมไีวในครอบครอง เปนตน ซึง่ทำใหการกำหนด
ความรับผิดทางอาญาของการกระทำตาง ๆ สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของสังคม๕

  การลงโทษทางอาญาน้ันเปนการลงโทษที่รุนแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของผูกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution)๖ เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยี่ยงอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูกระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร 
(Incapacitation)๗ จงึเปนทีย่อมรบักันโดยทัว่ไปวา โทษทางอาญาควรใชกบัการกระทำท่ีมผีลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น 

  ศาสตราจารย Herbert L. Packer แหงมหาวิทยาลยัแสตนฟอรด เสนอหลกัเกณฑในการ
กำหนดโทษทางอาญาซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางไวดังนี้๘

  (๑) คนสวนใหญในสังคมเห็นวาการกระทำน้ันคุกคามหรือเปนอันตรายรายแรงตอการ
อยูรวมกันของคนในสังคม โดยมีลักษณะเปนอาชญากรรมรายแรงที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย
ของบุคคลและสังคม เชน การฆาผูอื่น การขมขืน การใชกำลังการประทุษราย การชิงทรัพย เปนตน

  (๒) การลงโทษทางอาญาตองทำใหการกระทำผิดนั้น ๆ ลดนอยลง
  (๓) การลงโทษทางอาญาตองไมทำใหพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมตองลดนอยลง
  (๔)  หากเปนความผิดอาญาแลว จะสามารถบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้ โดยตองคำนึงถึงประสิทธิภาพในการสืบหาและจับกุมผูกระทำความผิดเปนสำคัญ

๕ Mark Findlay, Stephen Odgers and Stanley Yeo, Australian Criminal Justice, Oxford University Press 
Australia, ๑๙๙๘, pp. ๙-๑๒.

๖ Herbert L Packer, The Limit of the Criminal Sanction, Stanford University Press, ๑๙๗๘, pp. ๕๔,๑๑๗-๑๑๘.
๗ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา : หลักและปญหา (พิมพครั้งที่ ๒), สำนักพิมพมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๒๘, 

หนา ๒๙๑-๒๙๒.
๘ Herbert L. Packer, supra note ๓, p.๒๙๖. 
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จุลนิติ

  (๕) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตองมีประสิทธิภาพในการพิสูจนความผิดและลงโทษ
ผูกระทำความผิด โดยไมกอใหเกิดภาระแกการดำเนินกระบวนการจนเกินขอบเขตทั้งดานคุณภาพ
และปริมาณ

  (๖) ไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวาการลงโทษทางอาญา

๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๙

  ๒.๑ ไมมีหลักการพิจารณาวาควรใชโทษทางอาญาในกรณีใด
     โดยที่ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณาวาควรใชโทษ

ทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณใีด และไมมแีนวทางในการกำหนดอตัราโทษทีจ่ะลงแกผูกระทำ
ความผิดอยางชัดเจน ประกอบกับผูรางกฎหมายสวนใหญยังคุนเคยกับการลงโทษอาญา ทำให
ผูรางกฎหมายเลือกทีจ่ะกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย ทัง้ทีห่ลายเรือ่งเปนความรบัผดิทางแพงระหวาง
เอกชนกับเอกชนซึ่งไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เชน การกำหนดใหการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือการออกเช็คโดยไมมีเงินพอชำระหน้ี
ตามเช็คมีความผิดอาญา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีการกำหนดใหเรื่องที่เปนความสัมพันธระหวางรัฐ
กับเอกชนซึ่งไมมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการจัดทำ
บรกิารสาธารณะของรฐั เชน การกำหนดใหการชำระภาษีลาชาหรอืการตออายใุบอนุญาตลาชา เปนตน 
เปนความผิดอาญา การเลือกที่จะกำหนดโทษอาญาอันมีผลเปนการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพและชื่อเสียง
ของประชาชนโดยไมคำนึงถึงเนื้อหาของเรื่อง ความรายแรงของการกระทำความผิดที่มีตอความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ 
จึงเปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร ทั้งยังเปนชองทางใหเจาหนาที่ผูทุจริตใชโทษ
อาญาตามกฎหมายเปนเครื่องมือในการทุจริตดวย

  ๒.๒ การกำหนดอตัราโทษโดยไมคำนงึถงึความรนุแรงของการกระทำความผดิระหวาง
บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล

่

ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณา
วาควรใชโทษทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณีใด 
และไมมีแนวทางในการกำหนดอัตราโทษที่จะลงแก
ผูกระทำความผิดอยางชัดเจน

  ๙ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, รายงานการศึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ
ในการกำหนดโทษอาญา.

๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย๒. ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย่่ ๙๙๙

ประเทศไทยยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณา
วาควรใชโทษทางอาญาหรอืโทษทางปกครองในกรณีใด 
และไมมีแนวทางในการกำหนดอัตราโทษที่จะลงแก
ผูกระทำความผิดอยางชัดเจน
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

     โดยทีก่ฎหมายบญัญตัใิหผูกระทำความผดิตองไดรบัโทษอาญา และกำหนดอตัราโทษ
ไวเพียงอัตราเดียว ขณะที่ผูกระทำความผิดเปนไดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนั้น นิติบุคคล
ที่กระทำความผิดจึงไดรับโทษเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งไมเปนธรรมตอผูกระทำความผิดซ่ึงเปน
บุคคลธรรมดา เนือ่งจากนติบิคุคลมศีกัยภาพทีก่ระทำความผดิและกอความเสยีหายตอสงัคมไดมากกวา
บุคคลธรรมดาเพราะมีความพรอมทั้งดานกำลังคน เทคโนโลยี และเงินทุน 

  ๒.๓ บทสันนิษฐานความผิดของผูแทนนิติบุคคล
      บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับที่ใหถือวาผูแทนนิติบุคคลตองรับผิดอาญา

ในการกระทำความผิดของนิติบุคคล เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรวมในการกระทำความผิดน้ัน 
ไมชอบดวยบทสันนิษฐานความผิดของผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ที่บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด” 

๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ
ความผิดลหุโทษ

  ความผิดลหุโทษ มีลักษณะที่สำคัญ คือ
  (๑) มีโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ๑๐

  (๒) แมกระทำโดยไมเจตนาก็เปนความผิด เวนแตตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมี
ความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น๑๑

 (๓)  ผูใดพยายามกระทำความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๒

  (๔)  ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษ ไมตองรับโทษ๑๓

  (๕) ผูที่ถูกจำคุกในความผิดลหุโทษมาแลวและไปกระทำความผิดอื่นขึ้นอีก ไมหามที่ศาล
จะเปลี่ยนโทษจำคุกในคดีหลังเปนกักขัง ไมหามที่ศาลจะรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษ และไม
ใหนำความผิดลหุโทษมาบวกกับโทษที่กำหนดไวกอนหรือลงโทษที่รอไว๑๔

  (๖) ความผดิลหโุทษไมใชความผดิตอสวนตวัเมือ่พนักงานสอบสวนไดทำการสอบสวนแลว 
พนักงานอัยการยอมมีอำนาจฟองไดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๐๑๕

 โดยหลักเกณฑดังกลาว มีผลทำใหความผิดลหุโทษมีความหมายรวมไปถึงความผิด
ตามกฎหมายทีมี่โทษทางอาญาอืน่ ๆ  ทัง้หมดดวยทีม่รีะวางโทษไมเกินอตัราทีก่ำหนดไวในมาตรา ๑๐๒ 
ดวยเหตุนี้ในปจจุบันความผิดลหุโทษจึงกระจัดกระจายอยูในกฎหมายตาง ๆ มากมายหลายรอยฉบับ 
สำหรบัในประมวลกฎหมายอาญานัน้ ความผดิลหโุทษ ไดแก ความผดิทีไ่ดบญัญตัไิวตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค ๓ ตั้งแตมาตรา ๓๖๗ ถึงมาตรา ๓๙๘  

  ๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๒.
  ๑๑ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๔.
  ๑๒ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๕.
  ๑๓ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๑๐๖.
  ๑๔ เรื่องเดียวกัน, มาตรา ๒๓ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘.
  ๑๕ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอางอิง, (พิมพคร้ังท่ี ๒๓, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๖๒๑.

๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเลก็นอยหรือ๓. ความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือ
ความผิดลหุโทษความผิดลหุโทษความผิดลหุโทษ
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จุลนิติ

 ความผิดลหุโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย มีฐานะเปนความผิด
ที่ถูกจัดลำดับความสำคัญไวทายสุดไมวาในอดีตหรือปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากการใชโทษในระดับต่ำ 
การใชกระบวนพิจารณาที่เครงครัดนอยกวาคดีอาญาทั่วไป ตลอดจนการมีบทบัญญัติที่แสดงถึง
การยอมใหอภัยของสงัคมตอการกระทำที่เปนความผิดลหุโทษ๑๖

 เมื่อพิจารณาถึงการจำแนกลักษณะของความผิดและการบังคับใชความผิดลหุโทษ
จะเห็นไดวา ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดที่มีลักษณะไมรุนแรงและเปนลักษณะของการกำหนดให
การกระทำบางอยางเปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) หรอืทีเ่รยีกวา ความผดิอาญา
เทคนิค ซึ่งจะเปนการนำเอาการกระทำที่ไมเปนความผิดในตัวเอง (Mala  Inse) มาพิจารณา โดยไม
คำนึงวาส่ิงนั้นเปนการขัดศีลธรรมอันดีหรือไม แตหากคำนึงถึงวาการกระทำใดก็ตาม หากมีลักษณะ
ขัดตอความสงบเรียบรอยยอมเปนความผิด จึงอาจกลาวไดวา การกำหนดใหความผิดลหุโทษ
เปนความผิดอาญาก็เพียงเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 

 

   จากการศึกษาพบวา การใชโทษทางอาญากับความผิดลหุโทษมีวัตถุประสงคเพื่อ
การคุมครองสังคม ใหสังคมมีความสงบสขุเรยีบรอย โดยการใชกฎหมายอาญาเปนมาตรการควบคมุ
สงัคมอยางหนึง่ แตหากไดพจิารณาถงึลกัษณะของการกระทำความผดิลหโุทษ หรอืความผดิเลก็นอยแลว 
พบวาการกระทำความผิดลหุโทษสวนใหญเปนการกระทำความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และไมรุนแรง
เหมือนกับการกระทำความผิดอาญาในภาคความผิด ที่มีลักษณะเปนการกระทำความผิดในทาง
ศีลธรรมอยางรุนแรง มีการตอบสนองจากชุมชนดวยความเกลียด ความกลัวและการดูถูกเหยียดหยาม
ตอการกระทำดงักลาว แตความผิดลหโุทษนัน้มลีกัษณะทีแ่ตกตางกนัอยางเหน็ไดชดั คอื มคีวามไมรนุแรง 
แมจะมลีกัษณะเปนการผดิศลีธรรมอยูบางก็ตาม ดงัจะเหน็ไดจากลกัษณะของการกระทำ มกีารแสดงถงึ
การใหอภัยของสังคมตอการกระทำเหลานั้น กลาวคือ หากเปนกรณีพยายามกระทำความผิด
ในความผิดลหุโทษ กฎหมายก็ยกเวนโทษให หรือกรณีผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษก็ไมตองรับโทษ 
จึงเห็นไดวาการกระทำความผิดลหุโทษโดยแทจริงแลว ไมใชการกระทำที่รุนแรงและมีความสำคัญ
จนถึงขนาดที่จะตองบัญญัติใหเปนความผิดอาญาและใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเครงครัด
กับการกระทำเหลานั้น

ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดท่ีมีลักษณะไมรุนแรง
และเปนลักษณะของการกำหนดใหการกระทำบางอยาง
เปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) 
หรือท่ีเรียกวา ความผิดอาญาเทคนิค

  ๑๖ พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน, ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวลกฎหมายอาญา ,วิทยานิพนธ
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖, หนา ๙๑-๙๒.

