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บทนํา
  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ไดวางหลักการใหมในการ
ปฏิรูปกระบวนการจัดทําและการเสนอรางกฎหมายอยางเปนระบบ กลาวคือ ในการจัดใหมีกฎหมาย
ฉบับใหมข้ึนใชบังคับ รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน สําหรับกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูน้ัน 
หากหมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพรัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นเพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน และ
ดาํเนนิการใหประชาชนเขาถงึตวับทกฎหมายไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงาย ในกรณทีี่
มคีวามจาํเปนตองตรากฎหมายใหม หรอืแกไขเพิม่เตมิหรอืปรบัปรงุ หรอืยกเลกิกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยู 
รัฐพึงจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อยางรอบดานและเปนระบบ เปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายฉบับใด
มผีลใชบงัคบัแลว รฐัพงึจดัใหมกีารประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมายทกุรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยรบัฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของประกอบดวย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสม
กบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป อกีทัง้กาํหนดมาตรการควบคมุเนือ้หาของกฎหมาย โดยใหมรีะบบ
อนุญาต ระบบคณะกรรมการ และการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐเทาที่จําเปน ใหมีการกําหนด
ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขัน้ตอนตาง ๆ  ทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมายใหชดัเจน และโดยเฉพาะอยางย่ิง
การกําหนดโทษอาญาในกฎหมายพึงทําไดเฉพาะความผิดรายแรง 
  หากจะกลาวถึงเฉพาะบรรดาโทษในระบบกฎหมายนั้น โทษทางอาญา๑ ถือไดวาเปนโทษ
ทีส่งผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลมากทีส่ดุ เม่ือเปรียบเทียบกับโทษทางแพง โทษทางปกครอง 

 ๑ประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๘ โทษสําหรับลงแกผูกระทําความผิดมีดังนี้
   (๑)  ประหารชีวิต
   (๒)  จําคุก
   (๓)  กักขัง
   (๔)  ปรับ
   (๕)  ริบทรัพยสิน
   ฯลฯ   ฯลฯ”.

การกําหนดโทษอาญา
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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หรือโทษทางการเมือง ทั้งนี้ เพราะโทษประหารชีวิต จําคุก หรือการกักขัง นั้น เปนโทษทางอาญา
ที่มุ งกระทําตอเนื้อตัวรางกายของผู กระทําความผิดซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของโทษทางอาญา 
สวนการปรบั และการรบิทรัพยสนิ เปนเพียงการลงโทษในทางทรพัยสนิซึง่เปนมาตรการเสริมในการลงโทษ
ทางอาญาเทานัน้ ประกอบกบัประเทศไทยประสบกบัปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) 
ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงไดวางหลักการเกี่ยวกับการกําหนดโทษในทางอาญาไววา 
“รัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง” เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดโทษอาญาในการ
ตรากฎหมาย แตเนือ่งจากเปนหลักการใหมจงึยงัไมมหีลกัเกณฑหรอืแนวทางทีช่ดัเจนวาการกระทาํแคไหน 
เพยีงใด ทีจ่ะถอืวาเปนการกระทําทีเ่ปนความผดิรายแรง และควรกําหนดใหเปนความผดิในทางอาญา ดงัน้ัน 
คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ จึงขอนําเสนอเรื่อง “การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” ดังนี้ 

 ๑. ความหมายของกฎหมายอาญา
      กฎหมายอาญา คอื กฎหมายทีบ่ญัญัตวิา การกระทาํหรอืไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กําหนดโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดไวดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติ
หามมิใหมีการกระทําอยางหน่ึงอยางใด หรือบังคับใหมีการกระทําอยางหน่ึงอยางใดโดยผูที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษ๒

