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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “กฎหมายอาญา” นัน้ เปนกฎหมายวาดวยการลงโทษแกบคุคลผูท่ีกระทําความผดิในลกัษณะ
ตาง ๆ  ในสังคม และเปนกฎหมายทีม่ผีลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลโดยตรง กลาวอกีนยัหนึง่ 
คอื เปนกฎหมายท่ีบญัญติัหามมิใหมกีารกระทําอยางหนึ่งอยางใด หรือบังคบัใหมกีารกระทําอยางหนึ่ง
อยางใด โดยทีผู่ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจะตองไดรบัโทษ๒ อกีทัง้เปนบทบญัญตัทิีก่ลาวถงึความเกีย่วพนั
ระหวางเอกชนกับรัฐ แมวาการกระทําผิดบางอยางจะไดกระทําโดยตรงตอเอกชนใหไดรับความ
เสียหายก็ตาม การกระทํานั้นก็ยังไดชื่อวากระทบกระเทือนตอมหาชนเปนสวนรวม ถึงขนาดที่รัฐ
ตองเขามาดําเนนิการปองกันและปราบปรามไดโดยไมจาํเปนตองมีผูใดมารองทุกขกลาวโทษ ยกเวน
ความผิดบางประเภทที่เรียกวา “ความผิดอันยอมความได” ซึ่งเปนความผิดที่มีลักษณะประกอบดวย
เหตุผลอันเปนสวนตัวของผูเสียหายบางประการท่ีรัฐจะเขามาดําเนินการไดก็ตอเม่ือเอกชนผูเสียหาย
ไดรองทุกขขึ้นกอน ดังนั้น ในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของบุคคลจึงจําเปนตองพิจารณา
ตามหลักการสําคัญที่เปนหลักประกันในกฎหมายอาญา คือ หลักท่ีวา “Nullum crimen, nulla 
poena sine lege” หรอื “No crime nor punishment without law” ซึง่หมายถงึ “ไมมคีวามผดิ 
ไมมโีทษ โดยไมมีกฎหมาย” กไ็ดแสดงใหเหน็ถงึการเปน “กฎหมายท่ีเกิดจากการบัญญตั”ิ ของกฎหมาย
อาญาอยางชดัเจนดวย โดยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึง่ 
ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่บัญญัติไวใน
กฎหมายทีใ่ชอยูในเวลาทีก่ระทาํความผดิมไิด” รวมทัง้มาตรา ๒ วรรคหนึง่ แหงประมวลกฎหมายอาญา 
ซึง่บญัญตัวิา “บคุคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม่ือไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานัน้

 ๑จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร 
บอลรมู ซ ีชัน้ ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนํา้).
 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น.๑.
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หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษท่ีจะลงแกผูกระทําผิดน้ัน ตองเปนโทษท่ีบัญญัติไว
ในกฎหมาย” กไ็ดเนนยํา้ถึงหลักการของกฎหมายอาญาดังกลาววา ตองไมมผีลยอนหลงั คอื จะยอนหลัง
ใหถือวาการกระทําเปนความผิดมิได หรือจะยอนหลังเพื่อเพิ่มโทษการกระทําใหหนักขึ้นมิได และ
กฎหมายอาญาตองบญัญตัอิยางชดัเจน แนนอน ไมคลมุเครอื รวมท้ังตองตคีวามโดยเครงครดั จะใชวธิี
เทียบเคียงหรือจะนําจารีตประเพณีมาพิจารณาเพื่อลงโทษบุคคลมิได
 อยางไรก็ดี การท่ีรัฐใชกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเปนเครื่องมือเพื่อควบคุมความประพฤติของ
บุคคลหรือรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมโดยไมจําเปนหรือมิไดมีการพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
ของกลไกตาง ๆ ในการใชบังคับกฎหมายอยางเพียงพอแลว ก็อาจจะเปนการทําลายความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมาย และเปนการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีของรฐัประพฤตมิชิอบหรอืแสวงหาประโยชนจาก
กฎหมายเหลานีไ้ด โดยเฉพาะอยางยิง่ การกอใหเกดิปญหา “กฎหมายอาญาเฟอ” (Overcriminalization) 
ที่มีการใชโทษอาญาตอการกระทําหรือไมกระทําตาง ๆ อยางมากมายแมเร่ืองเล็กนอย หรือแมแต
การกระทําทีไ่มเจตนาและไมประมาทท่ีเรียกวา “ความรับผดิเด็ดขาด” (Strict Liability) หรือ “ความรับผดิ
ในการกระทําของบุคคลอื่น” (Vicarious Liability) ซึ่งมีหลายกรณีที่ผูกระทํามิไดมีความชั่วในการ
กระทํานั้น ๆ แตผูกระทําก็อาจตองรับผิดทางอาญา๓ อันเปนการใชกฎหมายอาญาท่ีไมเหมาะสมและ
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง๔ 
 ดงันัน้ เพือ่เปนการแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้ดังกลาว ผูเกีย่วของทุกฝายจึงไดเสนอแนะแนวความคิด
ซึ่งคนสวนใหญในสังคมตางเห็นพองตองกันและเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา “การจะบัญญัติกฎหมาย
ใหการกระทําใดเปนความผิดทางอาญา การกระทํานั้นตองมีความรายแรงเพียงพอที่จะไดรับการ
ตําหนิจากสังคมและสมควรไดรับการลงโทษ” อันสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐดานกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใชบังคับ
อยูในปจจุบัน ที่กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย
ทีห่มดความจาํเปนหรอืไมสอดคลองกบัสภาพการณ และดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายตาง ๆ  
ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย อีกท้ังกอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดาน
และเปนระบบ รวมท้ังเม่ือกฎหมายมีผลใชบงัคบัแลว รฐัพงึจัดใหมกีารประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมาย
ทกุฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ  ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเน้ือหาของกฎหมายน้ัน 
รฐัพงึใชระบบอนญุาตและระบบคณะกรรมการเฉพาะกรณีทีจ่าํเปน พงึกําหนดหลกัเกณฑการใชดลุพนิจิ
ของเจาหนาทีข่องรัฐและระยะเวลาในการดําเนนิการตามข้ันตอนตาง ๆ  อยางชดัเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
“การกําหนดโทษอาญา” ในกฎหมาย รัฐพึงกําหนดเฉพาะ “ความผิดรายแรง” เทานั้น

 ๓เพิ่งอาง, น.๑๐.
 ๔ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษ
ตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย, “แนวความคดิของตางประเทศเกีย่วกบักฎหมายอาญาเฟอ,” (กรงุเทพมหานคร : 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐), น.๑, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย,” เอกสารประกอบการสัมมนา, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐).
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จุลนิติ

 ดวยความสําคัญของการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ใหรัฐพึงกําหนดไดเฉพาะความผิดรายแรง กองกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม รวมกับกองกฎหมายบริหารราชการแผนดนิ และสถาบันพฒันานักกฎหมายมหาชน
ในสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่เปนหนวยงานท่ีมหีนาทีเ่ก่ียวของกับการตรากฎหมายของประเทศ
จงึไดจดัใหมกีารสมัมนา เรือ่ง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ขึน้ เมือ่วนัพธุที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย และขอมูล
ขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ที่ไดดําเนินการศึกษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญา รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายใหมคีวามเหมาะสมและนําไปถือปฏิบตัไิดอยางแทจรงิตอไป 
 โดยการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาว
เปดการสัมมนา จากนั้น มีการอภิปรายและการวิพากษ เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย” ประกอบดวย ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และ
อดีตอัยการสูงสุด รองศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณชิย กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมายอาญา  นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา และอดีต
ผูพพิากษาอาวโุสในศาลฎกีา  ศาสตราจารย ดร.สรุศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกลุ กรรมการพจิารณาปรบัปรงุ
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง 
ศรสีนทิ กรรมการพิจารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญา อนกุรรมการดําเนนิการศกึษาและปรับปรงุ
กฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณ
ของกฎหมาย และอาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ ดร.ศภุกจิ แยมประชา 
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา โดยมี นายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และนางสาวนริศรา แดงไผ ผูอํานวยการกองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนผูดําเนินรายการและวิทยากร

 โดยการอภิปรายและการวิพากษในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 นางสาวนรศิรา  แดงไผ  ผูอาํนวยการกองกฎหมายกระบวนการยตุธิรรม สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดแสดงความคิดเห็นวา “หลกัเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” น้ัน มทีีม่าจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๗๗ 
วรรคสาม ที่กําหนดให “รัฐพึงใชระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี
ที่จําเปน พึงกําหนดหลักเกณฑการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐและระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามขัน้ตอนตาง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายใหชดัเจนและพงึกาํหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” 
เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย จึงไดมีคําสั่ง
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๗๘

หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

ที่ ๒/๒๕๕๙ แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ขึ้น เพื่อพิจารณา
ศกึษาและเสนอแนะหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย รวมท้ังแนวคิดในการปรับปรุง
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย และเปนแนวทางในการนําไปใชหรอืถอืปฏิบตัิ
ไดตอไป โดยจัดทําเปนรายงานผลการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี

   ทั้งน้ี ในฐานะที่ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว จึงขอใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการดําเนินการตามหนาที่และอํานาจวา 
คณะอนุกรรมการฯ ไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายอาญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของของ
ตางประเทศและประเทศไทย รวมท้ังขอมูลสถิติคดี
ในชั้นศาล อัยการ และตํารวจ ตลอดจนการวิเคราะห
กฎหมายทีม่บีทกาํหนดโทษอาญาทีไ่มจาํเปน ซึง่ไดแก 
“พระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเช็ค 
พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗” 
มาจัดทําเปนกรณีตัวอยาง สวน “หลักเกณฑการ
กําหนดโทษอาญา” นั้น ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางในเบื้องตนเสียกอน หากใหความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการ
ในเร่ืองดงักลาวได ทัง้นี ้ เมือ่ไดหลักเกณฑการกาํหนดโทษอาญาแลว หากเหน็วาความผดิตามกฎหมายใด
เมือ่พจิารณาตามหลกัเกณฑแลวไมควรกาํหนดโทษอาญา กจ็ะพจิารณาเปลีย่นการกาํหนดโทษอาญา
เปนโทษอื่นแทน ซึ่งโทษที่จะกําหนดแทนนั้นโดยสวนใหญจะเปน “โทษทางปกครอง” แตจะนํามา
ใชแทนไดมากนอยเพียงใด อยูระหวางการศึกษาในรายละเอียด หากไดขอสรุปเปนประการใดแลว
จะจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพรใหรับทราบในโอกาสตอไป 
 สาํหรบัแนวคดิในการปรับปรงุ “อตัราโทษหรอืระวางโทษทางอาญา” จะแยกการพิจารณาตางหาก
จากการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย กลาวคือ หากพิจารณาเห็นวาการกระทําความผิดนั้น
สมควรกําหนดเปนโทษทางอาญาแลว กจ็ะพิจารณาตอไปวา ระวางโทษทางอาญาสําหรบัการกระทํา
ความผิดนั้นสมควรเปนเทาใด รวมท้ังการพิจารณาถึงการกระทําความผิดในลักษณะเดียวกัน
และมีโทษทางอาญาเชนเดียวกัน แตกลับกําหนดอัตราโทษหรือระวางโทษท่ีแตกตางหรือลักลั่นกัน 
เชน พระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหความผิดฐานยักยาย 
ทําใหเสียหาย หรือทําลาย ซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสิน ที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว 
มอีตัราโทษจําคุกไมเกนิ ๓ ป หรอืปรับไมเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําท้ังปรับ ซึง่เปนอตัราโทษท่ีสงู
เทียบเทากับอัตราโทษที่กําหนดไวในกฎหมายเศรษฐกิจอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตน หรือ
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

การกาํหนดอตัราโทษสาํหรบัความผดิฐานไมอาํนวยความสะดวกแกพนกังานเจาหนาทีใ่นกฎหมายตาง ๆ  
พบวา มีการกําหนดโทษหรือระวางโทษที่แตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป และปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ในขณะที่พระราชบญัญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความลับทางการคา 
พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
โดยการดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงระวางโทษทางอาญาดังกลาว ไดแบงการดําเนินการออกเปน 
๒ ระยะ ดังนี้
 ระยะแรก  เปนการพิจารณาอัตราโทษปรับในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ ใหสอดคลองกับอัตรา
โทษปรับตามกฎหมายอาญา (พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อแกไขปญหาลักลั่นของอัตราโทษปรับในกฎหมายทั้งหมดที่มีอยูในปจจุบัน 
 ระยะที่สอง เปนการดาํเนนิการศกึษาและปรับปรงุอตัราโทษอาญาท้ังระบบ ทัง้โทษจาํคกุ โทษปรบั 
และโทษอ่ืน ๆ  เพ่ือใหเหมาะสมกับลกัษณะของความผิดและความรายแรงของการกระทํา ทัง้ในประมวล
กฎหมายอาญาและในกฎหมายเฉพาะตาง ๆ  ซึง่การดาํเนนิการในระยะนีต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร 
หากมีความคืบหนาอยางไรจะไดนํามาเผยแพรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอไป

 รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง ศรสีนทิ กรรมการ
พจิารณาปรบัปรงุประมวลกฎหมายอาญา อนกุรรมการ
ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกัน
มิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมาย
ที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย และ
อาจารยประจําคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
ไดแสดงความคิดเห็นวา การกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย ตามที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด
กรอบแนวทางไวนั้น เปนการสะทอนสภาพปญหาของ
การมกีฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายอนักอใหเกดิผลกระทบหลายประการ อาทิ 
ทําใหกฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง และ
ทําใหเกิดปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดี
จํานวนมากและทําใหมีคาใชจายสูง รวมทั้งทําใหเกิดปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจําซึ่งสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังทําให
ผูกระทําความผิดท่ีรับโทษอาญาตองรับโทษอาญาโดยไมเหมาะสมหรือไมสมควรไดรับ และตองไดรับ
ผลกระทบในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตในหลายเรื่องเนื่องจากมีประวัติอาชญากรติดตัว 
(Criminal Record) 
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑๘๐

หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

 โดยขอมูลเกี่ยวกับปริมาณนักโทษหรือผูตองขังในเรือนจําน้ันพบวา ประเทศไทยมีจํานวน
ผูตองขงัมากทีส่ดุเปนอนัดบัที ่๖ ของโลก รองจากประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี บราซิล รสัเซยี และอนิเดยี 
และเมื่อพิจารณาอัตราสวนผูตองขังตอจํานวนประชากรแลวพบวา ประเทศไทยจัดอยูในอันดับท่ี ๙ 
ของโลก โดยมีสัดสวนผูตองขัง ๔๔๕ คน ตอประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน๕ ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําให
มีปริมาณผูตองขังเปนจํานวนมากดังกลาวเปนเพราะ “มุมมองของปจเจกชน” ที่เห็นวา การดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีมาตรการบังคับหรือยับยั้งไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมายท่ีชัดเจน 
สวนการใชกระบวนการทางแพงตองเสยีคาใชจายสงู ทัง้คาขึน้ศาล คาจางทนายความ และคาใชจายอืน่ ๆ  
ในการดําเนนิคด ีดงันัน้ จงึเห็นชอบใหนาํกระบวนการทางอาญามาใชในการแกไขปญหาแทน ในขณะท่ี 
“มุมมองของรัฐ” ซึ่งมีการศึกษาวิจัยแลวจะเห็นในทางกลับกัน กลาวคือ คาใชจายหรือตนทุนที่ใช
ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูง
กวามากและรัฐตองเปนผูแบกรับภาระนั้นไวทั้งหมด ตั้งแตชั้นการดําเนินการของพนักงานสอบสวน
หรอืเจาหนาทีต่าํรวจ ชัน้การพิจารณาสัง่ฟองคดขีองพนกังานอัยการ และชัน้การพจิารณาพพิากษาคดี
ของศาล ซึง่แตละคดีคดิเปนมลูคาประมาณคดีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตในทางแพงคดิเปนมลูคาประมาณ
คดีละ ๖,๐๐๐ บาทเทานั้น และรัฐไมตองจาย เพราะผูที่มีหนาที่ตองรับผิดชอบคือ “คูกรณี” ในคดี 
 เพื่อแกไขสภาพปญหาดังกลาว คณะอนุกรรมการฯ จึงไดจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนด
โทษอาญาในการตรากฎหมาย และแนวทางดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาท่ีไมไดเปนไป
ตามหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกไดเปน ๓ สวน ดังนี้
 สวนแรก การกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย หรือหลักเกณฑ
ในการกําหนดการกระทําที่เปนความผิดอาญา (Criminalization) สําหรับกฎหมายท่ีจะตราข้ึน
ในอนาคต ซึ่งมีองคประกอบ ๓ ประการ ดังนี้
 (๑)  เปนการกระทาํทีก่ระทบตอความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนอยางรายแรง
และมีผลกระทบตอสวนรวม
 (๒)  เปนกรณีทีไ่มสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบงัคบัใชกฎหมายไดอยางมผีลหรือมปีระสิทธภิาพ
เพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
 (๓)  ความผดิอาญาทีม่โีทษปรบัสถานเดยีวหรือทีม่โีทษจาํคุกและเปรยีบเทยีบปรับเพือ่ใหคดอีาญา
ระงับไดนั้น หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
 สวนทีส่อง การดาํเนนิการกบักฎหมายท่ีมโีทษทางอาญาในปจจบุนัเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่กําหนดไว มีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้
 (๑)  ศึกษากฎหมายที่มีโทษทางอาญาซ่ึงมีการบังคับใชหรือฟองรองบังคับคดีอยูในปจจุบัน 
ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากขอมูลสถิติคดีที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาช้ันตาง ๆ ไดแก 
ชั้นพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจ ชั้นอัยการ และชั้นศาล ซึ่งมีประมาณ ๕๐ ฉบับเศษ และ

 ๕โปรดดู www.prisonstudies.org.
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ทําการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายท่ีกําหนดไว 
สวนกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เหลืออยูอาจจางผูเชี่ยวชาญศึกษาและเสนอแนวทางในแกไขปรับปรุง
ตอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาตอไป
 (๒)  ความผิดตอประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท และเปนการกระทําที่ไมกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบตอสวนรวม 
โดยเปน “ความผิดสวนตัว” ควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งนําแนวคิด
เรือ่ง “คาเสยีหายเชงิลงโทษ หรอื “Punitive Damage” ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) 
มาใช
 (๓)  ความผดิทางเศรษฐกจิอืน่ เหน็ควรใช “โทษปรบัทางปกครอง” หรอืมาตรการบงัคบัอืน่แทน
 (๔)  ใหมี “กฎหมายกลาง” แกไขเพิ่มเติมความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก
และเปรียบเทียบปรับได เพื่อใหสอดคลองหรือเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรา
กฎหมายที่กําหนดไว
 (๕)  การนําโทษปรับทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา (ซึ่งไมใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙) ตองมีการตรากฎหมายวาดวย
การดาํเนนิการปรบัและระงบัคดทีีม่โีทษปรบัทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลกัษณะเปน “กฎหมายกลาง” 
หรอื “กฎหมายพเิศษ” ซึง่มสีาระสาํคญัเกีย่วกบัการกาํหนดหลกัเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง
ที่ครอบคลุมถึงวิธีการปรับและการจัดการเงินที่ปรับ การกําหนดใหมีหนวยงานกลางในการบังคับ
ใชกฎหมายเปนผูมีหนาที่และอํานาจลงโทษปรับ ซึ่งอาจจะเปนศาลปกครอง หรือกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั กไ็ด เพือ่ใหคาปรบัตกเปนของแผนดนิ และลดการทจุรติคอรรปัชนั รวมถงึการกาํหนด
อายุความในการบังคับโทษปรับทางปกครอง
 สวนสุดทาย การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติใหสวนราชการถือปฏิบัติ
 คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอผลการศึกษาที่ยุติแลวเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด
ใหสวนราชการท่ีจะเสนอกฎหมายใหมหรือที่ตองมีการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักการกําหนดโทษอาญาตามผลการศึกษา
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาความจําเปนที่ตองกําหนดโทษอาญาในกฎหมายนั้น ๆ ดวย

