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 ๑จัดโดย สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ในวันอังค�รที่ ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ เวล� ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น�ฬิก� ณ ห้องดอนเมือง ๑ ชั้น ๑ โรงแรม อม�รี ดอนเมือง
กรุงเทพมห�นคร.

นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

  จ�กก�รที่สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหม�ยให้สถ�บันวิจัยและให้ 
คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ดำ�เนินก�รจัดโครงก�รวิจัยเรื่อง “ก�รจัดแบ่งกลุ ่ม 
คว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย” สถ�บันวิจัยฯ จึงมอบหม�ยให ้
รองศ�สตร�จ�รย์ณรงค์ ใจห�ญ  อ�จ�รย์ประจำ�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และคณะ 
ผูว้จิยัเป็นผูร้บัผิดชอบโครงก�รดังกล่�ว ดงัน้ัน เพือ่ให้ก�รดำ�เนินก�รโครงก�รฯ บรรลผุลต�มเป้�หม�ย
ทีว่�งไว้ คณะผูว้จิยัจงึได้จดัให้มกี�รประชุมสมัมน�ระดมคว�มคดิเหน็ เรือ่ง “แนวทางการจัดแบ่งกลุม่ 
ความผิดและโทษในประมวลกฎหมายอาญาไทย”  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๐ พฤษภ�คม ๒๕๕๔ ที่ผ่�นม�  
ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ ที่เก่ียวข้อง นักวิช�ก�ร สถ�บัน 
ก�รศึกษ� ตลอดจนข้�ร�ชก�รและประช�ชนผู้สนใจ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน 
คว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รจัดกลุ ่มคว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�อันเป็นประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ถึง 
คว�มเป็นไปได้ในก�รนำ�ม�ปรบัใช้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ต่อไป ซ่ึงได้มกี�รอภปิร�ยและแลกเปลีย่น 
คว�มคิดเห็นกันอย่�งกว้�งขว�ง สรุปผลก�รสัมมน�ฯ ได้ดังนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท  อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้กล่�วถงึแนวคว�มคดิในก�รกำ�หนดคว�มผดิอ�ญ�และก�รกำ�หนดชัน้โทษของประเทศ
ฝรั่งเศสว่� มีแนวคว�มคิดในก�รแบ่งคว�มร้�ยแรงของคว�มผิด โดย “ประเทศฝรั่งเศส” ได้พิจารณา
จากผู้กระท�าความผิดเป็นส�าคัญ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ

๑

                                       

เรื่อง “แนวทางการจัดแบ่งกลุ่ม
ความผิดและโทษในประมวลกฎหมายอาญาไทย”

ส ัมมนาระดมความค ิด เห ็น
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   ๑. ความผิดลหุโทษ (Contravention) เป็นคว�มผิดที ่
เป็นก�รกระทำ�โดยฝ่�ฝืนคำ�สั่งของเจ้�พนักง�นหรือขัดต่อระเบียบ 
หรือคำ�สั่งต่�ง ๆ ของรัฐ ซึ่งถือว่�ไม่กระทบกระเทือนต่อคว�มสงบ
เรียบร้อยของสังคม ดังน้ัน คว�มผิดประเภทน้ีจึงไม่มีโทษจำ�คุก 
แต่มีเพียงโทษปรับเท่�นั้น โดยคว�มผิดลหุโทษนี้กำ�หนดให้ใช้วิธี
พิจ�รณ�คดีที่รวบรัด  โดยอัยก�รจะส่งฟ้องต่อศ�ลพิเศษที่เรียกว่� 
“ศ�ลลหุโทษ” ซึ่งมีฐ�นะเป็นศ�ลแขวงโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

   ๒. ความผิดโทษขั้นกลางหรือความผิดที่กระท�าโดย
อาชญากรเล็ก (Délit)  เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกไม่เกิน  ๑๐  ป ี

และเป็นคว�มผิดส่วนใหญ่ในฝรั่งเศส  ซึ่งม�ตรก�รในก�รลงโทษในคว�มผิดประเภทน้ีน้ัน 
เนื่องจ�กผู ้กระทำ�คว�มผิดเป ็นอ�ชญ�กรเล็กในคว�มผิดที่ถือว ่�ไม ่มีผลกระทบกระเทือน 
ต่อคว�มมัน่คงหรอืคว�มสงบเรยีบร้อยของสงัคมม�กเท่�ใดนัก เช่น คว�มผดิฐ�นลกัทรพัย์ หรอืทำ�ร้�ย 
ร่�งก�ยทัว่  ๆ ไป ดงันัน้ โทษจำ�คกุจงึมรีะยะเวล�ไม่น�นม�กหรอืใช้ม�ตรก�รอืน่แทนก�รลงโทษจำ�คกุ 
เช่น ก�รคุมประพฤติ  ก�รทำ�ง�นบริก�รสังคม  หรือก�รชดใช้เยียวย�ให้แก่ผู้เสียห�ย  เป็นต้น  ทั้งน้ี  
เพือ่ให้ผูก้ระทำ�คว�มผิดซึง่ส�ม�รถปรบัตวัเป็นคนดไีด้มโีอก�สในก�รแก้ไขปรบัปรงุคว�มประพฤตขิองตน 
ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้นจะเป็นกระบวนพิจ�รณ�โดยทั่ว ๆ ไปโดยศ�ลที่เป็นผู้พิพ�กษ�อ�ชีพเท่�นั้น

 ๓. ความผิดโทษขั้นสูงหรือความผิดท่ีกระท�าโดยอาชญากรใหญ่ (Crime) เป็นคว�มผิด 
ที่มีโทษจำ�คุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป โดยคว�มผิดประเภทน้ีถือเป็นคว�มผิดที่กระทบกระเทือนต่อ 
คว�มม่ันคงของรฐัหรอืคว�มสงบเรยีบร้อยของสงัคมอย่�งรนุแรง เช่น คว�มผดิฐ�นฆ่�คนต�ย คว�มผดิ 
ฐ�นปล้นทรพัย์ คว�มผิดเกีย่วกบัเพศ คว�มผดิเกีย่วกบัคว�มมัน่คงของรฐั หรอืคว�มผดิฐ�นก่อก�รร้�ย 
เป็นต้น ดงันัน้ ม�ตรก�รในก�รลงโทษในคว�มผดิประเภทน้ีจึงต้องจำ�คกุน�น หรอืจำ�คกุตลอดชวีติ และ
ใช้วิธีก�รลงโทษจำ�คุกเป็นหลัก  ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รข่มขู่หรือยับยั้งมิให้มีก�รกระทำ�คว�มผิดในลักษณะ 
ดังกล่�วเกิดขึ้นอีก และเป็นก�รตัดผู ้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมด้วย ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้น 
ได้กำ�หนดให้ต้องมีก�รไต่สวนมูลฟ้องทุกคดีและต้องขึ้นศ�ลที่ประกอบด้วยคณะลูกขุนและผู้พิพ�กษ� 
อ�ชีพ เพื่อเป็นองค์คณะพิจ�รณ�พิพ�กษ�คดี  ทั้งนี้เพื่อต้องก�รให้ประช�ชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รแก้ไขปัญห�ที่ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือคว�มสงบเรียบร้อยของคนในสังคมนั่นเอง