ความผิดลหุโทษมักเปนความผิดท่ีมีลักษณะไมรุนแรง
และเปนลักษณะของการกำหนดใหการกระทำบางอยาง
เปนความผิดทางอาญาโดยเฉพาะ (Mala Prohibita) 
หรือท่ีเรียกวา ความผิดอาญาเทคนิค
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เกร็ดกฎหมายนารู

 นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการลงโทษ จะพบวาในการกำหนดความผิด
ลหุโทษมีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครองและปองกันสังคมโดยการขมขูดวยการใชโทษทางอาญา
และการลงโทษผูกระทำความผิด เพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุข แตการที่จะใหบรรลุถึงวัตถุประสงค
ของการลงโทษประการนี ้จะตองมคีวามหนกัของโทษทีเ่หมาะสม และการลงโทษจะตองมคีวามแนนอน
และรวดเร็ว ซึ่งหากวิเคราะหจากโทษของความผิดลหุโทษ พบวา “โทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน 
หรือโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เปนโทษท่ีไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษเพ่ือการคุมครองสังคม ดวยเหตุผล ๒ ประการ คอื

 ๑) ในสวนของโทษจำคุกนั้นเปนโทษจำคุกระยะสั้น ซึ่งไดรับการทวงติงเปนอยางมากวา
ไมสมควรใช เนื่องจากไมเปนที่แนนอนวาไดตอบสนองวัตถุประสงคของการลงโทษในดานใด และยัง
กอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี เนื่องจากระยะเวลาจำคุกสั้นเกินกวาที่จะแกไขฟนฟูผูกระทำความผิด
ใหกลับตัวเปนคนดี แตก็นานพอที่จะตัดเขาออกจากหนาที่การงานและครอบครัวได และสิ่งหนึ่งที่จะ
ติดตัวเขาเสมอไปไมวาระยะเวลาจำคุกจะสั้นเพียงใดก็ตาม คือ การถูกตราหนาวาเคยเปนผูตองโทษ 
อันมีผลตอการกลับคืนเขาสูสังคมและดำเนินชีวิตตอไปในสังคมของบุคคลผูนั้น

 ๒) สวนโทษปรับนั้น แมจะเปนโทษที่นิยมใชสำหรับการกระทำความผิดเล็กนอย 
หรือความผิดลหุโทษ และไดถูกนำมาใชแทนโทษจำคุกระยะสั้น แตโดยเหตุที่ลักษณะของการลงโทษ
เปนการบังคับเอากับเงิน ซึ่งคาของเงินไดเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ อัตราคาปรับที่กำหนด
ไวในกฎหมาย ถากำหนดไวต่ำมาก ๆ จะไมมีผลในดานปองกันมิใหมีการกระทำความผิดและไมกอให
เกิดประโยชนแตประการใด คาปรับที่ไดกำหนดไวสำหรับความผิดลหุโทษแตละฐาน ไดกำหนดไว
แตเมื่อครั้งประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา นับเปนเวลากวา ๕๐ ปมาแลว เมื่อคำนึงถึงภาวะ
ทางเศรษฐกิจและคาของเงินในปจจุบันที่ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปนอันมาก จึงมีความเปนไปได
มากวาอัตราคาปรับที่กำหนดไวจะไมใชปริมาณโทษที่เหมาะสมกับการกระทำที่ไดบัญญัติใหเปน
ความผิดหรือใหผลในดานการกระทำใหคนกลัวและยับยั้งไมกลาทำผิดในปจจุบัน๑๗

 นอกจากนี้ยังพบวาบทบัญญัติของความผิดลหุโทษบางความผิดนั้นมีความใกลเคียงกัน
หรือคลายกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและความผิดตาม
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่มีโทษทางอาญา อาทิเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙๑๘ กับ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
มาตรา ๓๕๑๙ หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗๕๒๐ กับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