 ทัง้นี ้มขีอสงัเกตเกีย่วกบั “การแปรรปูความผดิทางอาญา” ซึง่เปนการเปลีย่นลกัษณะความผดิ
อาญา เปนมาตรการทางปกครอง และการฝาฝนกฎระเบยีบทีไ่มกระทบกระเทอืนตอความสงบเรยีบรอย
ของสังคม (Social Order) ซึ่งอาจเปล่ียนเปนโทษทางปกครอง เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมายและเพ่ือการแกไขสภาวะกฎหมายอาญาเฟอดังกลาววา ไมวาจะเรียกช่ือวาเปน “โทษอาญา” 
หรือ “โทษทางปกครอง” การดําเนินคดีตองใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดสูคดีอยางเปนธรรม (Fair Trial)
และตองนําหลักประกันทางอาญามาใชดวย โดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (The European Court of 
Human Rights) ไดวางหลักไววา “แมวาจะเรียกชื่อมาตรการแบบใดในกฎหมายภายในประเทศ
หากเปนมาตรการทีเ่ก่ียวของกับ “เนือ้หาทางอาญา” (matière pénale) แลว การปรบัใชมาตรการ
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ดังกลาวตองเคารพตอหลักประกันทางอาญาที่ไดรับการยอมรับโดยอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรป 
มาตรา ๖ ดวย” โดยคําวา “เนื้อหาทางอาญา” (matière pénale) ดังกลาวนั้น หมายถึง มาตรการ
ทั้งปวงที่มีผลเปนการปองกันและลงโทษ

    ศาสตราจารย ดร.สรุศกัด์ิ  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ  
กรรมการพิจารณาปรับปรงุประมวลกฎหมายอาญา 
และรองอธิการบด ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ไดแสดง
ความคดิเหน็วา กฎหมายอาญาซึง่มกัถกูอธบิายวาไดแก
กฎหมายทีก่าํหนดความผดิและกาํหนดโทษไว กลาวคอื 
เปนกฎหมายทีก่าํหนดใหการกระทาํหรอืไมกระทาํการใด
เปนความผดิอาญา (Criminalization) โดยมกีารกําหนด
บทระวางโทษ (Criminal Sanction) ไวดวย แตทั้ง
สองเรือ่งมกัไมมกีารอภปิรายในรายละเอยีดวาการกระทาํ
หรอืไมกระทาํการใดควรกาํหนดใหเปนความผดิอาญา 
หรือการกําหนดบทระวางโทษควรตองพิจารณาจาก
สิ่งใด๖ 

 ทัง้นี ้เพือ่ประกอบการพจิารณาวาในความผดิแตละฐานควรกาํหนดโทษเชนใดนัน้ จาํเปนตอง
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 การกําหนดบทระวางโทษท่ีฝายนิติบัญญัติ
จะตองกําหนดนั้น จะพิจารณาจากหลักเกณฑใด
  โดยหลักทัว่ไปในกฎหมายอาญา การกําหนดบทระวางโทษตองเปนไปตามหลกัความยตุธิรรม
ทีไ่ดสดัสวน (Proportional Justice) ซึง่หมายความวา โทษทางอาญาจะตองไดสดัสวน (Proportion)
กับความรายแรงของความผิด (Severity of the crime) ดังนั้น การกําหนดบทระวางโทษจะตอง
คาํนงึถึง “ฐานความผดิ” ซึง่เปนการพจิารณาในดานภาวะวิสยั (Objective) รวมทัง้ “คณุธรรมทางกฎหมาย” 
ซึง่ไดแกการเปรยีบเทยีบ “ความรายแรงของความผดิ” เชน ความผดิฐานฆาผูอืน่ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๘๘ ยอมมคีวามรายแรงกวาความผดิฐานทาํรายรางกายตามมาตรา ๒๙๕ หรอืความผดิ
ฐานชงิทรพัยตามมาตรา ๓๓๙ ยอมมคีวามรายแรงกวาความผดิฐานลกัทรพัยตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน

 ๖สรุศกัด์ิ  ลขิสทิธิว์ฒันกลุ, “หลกัสัดสวนในการกําหนดโทษ,” อางถงึใน สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชงิอรรถที ่๔, น.๑๖๒. 
 ๗ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง กําหนดโทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง 
ปรับ และริบทรัพยสิน.
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  อยางไรก็ตาม หากพจิารณากฎหมายบางฉบบัแลว การกาํหนดบทระวางโทษกอ็าจจะรุนแรง
เกินกวาที่ควรจะเปน เชน พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ กอนที่จะมีการ
แกไขเพิม่เตมิไดกาํหนดโทษสําหรบัผูผลติ นาํเขา หรอืสงออกซึง่ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาท แตถาเปนการกระทําเพ่ือจําหนาย 
ตองระวางโทษประหารชวีติ๘ บทบญัญตัดิงักลาวไดนาํไปสูการบงัคบัใชกฎหมายทีไ่มเปนตามหลกัสดัสวน 
เชน การนํายาบาผานดานมาจากตางประเทศ จํานวน ๒ เม็ด สําหรับเสพเอง ๑ เม็ด และอีก ๑ เม็ด 
ขายใหกบัเพ่ือน กรณีนีศ้าลก็ตองลงโทษประหารชีวิตเพราะเปน “การนําเขาเพ่ือจําหนาย” แลว เปนตน
  ดังนั้น หลักในการกําหนดบทระวางโทษของฝายนิติบัญญัติจึงตองคํานึงถึงหลักสัดสวนของ
โทษกับความรายแรงของความผิด โดยตองคํานึงถึงความเปนภาวะวิสยั (Objectivity) ของฐานความผิด
เปนหลัก
 ๒. การใชดุลพินิจในการกําหนดโทษโดยศาล
  เมือ่มคีวามผิดอาญาเกิดขึน้จนนําคดีเขาสูกระบวนพิจารณาของศาล หากศาลเห็นวาการกระทํา
ทีม่กีารฟองรองเปนความผิดอาญาแลว ศาลจะตองดําเนนิการตามมาตรา ๑๘๕ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกําหนดใหศาลลงโทษแกจําเลยตามความผิด เปนประเด็นที่ตองพิจารณาวา 
หากศาลจะพิพากษาลงโทษแลวจะใชดุลพินิจในการกําหนดโทษอยางไร
  เม่ือพจิารณาแลวพบวา นอกเหนอืจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕ 
ดังกลาว ศาลยังตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ วรรคหน่ึง ที่กําหนดวา “บุคคล
จกัตองรบัโทษในทางอาญาตอเมือ่ไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชในขณะกระทํานัน้บญัญตัเิปนความผิด
และกาํหนดโทษไว และโทษทีจ่ะลงแกผูกระทาํความผดิน้ันตองเปนโทษทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมาย” ดงันัน้ 
การท่ีศาลใชดุลพินิจในการลงโทษแลว ศาลตองใชดุลพินิจภายใตกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ซึง่หมายความวาศาลจะลงโทษเกนิกวาทีก่ฎหมายกาํหนด (อตัราโทษขัน้สงู) หรอืต่ํากวาท่ีกฎหมาย
กําหนดไว (อัตราโทษขั้นตํ่า) ไมได เวนแตมีเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุลดโทษ นอกจากนี้ หากศาล
จะพิพากษาลงโทษจําคุก ศาลก็มีดุลพินิจที่จะใชมาตรการรอลงอาญา (Probation) แกจําเลยโดยการ 
“รอการกําหนดโทษ” หรือ “รอการลงโทษ” ก็ได
  อยางไรก็ตาม มีขอพิจารณาในกรณีที่ “บทระวางโทษสําหรับความผิดมีหลายสถาน” 
ศาลตองพิจารณาวาจะลงโทษสถานใด เชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ความผิดฐานฆาผูอืน่๙ 
การท่ีศาลจะลงโทษจําเลยตองมีการพิจารณาตาม “อัตราโทษ” ที่มาตรา ๒๘๘ กําหนดไว กลาวคือ 

 ๘ปจจบุนัมาตรา ๖๕ แหงพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดถกูแกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัยิาเสพตดิ
ใหโทษ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่บญัญตัวิา
  “มาตรา ๖๕ ผูใดผลติ นาํเขา หรอืสงออกซึง่ยาเสพตดิใหโทษในประเภท ๑ อนัเปนการฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคกุ
ตัง้แตสบิปถงึจาํคกุตลอดชีวติ และปรบัตัง้แตหนึง่ลานบาทถงึหาลานบาท 
  ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึง่เปนการกระทาํเพือ่จาํหนาย ตองระวางโทษจาํคกุตลอดชวีติ และปรบัตัง้แตหน่ึงลานบาท
ถงึหาลานบาท หรอืประหารชีวติ
     ฯลฯ     ฯลฯ”.
 ๙ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ บญัญตัวิา
  “มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอืน่ ตองระวางโทษประหารชีวติ จาํคกุตลอดชีวติ หรอืจาํคกุตัง้แตสบิหาปถงึยีส่บิป”.
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ศาลจะเลือกโทษสถานใดระหวางการประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกโดยมีกําหนดระยะเวลา 
และหากจะจําคุกก็ตองพิจารณาวาควรเปนเวลาเทาใด ระหวาง ๑๕ - ๒๐ ป กรณีเหลานี้ศาลไดอาศัย
หลักเกณฑใดในการพิจารณา
  โดยหลักการท่ัวไป หากพิจารณาดานความรุนแรงของโทษ สามารถแบงออกไดเปน ๒ มติ ิคอื
  ก. มิติดานภาวะวิสัย (Objectivity) ซึ่งฝายนิติบัญญัติตองพิจารณาจากความรายแรงของ
อาชญากรรม (Criminality) ในการกําหนดอัตราโทษ เชน การลงโทษฐานลักทรัพยโดยมีเหตุฉกรรจ
ตามมาตรา ๓๓๕ ก็จะมีอัตราโทษที่สูงกวาการลักทรัพยกรณีปกติตามมาตรา ๓๓๔ เปนตน
  ข. มติดิานอตัวสิยั (Subjectivity) ซึง่ศาลจะตองคํานงึถงึตวัผูกระทําความผิดเปนราย ๆ  ไป 
(Individualization) แตปญหาสําคญัก็คือ ศาลจะไดขอมูลเกี่ยวกับจําเลยผูกระทําผิดไดอยางไร 
  ประเด็นดังกลาวถือเปนปญหาเก่ียวกับ “กระบวนพิจารณาคดีอาญากับการใชดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษของไทย” ซึ่งมีขอพิจารณาอันเปนสาระสําคัญ ดังนี้
  การท่ีศาลจะใชดลุพนิจิในการกําหนดโทษใหถกูตองเหมาะสมแกจาํเลยแตละคดนีัน้ นอกเหนือ
จากการพิจารณาจากฐานความผิด ซึง่เปนการพิจารณาในสวนท่ีเปนภาวะวิสยัแลว ศาลจะตองพิจารณา
ในสวนที่เปนอัตวิสัย โดยเฉพาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด 
ลักษณะความรุนแรงแหงการกระทํา และขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดดวย 
โดยในทางปฏิบัติ หากพิจารณาจากกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีในศาลแลวจะพบ
ขอเท็จจริง ดังนี้
  ๑)  ในชั้นสอบสวน ฟองรอง
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘๑๐ ไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนสามารถสอบสวนถึงประวัติและความประพฤติของผูตองหาได แตในทางปฏิบัติ พนักงาน
สอบสวนกไ็มสามารถดําเนนิการตามบทบญัญตัดิงักลาวได เพราะจะกระทาํเพยีงการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมเทาน้ัน สวนในชัน้พนกังานอัยการ แมจะมอีาํนาจตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสอง๑๑ ทีส่ามารถ
สั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามก็ตาม การสั่ง
ใหสอบสวนเพ่ิมเติมก็มักจะเปนเร่ืองของขอเท็จจริงที่เก่ียวกับเน้ือหาความผิดเทานั้น การสอบประวัติ
เพื่อรูสาเหตุอาชญากรรมจึงเกิดขึ้นนอยมาก