 ดร. สรุสทิธิ ์แสงวโิรจนพฒัน์   ผูพ้พิากษาศาลชัน้ต้น  ประจ�าส�านกัประธานศาลฎกีา ได้ให้ข้อมลู 
เกี่ยวกับแนวคว�มคิดในก�รกำ�หนดคว�มผิดอ�ญ�และก�รกำ�หนดชั้นโทษของประเทศเยอรมันว่�  
กฎหม�ยเยอรมันเดิม (ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๗๕) ได้แบ่งระดับคว�มร้�ยแรงของคว�มผิดออกเป็น ๓ ระดับ
โดยพิจ�รณ�จ�กผู้กระทำ�คว�มผิดว่�เป็น  “อาชญากรใหญ่”  หรือ “อาชญากรเล็ก”  เช่นเดียวกับ
ประเทศฝรั่งเศส แต่ต่อม�ต้ังแต่ปี  ค.ศ.  ๑๙๗๕  ประเทศเยอรมันได้มีก�รปรับปรุงประมวลกฎหม�ย 
อ�ญ�ครั้งใหญ่และแยกคว�มผิดลหุโทษออกม�ต่�งห�กโดยตร�เป็น  “พระราชบัญญัติว่าด้วย 
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การละเมดิต่อระเบยีบ” ไว้โดยเฉพ�ะ ทัง้นีเ้นือ่งจ�กมข้ีอพจิ�รณ�ว่� “ก�รทีจ่ะเป็นคว�มผดิท�งอ�ญ�ได้ 
ควรจะมีก�รกระทำ�ที่เป็นก�รละเมิดในท�งศีลธรรมด้วย”  ซ่ึงคว�มผิดลหุโทษน้ันยังข�ดก�รกระทำ� 
ในลักษณะดังกล่�ว ดังนั้น ความผิดอาญาของ “ประเทศเยอรมัน” จึงเหลือเพียง ๒ ประเภท คือ 
 ๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป และ
 ๒. ความผิดอาญาธรรมดา เป็นคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกตำ่�กว่� ๑ ปี
  ส่วนวิธีพิจ�รณ�คดีนั้นจะไม่แยกชัดเจนเหมือนเช่นฝรั่งเศส  แต่ไม่ว่�เป็นคว�มผิดอ�ญ�ร้�ยแรง
หรือคว�มผิดอ�ญ�ธรรมด� กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องมีก�รไต่สวนมูลฟ้องทุกคดี ยกเว้นคว�มผิดอ�ญ�
บ�งประเภททีเ่ป็นคว�มผดิเลก็  ๆ น้อย ๆ และมเีฉพ�ะโทษปรบัเท่�น้ันจึงจะใช้วิธีพจิ�รณ�คดทีีก่ำ�หนด
ไว้โดยเฉพ�ะ 
  จ�กนัน้ ได้กล่�วถงึแนวท�งในก�รปรบัปรงุประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทยในส่วนของ “ลหโุทษ” 
ว่� “พระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วยก�รละเมดิต่อระเบยีบ” ของประเทศเยอรมนัในหมวดทีว่่�ด้วยภ�คคว�มผดิ
นั้นมีฐ�นคว�มผิดที่ใกล้เคียงกับประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย ดังนั้น จึงอ�จนำ�ม�พิจ�รณ�เพื่อเป็น
แนวท�งในก�รปรับปรุงกฎหม�ยได้ ซึ่งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ
 ส่วนที่ ๑  ภ�คทั่วไป
 ส่วนที่ ๒  วิธีพิจ�รณ�คว�ม
 ส่วนที่ ๓  ภ�คคว�มผิด
 ส่วนที่ ๔  บทเฉพ�ะก�ล
  โดย  “ส่วนที่ ๓ ภาคความผิด”  (เริ่มตั้งแต่ม�ตร�  ๑๑๑  ถึงม�ตร�  ๑๓๑)  ได้แบ่งออกเป็น  
๕ หมวด คือ

 หมวด ๑ ว่าด้วยการละเมิดต่อค�าสั่งของรัฐ  (ม�ตร� ๑๑๑ ถึงม�ตร� ๑๑๕)  ได้แก่  คว�มผิด 
ฐ�นแจ้งช่ือแก่เจ้�พนักง�นอันเป็นเท็จ  คว�มผิดฐ�นชุมนุมในที่ส�ธ�รณะโดยไม่ได้รับอนุญ�ต  
คว�มผิดฐ�นเข้�ไปยังที่หวงห้�มของทห�ร  และคว�มผิดฐ�นติดต่อกับนักโทษที่ถูกคุมขัง 
โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

 หมวด ๒ ว่าด้วยการละเมิดต่อระเบียบสาธารณะ (ม�ตร� ๑๑๖  
ถึงม�ตร� ๑๒๓) ได้แก่ คว�มผิดฐ�นชักชวนให้กระทำ�ก�รละเมิด
ต่อระเบียบ คว�มผิดฐ�นก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญหรือเป็น
อันตร�ยแก่ประช�ชนและทำ�ให้ระเบียบส�ธ�รณะเสียห�ย คว�มผิด
ฐ�นเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่จะนำ�ไปสู่ก�รมีเพศสัมพันธ์ คว�มผิดฐ�นไปเป็น 
โสเภณีในบ�งที่หรือบ�งเวล�ที่ห้�มไว้ คว�มผิดฐ�นไม่ควบคุมดูแล 
สตัว์ดุร้�ย คว�มผดิฐ�นทำ�ให้ตนเองเม�สรุ�เพือ่ทีจ่ะไปกระทำ�คว�มผดิ
ฐ�นละเมิดต่อระเบียบ และก�รยึดหรือทำ�ล�ยทรัพย์ที่เป็นคว�มผิด
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 หมวด ๓ ว่าด้วยการใช้สัญลักษณ์ของรัฐโดยมิชอบ  (ม�ตร�  ๑๒๔  ถึงม�ตร�  ๑๒๙)  ได้แก่  
คว�มผิดฐ�นใช้ธงของสหพันธรัฐหรือมลรัฐโดยไม่มีอำ�น�จ คว�มผิดฐ�นใช้สัญลักษณ์ของสภ�ก�ช�ด
โดยมิชอบ  คว�มผิดฐ�นใช้เครื่องหม�ยที่แสดงถึงก�รประกอบอ�ชีพในโรงพย�บ�ลหรือในองค์กร 
ท�งศ�สน�โดยมิชอบ คว�มผิดฐ�นผลิตหรือใช้สิ่งที่ส�ม�รถใช้ในก�รปลอมเงินตร�หรือปลอมเอกส�ร 
และคว�มผิดฐ�นผลิตหรือเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะคล้�ยธนบัตร

 หมวด ๔ ว่าด้วยการละเมิดต่อหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลโรงงานและบริษัท  (ม�ตร� ๑๓๐) 
ได้แก่ คว�มผดิฐ�นเป็นเจ้�ของโรงง�นหรอืเจ้�ของบรษัิททีล่ะเมดิต่อหน้�ทีท่ีจ่ะต้องควบคมุดแูลโรงง�น
หรือบริษัทของตน

 หมวด ๕ ว่าด้วยกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ร่วมกนั ในหมวดน้ีจะไม่มเีน้ือห�เก่ียวกับฐ�นคว�มผดิแต่อย่�งใด 

 เมือ่พจิ�รณ� “พระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วยก�รละเมดิต่อระเบยีบ” ของเยอรมนัดังกล่�วแล้ว เห็นควร 
ให้มีการปรับปรุงความผิดลหุโทษบางฐานที่มีลักษณะเป็นการขัดค�าสั่งของรัฐเป็นการใช้การปรับ 
หรือโทษปรับแทนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาล และยกความผิดบางฐานท่ีมีลักษณะ 
ความผิดอาญาไปเป็นความผิดในภาค ๒ ของประมวลกฎหมายอาญา กล่�วคือ