  ๑๗ เรื่องเดียวกัน , หนา ๑๐๑.
  ๑๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ บัญญัติวา “ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ  ใหประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใด
ที่เจาพนักงานผูกระทำการตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปด หรือแสดงไว หลุดฉีกหรือไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
๕๐๐ บาท”.
  ๑๙ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๕ บัญญัติวา 
“หามมิใหผูใดกระทำดวยประการใด ๆ ใหโคมไฟ ปาย ศาลาที่พัก มานั่ง สวม หรือสิ่งอื่นใด ที่ราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น
หรือรัฐวิสาหกิจไดจัดทำไวเพื่อสาธารณชนเกิดความเสียหายหรือใชประโยชนไมได”.
  ๒๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๕ บัญญัติวา “ผูใดทำใหรางระบายน้ำ รองน้ำหรือทอระบายของโสโครก อันเปน
สิ่งสาธารณเกิดขัดของหรือไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท”.

ม.ค. - ก.พ. ๕๕ ๑๖๑จุลนิติ
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๒๑ เปนตน ซ่ึงการบัญญัติ
ความผิดในลักษณะเชนนี้ทำใหเกิดความซ้ำซอนของกฎหมาย สงผลใหการบังคับใชกฎหมายอาจเกิด
ความผิดพลาดไดโดยงายและทำใหเกิดความไมเปนธรรม

๔. บทสรุป
 การลงโทษทางอาญาน้ันเปนการลงโทษที่รุนแรงและกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิต 

รางกาย และทรัพยสินของผูกระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาสมกับความรายแรงของ
การกระทำ (Retribution) เพื่อดัดนิสัยของผูกระทำความผิด (Reformation) เพื่อปองปรามมิใหผูอื่น
เอาเปนเยี่ยงอยาง (Deterrent) และเพื่อตัดผูกระทำผิดออกไปจากสังคมเปนการชั่วคราวหรือถาวร 
(Incapacitation) ดังนั้น โทษอาญาควรใชกับการกระทำที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น 

 อยางไรก็ตาม จากเหตุผลที่ไดนำเสนอไวในเบื้องตน จึงมีความเห็นวาการนำเอาโทษ
ทางอาญามาบังคับใชกับการกระทำความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยในประมวลกฎหมายอาญา 
เปนการใชโทษทางอาญาในทางทีเ่กนิขอบเขตหรอืไมเหมาะสมกับวตัถปุระสงคของการลงโทษ ลกัษณะ
ของการกระทำความผดิและมปีญหาดานการบงัคบัใชกฎหมาย จงึมคีวามเหน็วา ควรจะยกเลกิบทบญัญติั
ความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา และนำเอามาตรการทางปกครองหรือมาตรการทางบริหาร 
รวมถึงมาตรการทำงานบริการสังคมมาใชแทนการลงโทษทางอาญา อาทิเชน การใหเจาพนักงาน
มีอำนาจออกคำสั่งใหกระทำการ ระงับการกระทำการ หรือแกไขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจาก
การกระทำผิด รวมถึงการใหอำนาจเจาพนักงานเรียกตัวผูกระทำความผิดมาอบรม ตักเตือน
และใหคำแนะนำในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งการนำมาตรการทางปกครองมาใชจะใหประสิทธิผล
ในการบังคับใชกฎหมายในความผิดลหุโทษ หรือความผิดเล็กนอยมีมากกวาการนำโทษทางอาญา
มาบังคับ เนื่องจากขาดความยืดหยุนในการนำมาตรการอื่นที่เหมาะสมมาใชบังคับ๒๒ แตทั้งนี้
การยกเลกิความผิดลหโุทษในประมวลกฎหมายอาญา จะตองมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัติาง ๆ  
ที่มีความใกลเคียงหรือซ้ำซอนกับความผิดลหุโทษดังกลาว ใหมีความสอดคลองกันดวย 

  ๒๑ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
บญัญตัวิา “หามมใิหผูใดเทหรอืทิง้กรวด หนิ ดนิ เลน ทราย หรอืเศษวตัถกุอสรางลงในทางนำ้ หรอืกองไว หรอืกระทำดวยประการใด ๆ  
ใหวัตถุดังกลาวไหลหรือตกลงในทางน้ำ”.
  ๒๒ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง โทษทางอาญาที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.

ม.ค. - ก.พ. ๕๕๑๖๒ จุลนิติ
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