 ๑๐ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๓๘ พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวนเพ่ือทราบความเปนมาแหงชีวิตและ
ความประพฤติอนัเปนอาจณิของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทกุขอทีไ่ดมา”.
 ๑๑ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๔๓ เมือ่ไดรบัความเห็นและสาํนวนจากพนักงานสอบสวนด่ังกลาวในมาตรากอน ใหพนกังานอยัการปฏบิตัดิัง่ตอไปน้ี
     ฯลฯ     ฯลฯ
  ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอํานาจ
  (ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพ่ือสั่งตอไป
     ฯลฯ     ฯลฯ”.
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  ๒)  ในชั้นรับและพิจารณาพิพากษาคดี
     การดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลจะเร่ิมตนดวยการรับคดีเขาสูศาลโดยการตรวจคําฟอง๑๒ 

วาคําฟองนั้นถูกตองหรือไมแลวจึงดําเนินการประทับฟอง หรือไตสวนมูลฟองกอนการประทับฟอง 
สําหรับคําฟองน้ันหากพิจารณาตามมาตรา ๑๕๘ แลวก็จะเปนการเนนใหพิจารณาเฉพาะสวนเน้ือหา
ที่เปนองคประกอบความผิด เชน ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําตามองคประกอบความผิดทั้งหลาย 
โดยไมมีเนื้อหาเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิดที่จะเปนประโยชนแกศาลในการพิจารณากําหนดโทษ
แตอยางใด เวนแตการระบุฐานความผิดตามมาตรา ๑๕๘ (๖) เทานั้น
     จะเห็นไดวาทั้งในชั้นสอบสวน ฟองรอง จนกระทั่งรับคดี การพิจารณาและพิพากษาคดี
จะมีการเนนศึกษาตัวผูกระทําความผิดเปนการเฉพาะราย (Clinical Examination) นอยมาก 
โดยเฉพาะในช้ันพจิารณาและสืบพยานช้ันศาล ทัง้ฝายโจทกและจําเลยตางก็มุงพิสจูนขอเท็จจริงท่ีเปน
องคประกอบความผิดเปนสําคัญ สวนขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิด สาเหตุแหงการกระทําความผิด 
และขอเท็จจริงอ่ืน ๆ แทบจะไมมีการเขาสูการพิจารณาคดีของศาล ในทางปฏิบัติศาลจึงไมสามารถ
กําหนดโทษใหเหมาะสมสําหรับผูกระทําความผิดเปนราย ๆ (Individualization) ได และทําให
เกดิระบบ “บญัชรีะวางโทษ” หรอื “ยีต่อก” ขึน้ รวมทัง้มกีารกาํหนดโทษโดยไมคาํนึงถงึตวัผูกระทาํผดิ
และสาเหตุของอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น อันทําใหเกิดการลงโทษท่ีไมเหมาะสมจนนําไปสูการอภัยโทษ
เฉพาะรายในที่สุด
     ทัง้นี ้หากพิจารณา “แนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศ” แลวพบวา 
มกีารกาํหนดแนวทาง (Guideline) ในประมวลกฎหมายเพือ่ใหศาลใชประกอบดลุพนิิจในการลงโทษ เชน
       ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
        ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch : StGB) ไดบญัญตัเิกณฑในการ
พิจารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๔๖ (๒) ไดแก แรงจูงใจและวัตถุประสงคของผูกระทําผิด ทัศนคติ
ซึ่งสะทอนจากการกระทําความผิดและระดับของเจตนาในการกระทํา ระดับของการละเลยตอหนาที ่
วธิกีระทาํผดิและผลทีเ่กดิจากการกระทาํทีน่าตาํหน ิประวัตคิวามเปนมาในชวิีต บคุลกิภาพ และสถานะ
ทางการเงินของผูกระทําความผิด รวมท้ังความประพฤติหลงัการกระทําความผิด โดยเฉพาะความพยายาม
ที่จะเยียวยาความเสียหายและการเขาสูกระบวนการไกลเกล่ียกับผูเสียหาย นอกจากน้ี ในบทบัญญัติ
มาตรา ๔๖ (๓) ยังบัญญัติมิใหศาลคํานึงถึงองคประกอบของความผิดอีกดวย
       ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส
        ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส (Le Code Pénal 1992) ไดบัญญัติเกณฑในการ
พจิารณากําหนดโทษไวในมาตรา ๑๓๒-๒๔ ไดแก พฤติการณของความผิดทีไ่ดกระทําลง (circonstances 
de I’infraction) บคุลกิภาพเฉพาะตวัของผูกระทาํผดิ (Ia personnalité de son auteur) หากเปนโทษปรบั
จะตองคํานึงถึงสถานะทางการเงินของผูกระทําผิด (des ressources et des charges de I’auteur 
de I’infraction)

 ๑๒ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ บัญญัติวา
  “มาตรา ๑๖๑ ถาฟองไมถกูตองตามกฎหมาย ใหศาลส่ังโจทกแกฟองใหถกูตอง หรือยกฟองหรือไมประทับฟอง โจทกมีอํานาจ
อุทธรณคําสั่งเชนนั้นของศาล”.
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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)