 ๑.  ความผดิลหโุทษน้ัน ไม่ควรมีโทษจ�าคุกแต่ควรปรบัปรงุโทษให้เหลอืเพยีงโทษปรบัเท่านัน้ 
ในลักษณะทำ�นองเดียวกับกฎหม�ยเยอรมัน  ทั้งน้ี  เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รบังคับใช้กฎหม�ย 
ต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� ๓๗ และม�ตร� ๓๘ ที่ใช้ก�รเปรียบเทียบปรับ 
และเพื่อเป็นก�รลดภ�ระของกระบวนก�รยุติธรรมที่ต้องสอบสวนและพิจ�รณ�คดีเหล่�นี้  แต่อย่�งไร
ก็ต�ม ความผิดลหุโทษนั้นควรปรับอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นแต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ 
    ๑.๑  ม�ตร� ๓๖๗, ๓๖๘, ๓๖๙ และ ๓๘๓ ซึ่งคว�มผิดฐ�นต่�ง ๆ เหล่�นี้จะมีลักษณะเป็น 
ก�รละเมิดต่อคำ�สั่งของรัฐ 
    ๑.๒  ม�ตร� ๓๗๐ และ ๓๗๒ ซึง่คว�มผดิฐ�นดงักล่�วจะมลีกัษณะเป็นก�รละเมดิต่อระเบยีบ
ส�ธ�รณะ ในส่วนที่ว่�ด้วยก�รก่อให้เกิดเสียงรบกวนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต
    ๑.๓  ม�ตร� ๓๗๓, ๓๗๕, ๓๗๖, ๓๗๘, ๓๗๙, ๓๘๐, ๓๘๔, ๓๘๕, ๓๘๖, ๓๘๗, ๓๘๙, ๓๙๔, 
๓๙๕, ๓๙๖ และ ๓๙๗ ซึง่คว�มผดิฐ�นต่�ง ๆ เหล่�น้ีจะมลีกัษณะเป็นก�รละเมดิต่อระเบยีบส�ธ�รณะ 
ในส่วนที่ว่�ด้วยก�รก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญหรืออันตร�ยต่อประช�ชนและทำ�ให้ระเบียบ
ส�ธ�รณะเสียห�ย
    ๑.๔  ม�ตร� ๓๗๗  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วจะมีลักษณะเป็นก�รละเมิดต่อระเบียบส�ธ�รณะ
ในส่วนที่ไม่ควบคุมดูแลสัตว์ดุร้�ย
    ๑.๕  ม�ตร� ๓๘๒ คว�มผดิฐ�นดงักล่�วบญัญตัไิว้ในม�ตร� ๑๘ ของพระร�ชบญัญตัว่ิ�ด้วย
ก�รคุ้มครองสัตว์ของเยอรมัน ซึ่งถือว่�เป็นคว�มผิดฐ�นละเมิดต่อระเบียบ



สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ก.ค. - ส.ค. ๕๔ 73

 ๒.  ปรับฐานความผิดอาญาในความผิดลหุโทษบางฐานให้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่า
ลหโุทษ โดยมอีตัราโทษจ�าคกุสงูขึน้และน�าฐานความผดิดงักล่าวไปบญัญตัไิว้ในภาค ๒ ภาคความผดิ 
ของประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ส่วนโทษจ�าคุกนั้นควรก�าหนดไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ได้แก่
    ๒.๑  ม�ตร�  ๓๗๑  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วปร�กฏอยู ่ในกฎหม�ยเยอรมันในส่วนของ 
พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยอ�วุธปืน  ม�ตร�  ๓๙  ซึ่งเป็นบทห้�มของก�รพกพ�  โดยพื้นฐ�นของคว�มผิด 
ดังกล่�วเป็นคว�มผดิอ�ญ�ทีเ่ป็นก�รก่ออนัตร�ยอย่�งลอย ๆ ดงัน้ัน ในก�รกำ�หนดเป็นคว�มผดิอ�ญ�
จึงควรบัญญัติไว้ในหมวดว่�ด้วยคว�มผิดที่เป็นก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน
    ๒.๒  ม�ตร�  ๓๗๔  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๓๒๓ ในหมวดว่�ด้วยก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน
    ๒.๓  ม�ตร�  ๓๘๑  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในม�ตร�  ๑๗  ของพระร�ชบัญญัติ 
ว่�ด้วยก�รคุ้มครองสัตว์ของเยอรมัน ซึ่งถือว่�เป็นคว�มผิดอ�ญ�
    ๒.๔  ม�ตร� ๓๘๘ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน 
ม�ตร� ๑๘๓ ในหมวดว่�ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับเพศ
    ๒.๕  ม�ตร�  ๓๙๐  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๒๒๙ ในหมวดว่�ด้วยก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๒.๖  ม�ตร� ๓๙๑ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วไม่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน 
แต่น่�จะถือได้ว่�เป็นคว�มผิดพื้นฐ�นของคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ย
    ๒.๗  ม�ตร� ๓๙๒ คว�มผดิฐ�นดังกล่�วเทยีบเคยีงได้กับม�ตร� ๒๔๑ ของประมวลกฎหม�ย
อ�ญ�เยอรมัน ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวดว่�ด้วยเสรีภ�พ
    ๒.๘  ม�ตร� ๓๙๓ คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๑๘๕ ในหมวดว่�ด้วยก�รดูหมิ่น
    ๒.๙  ม�ตร�  ๓๙๘  คว�มผิดฐ�นดังกล่�วบัญญัติไว้ในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�เยอรมัน  
ม�ตร� ๒๒๕ ในหมวดว่�ด้วยก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย
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   นายรณกรณ์ บุญมี  อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัข้อสงัเกตในการก�าหนด 
ความผิดอาญาและการก�าหนดโทษของ “ประเทศญี่ปุ่น” ดังนี้
      ๑.  โทษประห�รชีวิตและจำ�คุกตลอดชีวิต  ใช้กับคว�มผิด
ฐ�นต่�ง  ๆ  ดงันี ้คว�มผดิต่อรฐั คว�มผดิฐ�นฆ่� (แม้ไม่มเีหตฉุกรรจ์) 
คว�มผดิฐ�นชงิทรพัย์หรอืข่มขนืเป็นเหตใุห้ผูอ้ืน่ถงึแก่คว�มต�ย และ
คว�มผดิฐ�นว�งเพลงิเคหะสถ�น (ว�งเพลงิทรพัย์อ่ืนระว�งโทษจำ�คกุ 
ไม่เกิน ๑๐ ปี ในขณะที่ของไทยใช้ระว�งโทษจำ�คุก ๖ เดือนถึง ๗ ปี) 
แต่ทีน่่�สนใจคอื คว�มผดิฐ�นปลอมเอกส�รและกระทำ�อน�จ�รบคุคล