 เมือ่พจิารณาแนวทางการกําหนดโทษของศาลในกฎหมายตางประเทศดังกลาวแลวมขีอเสนอ
สําหรับประเทศไทยวา การกําหนดโทษโดยศาลน้ัน แมโดยหลักทั่วไปจะตองเปนไปตามหลักสัดสวน
แหงความรายแรงซ่ึงเปนการพิจารณาในดานภาวะวิสัย และกฎหมายไดบัญญัติบทระวางโทษไวแลว 
แตการลงโทษก็ตองคํานึงถึงตัวผูกระทําผิดซึ่งเปนการพิจารณาในดานอัตวิสัยประกอบดวย แตปญหา
ในทางปฏิบัติก็คือ ศาลจะไดมาซึ่งขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไดอยางไร นอกเหนือจากกรณีที่ศาล
จะใชวิธีการรอลงอาญาแกจําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติใหศาลพิจารณา
จากขอเท็จจริงเก่ียวกับผูกระทําผิดวา “...เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือ
การรูสึกความผิด และพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแลว ศาลจะพิพากษา
วาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว... เพื่อใหโอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาท่ีศาลจะไดกาํหนด...” โดยศาลอาจใหมกีารคนหาขอเทจ็จรงิเกีย่วกับผูกระทําผดิ ตามที่
พระราชบัญญตัวิธิดีาํเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) 
กําหนดไววา “...ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ
โดยเฉพาะใหมอีาํนาจหนาที ่ดงัตอไปนี ้(๑) สบืเสาะและพนิจิเรือ่งอาย ุประวติั ความประพฤต ิสตปิญญา 
การศกึษาอบรม สขุภาพ ภาวะแหงจติ นสิยั อาชพี และสิง่แวดลอมของจาํเลย ตลอดจนสภาพความผิด
และเหตุอื่นอันควรปรานีตามที่ศาลสั่ง เพื่อรายงานตอศาล”
 อยางไรกต็าม ในทางปฏบิตัแิลว หากศาลจะรอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ 
ศาลอาจส่ังใหพนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะและพินิจตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ (๑) หรือไมก็ได แตสําหรับกรณี
ที่ไมเขาเง่ือนไขท่ีจะรอการลงอาญาแลวศาลก็ไมมีการส่ังใหทําการสืบเสาะและพินิจตามกฎหมาย
ดังกลาว ดังน้ัน เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหถูกตองเหมาะสมเปนการเฉพาะราย
อยางถูกตองที่สุดเทาที่สภาพแหงกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่มีอยูจะเปดชองใหสามารถกระทําได 
เห็นควรใหองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมมีสวนในการคนหาขอเท็จจริง ทั้งในสวนท่ีเปน
องคประกอบของความผิดซึ่งดําเนินการอยูแลว แตควรมีการคนหาขอเท็จจริงในสวนที่เกี่ยวกับตัว
ผูกระทําผิดใหมากย่ิงขึน้ หรอือกีนยัหน่ึงคอื ควรนําวทิยาการความรูดาน “อาชญาวิทยา” (Criminology)
มาใชในการคนหาขอเทจ็จรงิทัง้ดานสาเหตุของการกระทําความผดิ ประวัตคิวามเปนมาของชวิีต บคุลกิภาพ 
และขอเท็จจริงตาง ๆ  ภายหลังการกระทําความผิด เชน ความสํานกึในความผิดทีเ่กิดขึน้ และการเยียวยา
ผูเสียหาย เปนตน โดยองคกรทั้งหลายสามารถมีบทบาทตามกฎหมายได ดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๑. องคกรพนักงานสอบสวน
  พนกังานสอบสวนสามารถคนหาขอเทจ็จรงิในสวนทีเ่กีย่วกบัตวัผูกระทาํผดิได โดยดาํเนนิการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๘ ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนมีอํานาจ
สอบสวนเองหรอืสงประเดน็ไปสอบสวนเพือ่ทราบความเปนมาแหงชวีติและความประพฤตอินัเปนอาจณิ
ของผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” การทราบขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้
จะเปนองคประกอบสําคัญในการทําความเห็นแกพนักงานอัยการในการสั่งคดีตอไป
 ๒. องคกรอัยการ
  พนักงานอัยการควรจะมีบทบาทเชนเดียวกับระบบอัยการของสากล ในฐานะที่เปนองคกร
ที่ใชอํานาจ “กึ่งตุลาการ” (Quasi-judicial) ซึ่งใชอํานาจ ๒ สวน คือ
  ก. การกลัน่กรองเพือ่ช่ังนํา้หนักขอเทจ็จรงิ หรอืการพจิารณาวาพยานหลกัฐานรบัฟงไดหรอืไม 
และแมวาคดนีัน้จะมพียานหลกัฐานพสิจูนความผดิไดก็สามารถพจิารณาไดวาควรสัง่ฟองหรอืไม ซึง่เปน
อาํนาจการฟองตามดุลพนิจิ (Opportunity Principle) เชน ตามระเบียบสํานกังานอัยการสูงสดุวาดวย
การสั่งคดีอาญาท่ีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ
ความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๖ ที่กําหนดวา 
“...ในกรณทีีพ่นกังานอยัการเหน็วาการฟองคดจีะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน... ใหพนกังานอยัการ
พิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยใหคํานงึถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ดวย
    (๑) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด
    (๒) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต 
อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา
    (๓) ลกัษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายท่ีเกดิขึน้จากการกระทาํความผิด 
การไดรับผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง
    (๔) ความสํานึกผิดของผูตองหา การไดรับการบรรเทาผลรายของผูเสียหาย ความเห็น
ของผูเสียหายตอการฟองผูตองหา ความคาดหมายถึงผลที่ผูตองหาจะไดรับจากการถูกฟอง
    (๕) ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
    (๖) ประโยชนของรัฐที่จะไดจากการฟองผูตองหา” 
  ข. ในกรณีทีม่กีารส่ังฟอง พนกังานอัยการท่ีใชอาํนาจก่ึงตลุาการควรใชดลุพนิจิในการกําหนด
โทษเพ่ือเสนอตอศาลมากกวาการเสนอใหลงโทษตามบทบัญญัติมาตราท่ีกําหนดความผิด ซึ่งเปนการ
คํานึงเฉพาะมิติในดานภาวะวิสัยของการกระทําความผิด (Objective) โดยมิไดคํานึงถึงมิติในดาน
อัตวิสัย (Subjective) หรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดแตอยางใด
  ดงันัน้ พนกังานอยัการสามารถมบีทบาทในทาํนองเดยีวกนักบัศาลในการใชดลุพนิจิกาํหนดโทษ
ในชั้นตนได

 ๑๓ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๖) บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๕๘ ฟองตองทําเปนหนังสือ และมี
       ฯลฯ    ฯลฯ
   (๖) อางมาตราในกฎหมายซ่ึงบัญญัติวาการกระทําเชนนั้นเปนความผิด...”.
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หลักเกณฑ์การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