อ�ยุไม่เกิน ๑๓ ปีนั้นอ�จถูกจำ�คุกตลอดชีวิตได้
  ๒.  อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๑๕ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นขับรถโดยเม�สุร� และคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ย
ร่�งก�ย  ส่วนก�รใช้กำ�ลังทำ�ร้�ยโดยไม่เป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ยแก่ก�ยนั้นลงโทษถึง  ๒  ปี  ในขณะที่ 
ของไทยกำ�หนดให้เป็นลหุโทษ
  ๓. อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๑๐ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นว�งเพลิงเผ�ทรัพย์ทั่วไป คว�มผิดเกี่ยวกับ
ก�รก่อภยันตร�ยต่อประช�ชน คว�มผิดฐ�นลักพ�ตัว คว�มผิดฐ�นทำ�อน�จ�รบุคคลอ�ยุไม่เกิน ๑๓ ปี 
แต่ที่น่�สนใจคือ คว�มผิดฐ�นลักทรัพย์และฉ้อโกง กำ�หนดโทษไว้ที่ ๑ - ๑๐ ปี ซึ่งสูงกว่�คว�มผิดฐ�น
รับของโจรที่กำ�หนดโทษไว้เพียงไม่เกิน ๓ ปี และคว�มผิดฐ�นยักยอกที่กำ�หนดโทษไว้เพียงไม่เกิน ๕ ปี
  ๔. อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน ๗ ปี ใช้กับคว�มผิดฐ�นทำ�แท้งโดยหญิงไม่ยินยอม หรือหญิงยินยอม
แต่หญิงถึงแก่คว�มต�ย  คว�มผิดฐ�นร่วมในก�รฆ่�ตัวต�ยของบุคคลอื่น  และคว�มผิดฐ�นข่มขืนใจ 
เจ้�พนักง�น
  ๕.  อัตร�โทษจำ�คุกไม่เกิน  ๕  ปี  ใช้กับคว�มผิดฐ�นทำ�แท้งโดยหญิงยินยอม  และคว�มผิดฐ�น 
เจ้�พนักง�นรับสินบน ทั้งนี้ไม่ว่�เพื่อทำ�ก�รต�มหน้�ที่  หรือรับไว้ก่อนเป็นเจ้�พนักง�น  แต่ที่น่�สนใจ 
คือคว�มผิดฐ�นติดสินบนเจ้�พนักง�นอ�จถูกประห�รชีวิตได้
  ๖.  อัตร�โทษที่ถูกใช้ม�กที่สุดคือ  โทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี  (มี  ๒๙  ฐ�น)  และจำ�คุกไม่เกิน ๕ ปี  
(มี ๒๗ ฐ�น) ส่วนระว�งโทษตำ่�สุดที่กำ�หนดไว้คือ โทษจำ�คุกไม่เกิน ๖ เดือน
  ๗.  โทษจำ�คุกจะมีทั้งก�รบังคับให้ใช้แรงง�นและไม่บังคับใช้แรงง�น  ส่วนโทษปรับนั้นจะไม่ขึ้น 
อยู่กับอัตร�โทษจำ�คุกเหมือนเช่นประเทศไทย  โดยโทษจำ�คุกเท่�กันอ�จมีโทษปรับที่แตกต่�งกันได้  
หรือไม่มีโทษปรับเลยก็ได้
  ๘. คว�มผิดฐ�นฆ่�คนต�ยจะมรีะว�งโทษ “ประห�รชวีติ หรอืจำ�คกุโดยบงัคบัใช้แรงง�นตลอดชวีติ  
หรือจำ�คุกโดยบังคับใช้แรงง�นไม่ตำ่�กว่�  ๕  ปี”  ซึ่งถือเป็นกลุ่มคว�มผิดที่รุนแรงที่สุด  โดยไม่ได้แยก
ระหว่�งคว�มผิดฐ�นฆ่�คนต�ยทั่วไปกับฆ่�คนต�ยโดยมีเหตุฉกรรจ์
  ๙. คว�มผิดฐ�นหมิ่นประม�ทมีระว�งโทษถึง ๓ ปี ในขณะที่ประเทศไทยกำ�หนดไว้เพียง ๑ ปี
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 รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ   อาจารย์ประจ�าคณะนติศิาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กล่�วถึงแนวทางในการจัดแบ่งกลุ่ม
ความผิดและโทษใน “ประมวลกฎหมายอาญาไทย”  ว่�  เนื่องจ�ก
กฎหม�ยอ�ญ�ของไทยมิได้มีก�รแยกแยะขน�ดของคว�มผิดร้�ยแรง 
ไว้ว่�มรีะดบัใดบ้�ง แต่จะแบ่งเป็นคว�มผดิร้�ยแรงกับคว�มผดิลหโุทษ 
ส่วนวธิพีจิ�รณ�แม้จะมไิด้แยกเป็นระดบักต็�ม แต่ได้กำ�หนดคว�มผดิ 
ที่ให ้พิจ�รณ�โดยรวบรัดในศ�ลแขวงสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษ 
จำ�คุกไม่เกิน ๓ ปีหรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บ�ทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ต�มพระร�ชบัญญัติจัดตั้งศ�ลแขวงและวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� 
ในศ�ลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ ส่วนคว�มผิดลหโุทษน้ันอ�จไม่ต้องฟ้องคดหี�กมกี�รเปรยีบเทยีบต�มม�ตร� 
๓๗  ถึงม�ตร�  ๓๘  แห่งประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ�  รวมทั้งมีม�ตรก�รที่ศ�ลจะเล่ียง 
ก�รลงโทษจำ�คุกในระยะเวล�อันส้ันโดยก�รรอก�รลงโทษ  ต�มม�ตร�  ๕๖  ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  
ซึ่งใช้กับคว�มผิดที่ศ�ลจะลงโทษไม่เกิน ๓ ปี 

 จ�กนั้น  ได้กล่�วสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์การเปรียบเทียบความผิดและโทษตามกฎหมาย
อาญาไทยและต่างประเทศ ดังนี้

 ๑. แนวคิดในการบัญญัติความผิดและโทษ จ�กก�รศึกษ�พบว่� แต่ละประเทศมีก�รกำ�หนด 
อัตร�โทษไว้ในแต่ละฐ�นคว�มผิดอย่�งหล�กหล�ยและสลับซับซ้อนซึ่งไม่อ�จอธิบ�ยถึงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดระดับหรืออัตร�ของโทษในท�งวิช�ก�รได้แน่ชัด  แต่ที่ปร�กฏ
อย่�งชัดเจนว่�มีหลักในก�รกำ�หนดคว�มผิดร้�ยแรงไว้  เช่น  กฎหม�ยฝรั่งเศสจะมีก�รพิจ�รณ�จ�ก
อ�ชญ�กรใหญ่และอ�ชญ�กรเล็กเป็นหลักในก�รแบ่งคว�มผิด  กฎหม�ยเยอรมันจะพิจ�รณ�จ�ก 
คว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�คว�มผดิและคว�มน่�ตำ�หนิของผูก้ระทำ� และกฎหม�ยอังกฤษจะพจิ�รณ� 
จ�กคว�มร้�ยแรงทีผู้่นัน้กระทำ�คว�มเสียห�ยต่อสงัคมและลกัษณะของผูก้ระทำ�ผดิ รวมทัง้สภ�พแวดล้อม 
ของผู้กระทำ�คว�มผิดด้วย  ส่วนกฎหม�ยไทยนั้นจะพิจ�รณ�เทียบเคียงกับกฎหม�ยของต่�งประเทศ  
และสภ�พคว�มเหม�ะสมของสังคมไทย  ตลอดจนแนวโน้มก�รเกิดอ�ชญ�กรรมในช่วงเวล�ที่ร่�ง
กฎหม�ยด้วย

 ๒. แนวคดิในการลงโทษ จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยฝรัง่เศสจะลงโทษหนักสำ�หรบัอ�ชญ�กร
ใหญ่และลงโทษเบ�และใช้ก�รฟ้ืนฟสูำ�หรับอ�ชญ�กรเลก็ ในขณะทีก่ฎหม�ยเยอรมนัและกฎหม�ยญีปุ่น่
จะมุ่งเน้นก�รใช้ก�รฟ้ืนฟเูยยีวย�เป็นหลกัในก�รลงโทษ ส่วนกฎหม�ยองักฤษจะเน้นก�รลงโทษโดยตดั
ผู้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมห�กเป็นอ�ชญ�กรที่ร้�ยแรง  แต่ห�กเป็นอ�ชญ�กรไม่ร้�ยแรงจะใช ้
ก�รฟื้นฟูจิตใจเป็นหลัก  สำ�หรับกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�จะกำ�หนดโทษไว้สูงสำ�หรับอ�ชญ�กรร้�ยแรง 
และมีม�ตรก�รฟื้นฟูเยียวย�และพักก�รลงโทษสำ�หรับอ�ชญ�กรที่ปรับปรุงตัวได้ในระหว่�งจำ�คุก
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 ๓. การบญัญตัโิทษในแต่ละความผิด จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยไทย กฎหม�ยเยอรมนั และ
กฎหม�ยญี่ปุ่นจะกำ�หนดคว�มผิดและโทษออกเป็น  โทษขั้นตำ่�  โทษขั้นสูง  และมีบทม�ตร�ที่ให้ศ�ล 
ใช้ดุลพินิจในก�รลดโทษ  ในขณะที่กฎหม�ยฝรั่งเศสจะกำ�หนดคว�มผิดและโทษออกเป็น  ๓  ขั้นคือ  
โทษร้�ยแรง  โทษระดับกล�ง  และลหุโทษ  ส่วนกฎหม�ยอังกฤษจะกำ�หนดคว�มร้�ยแรงของคว�มผิด
และโทษโดยกำ�หนดโทษสงูสดุไว้แต่ไม่มกี�รกำ�หนดโทษขัน้ตำ�่ เว้นแต่จะเป็นคว�มผดิทีม่โีทษไว้ต�ยตวั
ต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ และกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�จะมีก�รกำ�หนดโทษโดยมีระดับชั้นโทษ

 ๔.  ระดบัความร้ายแรงของความผดิและระดบัโทษ จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ�
และกฎหม�ยฝรั่งเศส  มีคว�มชัดเจนว่�แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ คว�มผิดที่มีโทษร้�ยแรง 
โทษระดบักล�ง และลหโุทษ ส่วนกฎหม�ยเยอรมนั กฎหม�ยไทย กฎหม�ยญีปุ่น่ และกฎหม�ยอังกฤษ
ไม่ได้กำ�หนดเป็นชัน้คว�มผดิและชัน้โทษโดยพจิ�รณ�ทีค่ว�มร้�ยแรง แต่เป็นก�รกำ�หนดโทษโดยกำ�หนด
เป็นอัตร�โทษว่�มีโทษจำ�คุกหรือปรับ

 ๕.  โทษที่ก�าหนดส�าหรับความผิดร้ายแรง  จ�กก�รศึกษ�พบว่�  กฎหม�ยฝรั่งเศส  กฎหม�ย
เยอรมัน และกฎหม�ยองักฤษ ซึง่เป็นประเทศในยโุรปน้ันจะกำ�หนดโทษสงูสดุเป็นโทษจำ�คกุตลอดชวีติ 
ส่วนกฎหม�ยไทย กฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ� และกฎหม�ยญีปุ่น่ จะกำ�หนดโทษสงูสดุเป็นโทษประห�รชวิีต
  สำ�หรบัโทษจ�าคกุทีก่�าหนดส�าหรบัความผดิร้ายแรง พบว่�ก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุทีม่กีำ�หนดระยะ
เวล�น�นหรอืไม่จะขึน้อยูก่บั “นโยบายการลงโทษทางอาญาของประเทศ” กล่�วคอื ห�กประเทศน้ัน 
ต้องก�รเน้นก�รแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดเป็นหลักก็จะมีโทษจำ�คุกไม่น�น  เพร�ะต้องก�รให ้
ผู้ต้องโทษกลับเข้�สู่สังคม  แต่ถ้�ต้องก�รลงโทษจำ�คุกเพร�ะต้องก�รยับย้ังหรือตัดผู้กระทำ�คว�มผิด 
ออกจ�กสงัคม ประเทศนัน้จะกำ�หนดโทษจำ�คกุไว้น�น ซึง่จ�กก�รศกึษ�พบว่� กฎหม�ยองักฤษ กฎหม�ย 
เยอรมัน กฎหม�ยญี่ปุ่น  และกฎหม�ยไทย  มีแนวคว�มคิดในก�รแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดเพร�ะ
กำ�หนดโทษจำ�คุกไว้ไม่น�น คือ กฎหม�ยอังกฤษ จำ�คุก ๑๔ ปี กฎหม�ยญี่ปุ่น จำ�คุก ๑๕ ปี กฎหม�ย
เยอรมนั จำ�คกุ ๑๕ ปี และกฎหม�ยไทย จำ�คุก ๒๐ ปี ส่วนกฎหม�ยฝรัง่เศส และกฎหม�ยสหรฐัอเมรกิ� 
กำ�หนดโทษจำ�คุกไว้ถึง ๓๐ ปี และ ๔๐ ปี ต�มลำ�ดับ ซึ่งทั้ง ๒ ประเทศหลังดังกล่�วมีแนวคิดในก�ร 
ตัดผู้กระทำ�คว�มผิดออกจ�กสังคมในกรณีที่เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดร้�ยแรง

 ๖.  การก�าหนดโทษจ�าคกุและปรบัหรอืท้ังจ�าท้ังปรบั จ�กก�รศกึษ�พบว่� ในคว�มผดิร้�ยแรง 
จะไม่กำ�หนดโทษปรับควบคู่กับโทษจำ�คุก กล่�วคือ ห�กกำ�หนดโทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือประห�ร
ชีวิตแล้วจะไม่ลงโทษปรับควบคู่กันอีก  ทั้งนี้เพร�ะก�รลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือประห�รชีวิตมุ่งเน้น 
ก�รข่มขู ่และตดัผูก้ระทำ�คว�มผดิออกจ�กสงัคม ดงัน้ัน ก�รลงโทษปรบัจึงไม่บรรลเุป้�หม�ยในก�รข่มขู่
ก�รกระทำ�คว�มผิดทีร้่�ยแรง (โทษจำ�คกุต้ังแต่ ๑๐ ปี) ดงัจะเหน็ได้จ�กกฎหม�ยเยอรมนั และกฎหม�ย
ฝรั่งเศส ส่วนกฎหม�ยไทยนั้นยังมีโทษปรับควบคู่กับโทษจำ�คุกในคว�มผิดที่ร้�ยแรงอยู่ด้วย
 ส�าหรับความผิดระดับกลาง  (โทษจำ�คุกไม่ถึง  ๑๐  ปี)  พบว่�กฎหม�ยของทุกประเทศที่ศึกษ� 
จะก�าหนดทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับ  ทั้งนี้เพร�ะจะมีก�รใช้ม�ตรก�รคุมประพฤติหรือก�รปรับ
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แทนก�รลงโทษจำ�คุกเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�คว�มผิดที่มีลักษณะไม่เป็นอันตร�ยหรือเป็นก�รกระทำ� 
คว�มผดิทีไ่ม่ร้�ยแรงต่อสงัคม และเพือ่เป็นก�รเปิดโอก�สให้ศ�ลใช้ดลุพนิิจในก�รเลอืกใช้โทษจำ�คกุหรอื 
โทษปรับหรือใช้ทั้งสองกรณีด้วย
 ส่วนโทษส�าหรับความผิดลหุโทษนั้น  กฎหม�ยบ�งประเทศ  เช่น  กฎหม�ยฝรั่งเศส  กฎหม�ย
เยอรมนั และกฎหม�ยองักฤษ จะไม่มโีทษจ�าคุก แต่ละลงโทษปรบัหรอืการปรบัทางปกครอง ในขณะที่ 
กฎหม�ยไทยและกฎหม�ยญี่ปุ่นจะกำ�หนดโทษจำ�คุกและโทษปรับควบคู่กัน

 ๗.  การก�าหนดโทษส�าหรับความผดิทีก่ระท�าโดยประมาท จ�กก�รศกึษ�พบว่� ประเทศในยโุรป 
จะกำ�หนดคว�มผดิฐ�นประม�ททีม่ผีลกระทบต่อชวีติ ร่�งก�ย และเสรภี�พ แต่จะกำ�หนดโทษจำ�คกุไว้ตำ�่  
และไม่ได้แปรผันต�มผลที่เกิดขึ้นจ�กเจตน�  แต่สำ�หรับกฎหม�ยเยอรมันนั้นห�กเป็นก�รกระทำ� 
โดยประม�ท  จะกำ�หนดโทษโดยพิจ�รณ�ถึงสัดส่วนของก�รกำ�หนดโทษนั้นเมื่อได้กระทำ�โดยเจตน�  
ซึ่งเป็นไปในทำ�นองเดียวกับกฎหม�ยไทย กฎหม�ยญี่ปุ่น และกฎหม�ยสหรัฐอเมริก�

 ๘. โทษทีเ่ป็นความผดิพืน้ฐาน (มอีตัราโทษจ�าคุก ๓ ปี) และเพิม่ขึน้ไปตามความร้ายแรงของ
การกระท�าผดิต่อสงัคม จ�กก�รศกึษ�เปรยีบเทยีบกบัคว�มผดิและโทษในกฎหม�ยต่�งประเทศพบว่� 
ในประเทศที่ศึกษ�รวมทั้งประเทศไทย จะกำ�หนดโทษจำ�คุก ๓ ปี สำ�หรับคว�มผิดที่เป็นก�รกระทำ�ต่อ 
ทรัพย์ ร่�งก�ย เสรีภ�พ และชื่อเสียง ซึ่งถือเป็นคว�มผิดพื้นฐ�นในทุกสังคม อันแสดงให้เห็นถึง 
หลักก�รร่วมว่�ห�กเป็นคว�มผิดพื้นฐ�นแล้วควรได้รับโทษจำ�คุกไม่เกิน ๓ ปี และระยะเวล� ๓ ปีนี้ 
น่�จะเป็นเวล�ทีเ่หม�ะสมสำ�หรบัก�รทีจ่ะทำ�ให้ผูก้ระทำ�คว�มผดิได้รบัก�รแก้ไขฟ้ืนฟแูละกลบัเข้�สูส่งัคม

 แต่อย่�งไรก็ต�ม เมื่อได้ศึกษ�วิเคร�ะห์ก�รกำ�หนดคว�มผิดและก�รกำ�หนดชั้นของโทษ 
ต�มกฎหม�ยต่�งประเทศทั้งในประเทศระบบซีวิลลอว์  และระบบคอมมอนลอว์  (เยอรมัน  ฝรั่งเศส 
อังกฤษ สหรัฐอเมริก�)  รวมทั้งกฎหม�ยไทยดังกล่�วแล้ว  มีข้อเสนอแนะในก�รแบ่งกลุ่มคว�มผิดและ
โทษออกเป็น ๑๑ ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ ๑ โทษประหารชีวิตและจ�าคุกตลอดชีวิต  (ในต่�งประเทศ  โทษจำ�คุกตลอดชีวิต 
ถือเป็นโทษสูงสุดเนื่องจ�กได้ยกเลิกโทษประห�รชีวิตไปแล้ว  แต่ในประเทศไทยโทษประห�รชีวิต 
ถอืเป็นโทษสูงสุด) คว�มผิดและโทษในกลุม่นีถ้อืว่�ร้�ยแรงทีส่ดุ เนือ่งจ�กเป็นคว�มผดิทีก่ระทบกระเทอืน 
ต่อคว�มมั่นคงของรัฐหรือเป็นก�รประทุษร้�ยต่อชีวิตของบุคคลอื่นหรือต่อมวลมนุษยช�ติ ดังนั้น 
ก�รใช้โทษประห�รชีวิตหรอืจำ�คกุตลอดชวีติจึงมเีหตผุลเพือ่ต้องก�รตดัผูก้ระทำ�คว�มผดิออกจ�กสงัคม 
ตลอดไป  เพร�ะห�กยังคงให้อยู่ในสังคมต่อไปแล้วอ�จจะก่อเหตุก�รณ์ขึ้นใหม่ที่ร้�ยแรงกว่�หรือเป็น
อันตร�ยต่อสังคมได้ 
  โดยคว�มผิดที่จะต้องได้รับโทษในระดับน้ี  ได้แก่  คว�มผิดต่อสิทธิมนุษยชนระดับส�กล  เช่น  
ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พนัธุ ์คว�มผดิเกีย่วกบัก�รประทษุร้�ยองค์พระมห�กษัตรย์ิ คว�มผดิต่อคว�มมัน่คงของรฐั 
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร คว�มผิดต่อชีวิตโดยมีเหตุฉกรรจ์  (ม�ตร� ๒๘๙) และคว�มผิด
ฐ�นชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  กระทำ�ชำ�เร�  ว�งเพลิงเผ�ทรัพย์  หรือจับตัวเรียกค่�ไถ่  ซึ่งมีผลทำ�ให้ผู้อื่น 
ถึงแก่คว�มต�ย
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 ระดับที่ ๒ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๓๐ ปี โทษจำ�คุก  ๓๐  ปีเป็นโทษที่กำ�หนดขึ้นใหม่ซึ่งกฎหม�ย
อ�ญ�ของไทยได้กำ�หนดโทษจำ�คุกสูงสุดไว้เพียงไม่เกิน ๒๐ ปี ซึ่งพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ก�รกำ�หนดโทษ 
ในลกัษณะดงักล่�วนีเ้ป็นก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุทีม่ช่ีวงระยะเวล�ทีห่่�งเกนิไประหว่�งโทษจำ�คกุตลอดชวีติ 
กับโทษจำ�คุก ๒๐ ปี และก�รลงโทษจำ�คุกตลอดชีวิตยังเป็นผลร้�ยแก่จำ�เลยในกรณีที่มีก�รลดโทษลง
ก่ึงหนึง่อันเนือ่งม�จ�กเหตบุรรเท�โทษด้วย เพร�ะจะเปลีย่นจ�กโทษจำ�คกุตลอดชวีติม�เป็นโทษจำ�คกุ 
๕๐ ปี ซึ่งห่�งจ�กโทษจำ�คุก ๒๐ ปีม�กเกินไป ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีก�รกำ�หนดชั้นโทษจำ�คุกขึ้นอีก
ชั้นหนึ่งระหว่�งโทษจำ�คุกตลอดชีวิตกับโทษจำ�คุก ๒๐ ปีไว้ด้วย เพื่อช่วยให้ช่องว่�งดังกล่�วนั้นแคบลง  
และทำ�ให้ศ�ลมีโอก�สลงโทษได้เหม�ะสมกับระดับคว�มร้�ยแรงของก�รกระทำ�คว�มผิดม�กกว่� 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วย ดังจะเห็นตัวอย่�งได้จ�กประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของฝรั่งเศส ซึ่งมีกำ�หนดโทษ 
จำ�คุก ๓๐ ปี สำ�หรับคว�มผิดอุกฤษฏ์โทษ โดยคว�มผิดที่จะต้องได้รับโทษในระดับนี้  ได้แก่ คว�มผิด
ฐ�นฆ่�คนต�ยโดยไม่มีเหตุฉกรรจ์ (ม�ตร� ๒๘๘) และคว�มผิดฐ�นบังคับให้สูญห�ย

 ระดับที่ ๓ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๒๐ ปี ได้แก่ คว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตุให้คนต�ยโดยมี
เหตฉุกรรจ์ หรือคว�มผิดฐ�นทำ�ทรม�นเป็นเหตใุห้ต�ย นอกจ�กน้ี ก�รผลติย�เสพตดิ หรอืคว�มผดิฐ�น
กระทำ�ชำ�เร�บ�งประเทศกำ�หนดให้มีโทษในระดับนี้

 ระดบัที ่๔ โทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑๕ ปี ได้แก่ คว�มผดิฐ�นว�งเพลงิเผ�ทรพัย์ คว�มผดิฐ�นก่อให้เกิด
อนัตร�ยต่อสิง่แวดล้อมอย่�งร้�ยแรงอนัเป็นภยนัตร�ยต่อคว�มปลอดภยัส�ธ�รณะหรอืคว�มปลอดภยั
ในชวีติหรอืร่�งก�ย คว�มผิดต่อคว�มม่ันคงทีไ่ม่ถงึขัน้กบฏ คว�มผดิฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตใุห้ได้รบั
อันตร�ยอย่�งร้�ยแรงหรือถึงแก่คว�มต�ย  คว�มผิดฐ�นข่มขืนกระทำ�ชำ�เร�เป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ย 
แก่ก�ย และคว�มผิดฐ�นชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