จุลนิติ

 ๓. องคกรทนายความ
  ทนายความน้ันนอกเหนือจากการตอสูในประเด็นขอเทจ็จริงทีเ่ปนองคประกอบความผิดแลว
สามารถมสีวนในการนาํเสนอขอเทจ็จรงิในมติทิีเ่ปนอตัวสิยัเกีย่วกบัตวัผูกระทาํความผดิเพือ่เปนสวนหนึง่
ของคําใหการตาง ๆ  ได ดงัทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ วรรคสี่
ที่กําหนดให “พนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตองหาที่จะแกขอหาและที่จะแสดงขอเท็จจริง
อันเปนประโยชนแกตนได” ซึ่งขอเท็จจริงที่เปนประโยชนแกตนตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว
จะเปนสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณากําหนดโทษของศาล
 ๔. องคกรศาล
  ในทางปฏิบตัขิองการดาํเนนิคดใีนชัน้ศาล ศาลไทยมักจะวางตวัเปนกลาง (Passive) โดยปลอยให
ฝายโจทกและจําเลยนําพยานหลักฐานเขาสืบเพ่ือหักลางกันและกัน๑๔ และจะไมแสดงบทบาทในการ
คนหาขอเท็จจริง (Active) เทาที่ควร ดังนั้น ในชั้นพิจารณาเพื่อพิพากษาของศาล จึงเปนหนาที่ของ
คูความเปนสําคัญในการนําสืบ สวนศาลจะทําหนาที่คอยควบคุมการสืบพยานเทานั้น
  แตอยางไรก็ตาม หากไดพิจารณาขอกฎหมายตาง ๆ แลว ศาลสามารถคนหาขอเท็จจริง
ในสวนทีเ่กีย่วกบัจาํเลยได โดยเหน็ไดจากบทบญัญตัติาง ๆ  ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
เชน มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดให “ระหวางพิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอํานาจ
สืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือสงประเด็นก็ได” และมาตรา ๒๒๙ ที่กําหนดให “ศาลเปนผูสืบพยาน 
จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน”

 กลาวโดยสรุปคอื เมือ่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสาม 
กาํหนดให “การกาํหนดโทษทางอาญาตองกระทาํเฉพาะความผดิรายแรง” โดยไมมเีกณฑใดทีจ่ะมา
กาํหนดวาการกระทําเชนใดควรกําหนดเปนความผิดอาญา และอยางไรท่ีถอืวาเปนความผิดรายแรง
ตามท่ีรฐัธรรมนูญกาํหนดไว จงึเปนประเด็นปญหาการใชดลุพนิจิในการกําหนดโทษซ่ึงเก่ียวของกับ
ปญหาความยุตธิรรม๑๕ ดงัทีศ่าสตราจารยพเิศษธานนิทร กรยัวเิชยีร๑๖ ไดเคยแสดงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ง 
“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

 ๑๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๗๔ กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอํานาจเปดคดีเพ่ือใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกท้ัง
พยานหลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย เสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
   เมือ่สบืพยานโจทกแลว จาํเลยมอีาํนาจเปดคดเีพือ่ใหศาลทราบคดีจาํเลย โดยแถลงขอเทจ็จริงหรอืขอกฎหมายซ่ึงตัง้ใจอางองิ
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
   เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง
   ในระหวางพิจารณา ถาศาลเห็นวาไมจําเปนตองสืบพยานหรือทําการอะไรอีกจะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได”.
 ๑๕สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อางไว เชิงอรรถที่ ๔, น.๑๗๙.
 ๑๖อดีตองคมนตรี อดีตผูปฏิบัติหนาที่ประธานองคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑๔ ของไทย.
 ๑๗สุรัช รัตนอุดม, “ความพอเหมาะพอควรในหนาที่ผูพิพากษา,” สืบคนเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐, จาก http://elib.coj.
go.th/ Article/courtP6_4_4.pdf.
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ม.ค. - ก.พ. ๖๑ ๘๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นวา ศาลไมควรยึดถือ “ยี่ตอก”๑๘ เปนบรรทัดฐานตายตัว เพราะอาจ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมไดเชนกัน ดังที่ศาลฎีกาไดเคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไวในคําพิพากษาฎีกาที่ 
๑๓๐๔/๒๕๐๐ วา “...การที่ยึดถือเอาอัตรากําหนดที่คิดกันขึ้นแลวอางวาเปนมาตรฐาน โดยไมคํานึง
ถึงพฤติการณประกอบการกระทําผิดตามหลักวิชาธรรมศาสตรนั้น อาจกอใหเกิดการอยุติธรรมไดงาย 
และเมือ่ปรากฏวาศาลทีส่งูกวาไมเห็นดวยในดลุพนิิจในการพพิากษาคดเีชนเดยีวกนัน้ันแลว ศาลชัน้ตน
ก็ชอบที่จะรับเปนขอควรคํานึงในการท่ีจะอํานวยความยุติธรรมตอไป คําพิพากษาท่ีผิดพลาดไปแลว
เม่ือไมมกีารอทุธรณขึน้มากจ็าํเปนอยูเองทีจ่ะตองเปนยตุติามนัน้...”๑๙ ดงันัน้ ปญหาการใชดลุพนิจิในการ
กําหนดโทษใหไดตามหลักสัดสวนตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงเปนเรื่องที่ทุกองคกรในกระบวนการ
ยุติธรรมตองหันกลับมาทบทวน และรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหาดังกลาว

 ทั้งนี้ หลังจากที่ทานผูอานไดทราบขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญาและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะแนวคิดในการกําหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย 
รวมทั้งแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม ในครั้งนี้ไปแลว สําหรับ
ฉบับตอไปจะขอนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหกฎหมายที่มีบทกําหนดโทษอาญาที่ไมจําเปน 
ซึ่งไดแก “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔” และ “พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” ที่ทางคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิให
มกีารใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย ไดศกึษาและจดัทาํ
เปนตัวอยางเพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติ
ตอไป ซึ่งผูเขียนจะไดนําเสนอใหทราบอยางละเอียดในฉบับหนา (โปรดติดตามตอนตอไป).

 ๑๘“ยี่ตอก” คือ หลักเกณฑการกําหนดอัตราโทษของศาล ซึ่งมีหลักเพียงกวาง ๆ และเปนการกําหนดขึ้นเพื่อไมใหศาลลงโทษ
โดยไมมีกฎเกณฑแนนอน แมวาศาลจะมีดุลพินิจในการลงโทษไดตามกฎหมาย แตการมีขอบเขตของแตละคดีก็จะทําใหคําพิพากษา
ของศาลเปนที่นาเช่ือถือและเปนเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ถามียาบาเกิน ๒๐,๐๐๐ เม็ดขึ้นไป จะตองลงโทษประหารชีวิต
สถานเดยีว แตกฎเกณฑเชนน้ีสามารถเปลีย่นแปลงได เชน ในปจจบุนัทีป่ญหายาเสพตดิเปนเรือ่งรนุแรง ศาลอาจเปลีย่นจาก ๒๐,๐๐๐ เมด็
เปน ๑๐,๐๐๐ เม็ด ก็ลงโทษประหารชีวิตได เปนตน, ขอมูลจาก ทวี ประจวบลาภ อธิบดีผูพิพากษาศาลอาญา, สืบคนเมื่อวันที่
๓ ธนัวาคม ๒๕๖๐, จาก https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=526312937383281&id =501666756514566&_
rdc=1&_rdr.
 ๑๙โปรดดู http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/searchlist.jsp.
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