 ระดับที่ ๕ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๑๐ ป ีได้แก่ คว�มผิดฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�โดยทุจริตของ
เจ้�พนักง�น คว�มผิดฐ�นปลอมเงินตร� คว�มผิดฐ�นพร�กผู้เย�ว์ คว�มผิดฐ�นค้�เด็ก คว�มผิดฐ�น
กระทำ�โดยประม�ทที่ก่อให้เกิดอันตร�ยร้�ยแรง  เช่น  คว�มต�ย  หรือไฟไหม้  เป็นต้น  และคว�มผิด 
เกี่ยวกับทรัพย์ที่มีเหตุฉกรรจ์ 
  อนึง่ สำ�หรบัคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ทีโ่ดยทจุรติของเจ้�พนกัง�น ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย 
จะมีโทษถึงประห�รชีวิต แต่อย่�งไรก็ต�ม เมื่อพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับต่�งประเทศแล้ว เช่น ฝรั่งเศส 
คว�มผิดฐ�นให้สินบนจะมีโทษจำ�คุก ๑๐ ปี ดังนั้น จึงเห็นว่�ไม่ควรต้องมีโทษถึงประห�รชีวิต
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 ระดับที่ ๖ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๗ ปี ได้แก่ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รค้�มนุษย์ คว�มผิดฐ�นที่เกี่ยวกับ
ก�รกระทำ�โดยมิชอบของเจ้�พนักง�น และคว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยเป็นเหตุให้ได้รับอันตร�ยส�หัส

 ระดับที่ ๗ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี ได้แก่ คว�มผิดเกี่ยวกับเอกส�รที่มีเหตุฉกรรจ์  เช่น ทำ�ล�ย
หรือปลอมเอกส�รสิทธิหรือเอกส�รร�ชก�ร คว�มผิดเกี่ยวกับเสรีภ�พ เช่น ก�รหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือ 
ก�รจับตัวเรียกค่�ไถ่  คว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีเหตุฉกรรจ์  และคว�มผิดฐ�นว่ิงร�วทรัพย์  และรับ
ของโจร

 ระดับที่ ๘ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี ได้แก่ คว�มผิดเก่ียวกับเอกส�ร เช่น ปลอมเอกส�ร  
คว�มผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก และทำ�ให้เสียทรัพย์ เป็นต้น และคว�มผิดฐ�น 
กระทำ�โดยประม�ท

 ระดับที่ ๙ โทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ป ี ได้แก่ คว�มผิดฐ�นทำ�ร้�ยร่�งก�ยไม่มีเหตุฉกรรจ์ คว�มผิด 
ที่กระทำ�ต่อเจ้�พนักง�น เช่น ก�รขัดขว�งก�รปฏิบัติง�นของเจ้�พนักง�น ก�รแจ้งคว�มเท็จ  
หรอืก�รปล่อยตวัผูถ้กูคมุขงั เป็นต้น และคว�มผดิเก่ียวกับชือ่เสยีงทีม่เีหตฉุกรรจ์ เช่น ก�รหมิน่ประม�ท
ด้วยก�รโฆษณ� เป็นต้น

 ระดบัที ่๑๐ โทษจ�าคกุไม่เกนิ ๑ ปี ได้แก่ คว�มผดิเก่ียวกับชือ่เสยีง เช่น หมิน่ประม�ท หรอืดูหม่ิน  
คว�มผิดฐ�นบุกรุก และคว�มผิดฐ�นปิดบังซ่อนเร้นศพ

 ระดับที่ ๑๑ โทษจ�าคุกต�่ากว่า ๑ ปี  ได้แก่  คว�มผิดฐ�นเปิดเผยคว�มลับ  และคว�มผิดฐ�น 
ขัดคำ�สั่งเจ้�พนักง�น

 ข้อเสนอแนะต่อประเด็นแนวทางในการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาไทยในส่วนของ 
“ลหุโทษ” นั้น สรุปได้ดังนี้
 ประการแรก  ที่เสนอให้คว�มผิดลหุโทษมีเพียงโทษปรับเท่�น้ัน  โดยแก้ไขโทษปรับให้สูงขึ้น 
เป็นจำ�นวนไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บ�ทนัน้ กเ็น่ืองจ�กอตัร�ค่�ปรบัต�มกฎหม�ยอ�ญ�ในปัจจุบนัน้ีเป็นอัตร� 
ที่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๐  ซึ่งใช้บังคับม�เป็นเวล�  ๕๔  ปีโดยยังไม่มีก�รปรับปรุงแก้ไข  
ในขณะที่มูลค่�ของเงินได้เปลี่ยนแปลงไปม�กกว่�  ๑๐  เท่�แล้ว  ดังน้ัน  เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเสนอให้มีก�รแก้ไขโทษปรับจ�กเดิมที่ปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บ�ทเป็นไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บ�ทแทน
 ประการที่ ๒  ที่เสนอให้คว�มผิดลหุโทษบ�งฐ�นคว�มผิดให้มีโทษจำ�คุกสูงขึ้นและนำ�ไปบัญญัติ
ไว้ในภ�ค ๒ นั้น เพร�ะปัจจุบันพฤติก�รณ์หรือข้อเท็จจริงในก�รกระทำ�คว�มผิดได้เบี่ยงเบนไปซึ่งเป็น
เหตุให้ก�รกระทำ�คว�มผิดบ�งลักษณะได้เปลีย่นจ�กคว�มผดิเลก็น้อยไปสูอ่�ชญ�กรรมทีร่นุแรง ดงันัน้ 
เพือ่เป็นก�รปร�บปร�มอ�ชญ�กรรมซึง่มแีนวโน้มว่�จะมกี�รกระทำ�คว�มผดิม�กยิง่ขึน้ และรองรบักบั
ฐ�นคว�มผิดใหม่  ๆ ที่อ�จเกิดขึ้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงระดับหรืออัตร�ของโทษด้วย
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  นอกจ�กข้อเสนอแนะในก�รปรบัปรงุประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทยในส่วนของ “ลหโุทษ” ทัง้สอง
ประก�รดังกล่�วแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ
  ๑.  คว�มผดิทีจ่ะมโีทษปรบัคูก่บัโทษจำ�คกุ เห็นว่�ควรกำ�หนดเฉพ�ะคว�มผดิทีม่โีทษจำ�คกุ ๑๐ ปี 
ส่วนคว�มผดิท่ีมโีทษจำ�คกุสูงกว่� ๑๐ ปี ไม่ควรมโีทษปรบั ทัง้น้ี เพร�ะไม่ได้มผีลเป็นก�รยบัยัง้ผูก้ระทำ�
คว�มผิดร้�ยแรง ซึ่งเป็นไปในแนวท�งของกฎหม�ยฝรั่งเศสและกฎหม�ยเยอรมัน
  ๒.  คว�มผดิฐ�นดหูมิน่ซึง่หน้�นัน้ควรมโีทษเช่นเดยีวกบัหมิน่ประม�ท แต่มข้ีอสงัเกตคอื ในก�ร
หมิ่นประม�ทประมุขของรัฐในประเทศฝร่ังเศสน้ันไม่มีโทษจำ�คุก  ในขณะที่ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 
ของไทยจัดอยู่ในหมวดคว�มผิดเกี่ยวกับคว�มมั่นคงและสัมพันธไมตรีและมีโทษจำ�คุก

 สรุป  ประมวลกฎหม�ยอ�ญ�  ม�ตร�  ๑๘  ได้กำ�หนดโทษสำ�หรับลงแก่ผู้กระทำ�คว�มผิดไว้  
๕ ลักษณะ คือ ประห�รชีวิต จำ�คุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน โดยจะลงโทษในอัตร�ใดนั้นจะต้อง
พิจ�รณ�จ�กคว�มผิดในแต่ละฐ�น  ซึ่งมีอัตร�โทษที่มีคว�มหล�กหล�ยและสลับซับซ้อน  ซึ่งโทษที่ม ี
ก�รใช้เป็นจำ�นวนม�กและมีคว�มหล�กหล�ย  คือ “โทษจ�าคุก” และ “โทษปรับ”  โดยโทษจำ�คุกที่
กำ�หนดไว้สงูสดุ คอื จำ�คกุตลอดชวีติ จำ�คกุไม่เกนิ ๒๐ ปี ไปจนถงึจำ�คกุเพยีง ๑๐ วนั สำ�หรบัโทษปรบัสงูสดุ  
คอื ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท และตำ�่สดุนัน้กำ�หนดไว้เพยีง ๑๐๐ บ�ท๒ ดงันัน้ ก�รทีส่ำ�นกัง�นกจิก�รยตุธิรรม 
กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมกับสถ�บันวิจัยและให้คำ�ปรึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ทำ�ก�รศึกษ�
วิจัยเรื่อง  “ก�รจัดแบ่งกลุ่มคว�มผิดและโทษท�งอ�ญ�ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย” และได้
จัดให้มีก�รประชุมสัมมน�เพื่อระดมคว�มคิดเห็นดังกล่�วขึ้น  ย่อมเป็นช่องท�งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ 
ในก�รรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องก�รพัฒน�โทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ของไทย  
และเพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แนวคิดหรือหลักเกณฑ์ท�งกฎหม�ยในเรื่องดังกล่�ว  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  
ประเภทของโทษทีเ่หม�ะสม ระดบัของโทษหรอืชัน้โทษ ม�ตรฐ�นในก�รกำ�หนดอตัร�โทษ และม�ตรก�ร
อืน่ทดแทนก�รลงโทษ รวมทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในก�รเผยแพร่คว�มรูแ้ก่บคุล�กรในกระบวนก�รยติุธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�วอีกด้วย 
  จ�กก�รได้เข้�ร่วมก�รสัมมน�ระดมคว�มคิดเห็นในครั้งนี้พบว่�  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับก�รกำ�หนดคว�มผิดและก�รกำ�หนดชั้นโทษที่หล�กหล�ยและแตกต่�งกัน 
ออกไป  โดยมีก�รพิจ�รณ�ถึงประเด็นปัญห�ที่สำ�คัญต่�ง ๆ อ�ทิ คว�มเหม�ะสมของก�รแบ่งกลุ่ม 
คว�มผดิและโทษในแต่ละช้ัน ก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุ ๓๐ ปีขึน้ใหม่สำ�หรบัคว�มผดิต่�ง ๆ ต�มทีก่ำ�หนดไว้  
และก�รกำ�หนดให้ไม่มีโทษปรับสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกกว่�  ๑๐  ปี  รวมทั้งคว�มเหม�ะสม 
ในก�รกำ�หนดให้คว�มผิดลหุโทษบ�งม�ตร�มีโทษปรับท�งปกครองหรือมีอัตร�โทษสูงขึ้น เป็นต้น  

 ๒ข้อมูลจ�กเอกส�ร  “สรุปผลก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร  เรื่อง  “ก�รพัฒน�โทษในประมวลกฎหม�ยอ�ญ�ไทย”  วันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ เมษ�ยน ๒๕๕๑ เวล� ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น�ฬิก� ณ โรงแรมร�ม�ก�ร์เด้นส์ ถนนวิภ�วดีรังสิต กรุงเทพมห�นคร” โดยสถ�บันวิจัย
และพัฒน�กระบวนก�รยุติธรรม สำ�นักง�นกิจก�รยุติธรรม เว็บไซต์ : www.oja.go.th.
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โดยประเด็นที่น่�สนใจคือ  ก�รกำ�หนดให้ไม่มีโทษปรับสำ�หรับคว�มผิดที่มีโทษจำ�คุกกว่�  ๑๐  ปีนั้น  
หล�ยฝ่�ยมีคว�มเห็นว่�ไม่เหม�ะสม  ทั้งน้ี  เน่ืองจ�กเห็นว่�ก�รกำ�หนดโทษปรับจะมีไว้เพื่อให้ศ�ล
ส�ม�รถใช้ดุลพินิจพิจ�รณ�ว่�ในแต่ละเรื่องน้ันควรจะเลือกใช้โทษปรับแทนโทษจำ�คุกหรือใช้โทษ 
ทั้งสองอย่�งควบคู่กันไป  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  คว�มผิดเกี่ยวกับย�เสพติด  หรือคว�มผิดเกี่ยวกับ 
เจ้�พนกัง�นของรฐัแสวงห�ประโยชน์โดยไม่ชอบซ่ึงเป็นคว�มผดิทีม่คีว�มเก่ียวข้องโดยตรงกับทรพัย์สนิ 
ดงันัน้ ถ้�กำ�หนดให้ผู้กระทำ�คว�มผิดต้องรบัโทษเฉพ�ะโทษจำ�คกุเพยีงอย่�งเดยีวโดยไม่มโีทษปรบัแล้ว 
ครอบครัวของผู้กระทำ�คว�มผิดอ�จจะได้รับคว�มสุขสบ�ยจ�กประโยชน์ที่ได้ม�โดยไม่ชอบน้ันก็ได้  
และในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู ้กระทำ�คว�มผิด ห�กไม่มีโทษปรับแล้วก็ไม่รู ้ว ่�จะลงโทษอย่�งไร 
เพร�ะไม่ส�ม�รถจำ�คุกนิติบุคคลได้นั่นเอง  
  นอกจ�กนี ้ยงัมคีว�มคดิเหน็เกีย่วกบัก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุไม่เกนิ ๑๐ ปีในคว�มผดิฐ�นทีเ่กีย่วข้อง 
กับก�รกระทำ�โดยทุจริตของเจ้�พนักง�นด้วยว่�  ห�กพิจ�รณ�เปรียบเทียบกับต่�งประเทศแล้ว  
โทษจำ�คุกดังกล่�วอ�จมีคว�มเหม�ะสมเพียงพอแล้ว  แต่สำ�หรับสังคมไทยที่ต้องก�รพัฒน�ประเทศ 
ให้มคีว�มก้�วหน้� และเป็นสงัคมต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล รวมทัง้เพือ่ป้องกนัก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ในวงร�ชก�รแล้ว โทษจำ�คกุไม่เกนิ ๑๐ ปีจึงอ�จจะน้อยเกินไป ส่วนก�รกำ�หนดโทษจำ�คกุไม่เกนิ ๓๐ ปี 
ที่จะกำ�หนดขึ้นใหม่สำ�หรับคว�มผิดฐ�นบังคับให้สูญห�ยนั้น  มีคว�มเห็นว่�คว�มผิดฐ�นดังกล่�ว 
มลีกัษณะเป็นก�รตระเตรยีมก�รหรอืเป็นก�รไตร่ตรองไว้ก่อน ดงัน้ัน โทษจำ�คกุทีก่ำ�หนดไว้เพยีง ๓๐ ปี 
จึงอ�จไม่เหม�ะสมซึ่งเห็นควรกำ�หนดให้เป็นคว�มผิดที่มีโทษถึงจำ�คุกตลอดชีวิตได้ 
  แต่อย่�งไรกต็�ม เนือ่งจ�กการลงโทษทางอาญานัน้เป็นการลงโทษท่ีรนุแรงและกระทบต่อสทิธิ
และเสรีภาพในชวีติ ร่างกาย และทรพัย์สนิของผูก้ระท�าความผดิ ดงันัน้ การใช้มาตรการโทษทางอาญา 
จึงต้องค�านึงถึงความเหมาะสมในความสัมพันธ์ระหว่างความผิดและโทษ รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมายด้วย มิฉะนั้น นอกจากจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระท�าผิด
โดยตรงแล้ว ยังท�าให้กฎหมายไร้ความศักด์ิสิทธิ์และไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกัน  ส่ิงหนึ่งที่จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงด้วยก็คือ  โทษที่จะลงนั้นไม่ควรเป็นอุปสรรคหรือสร้�ง 
คว�มบอบชำ�้ท�งจติใจให้แก่ผูก้ระทำ�คว�มผดิจนไม่อ�จกลบัตนเป็นคนดหีรอืกลบัเข้�สูส่งัคมเพือ่ใช้ชวีติ
ร่วมกับผู้อื่นอย่�งเป็นปกติสุขได้อีกต่อไปด้วย 
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