 ๒. วัตถุประสงคของการลงโทษ๓

    ในการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้
    ๒.๑  เพื่อเปนการแกแคนทดแทน 
        การลงโทษเพ่ือการแกแคนทดแทนมาจากแนวคิดที่วาผูใดกระทําการใดยอมไดรับ
ผลตอบแทนการกระทํานั้น การลงโทษเพื่อเปนการแกแคนทดแทนนั้นจะไดผลตอเมื่อไดกระทํา
โดยรวดเรว็และรนุแรง มฉิะนัน้แลวประชาชนกอ็าจขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยตุธิรรมของบานเมอืง 
และอาจหาทางแกแคนผูกระทําความผิดดวยตนเองได
    ๒.๒  เพื่อเปนการขมขู
        การลงโทษเพื่อการขมขู มีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ ประการ คือ 
        (๑)  เพ่ือเปนการขมขูตวัผูกระทําความผดิใหเกิดความเข็ดหลาบและไมกลากระทาํความผดิ
ซํ้าขึ้นอีก
        (๒) เพือ่เปนตวัอยางใหคนทัว่ไปเหน็วาเมือ่กระทาํความผดิแลวจะตองไดรบัโทษและทาํให
คนทั่วไปที่ไดทราบเกิดความเกรงกลัวและไมกลากระทําความผิด
   ๒.๓  เพ่ือเปนการคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผู กระทําถูกตัดขาด
จากสังคมไป
        การลงโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกมีกําหนดเวลา เปนการคุมครอง
มิใหผูกระทําความผิดกลับมาทํารายหรือเปนภยันตรายตอสังคมอีกตลอดไปหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 ๒เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑ (หจก.จิรรัชการพิมพ, ๒๕๔๙), น. ๑.  
 ๓เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๑๒-๘๑๓.  
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   ๒.๔  เพื่อเปนการปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด
        วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการลงโทษผูกระทําความผิดก็เพื่อปรับปรุงแกไข
ใหผูกระทําความผิดกลับตัวเปนพลเมืองดี และกลับเขาสูสังคมเพ่ือประกอบอาชีพและดําเนินชีวิต
ไดดวยความสงบเรียบรอย

 ๓. แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
    เนือ่งจากประเทศไทยเปนประเทศทีม่กีฎหมายทีก่าํหนดโทษในทางอาญาจาํนวนมาก แตในการ
บังคับใชกฎหมายปรากฏวาประสบกับปญหากฎหมายอาญาเฟอ กลาวคือ มีการใชกฎหมายอาญา
ที่ไมเหมาะสมและทําใหเกิดปญหาในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา สงผลทําใหกฎหมายอาญา
ขาดประสิทธิภาพในการใชบังคับกับพฤติกรรมท่ีเปนภัยคุกคามอยางแทจริง นักวิชาการตางประเทศ
ไดเสนอแนวคิดเพ่ือแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอ โดยใหนักนิติบัญญัติเขาใจหนาท่ีท่ีแทจริง
ของกฎหมายอาญา คอื การกาํหนดความผิดทางอาญาท่ีรายแรงเพยีงพอทีจ่ะไดรบัการตาํหนจิากสงัคม
และสมควรไดรับการลงโทษ โดยอาจสรุปแนวคิดของนักคิดตางประเทศเกี่ยวกับการกระทําท่ีไมควร
เปนความผิดทางอาญาได ดังนี้ 
   ๓.๑  แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดความผิดอาญาของ Herbert L. Packer๔

          Herbert L. Packer ไดใหหลกัการไว ๖ ประการ ในการพิจารณาวาการกระทําเร่ืองน้ัน
ควรเปนความผิดอาญาหรือไม ดังนี้
           ๑.  การกระทาํนัน้เปนทีเ่หน็ไดชดัในหมูชนสวนมากวาเปนการกระทาํทีก่ระทบกระเทอืน
ตอสังคม และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทําเชนนั้น 
         ๒.  ถาการกระทําดังกลาวเปนความผิดอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงคของ
การลงโทษประการตาง ๆ 
         ๓.  การปราบปรามการกระทําเชนน้ัน กลาวคือการถือวาการกระทําน้ันเปนความผิด
ทางอาญาจะไมมีผลเปนการลดการกระทําที่สังคมเห็นวาถูกตองใหนอยลงไป
         ๔.  หากเปนความผดิอาญาแลว จะมกีารใชบงัคบักฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทยีมกนั  
         ๕.  การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทําดังกลาวจะไมมีผลทําใหเกิด
การใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ
          ๖.  ไมมีมาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่น ๆ แลว นอกจากการใชกฎหมายอาญา
กับกรณีที่เกิดขึ้น
        หลักเกณฑในการกําหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาดังกลาวน้ีจะชวยแกปญหา
การเกดิกฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) ขึน้ได เพราะหากรฐัมุงแตจะควบคมุความประพฤติ
ของสมาชิกในสังคมโดยใชกฎหมายอาญาเปนเคร่ืองมอื โดยไมพจิารณาถึงประสิทธภิาพและความสามารถ
ของกลไกของรัฐที่จะใชบังคับกฎหมายอาญาแลว กฎหมายจะไรความหมาย ขาดความศักดิ์สิทธิ์ 
และเปนการเปดโอกาสใหเจาพนักงานของรัฐที่ประพฤติมิชอบมีโอกาสแสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง

 ๔เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๒ - ๑๐.  
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จากกฎหมายเหลานี ้หรือหากมกีารใชบงัคับกฎหมายซึง่มิไดมกีารใชบงัคับมาเปนเวลานาน ผูถกูใชบงัคับ
ก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือวาถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหความสัมพันธระหวางผูใชบังคับกฎหมายและ
ชุมชนเสื่อมเสียไป
   ๓.๒  แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม (Legal Moralism)๕

           แนวคิดทางศีลธรรมของสังคม ไดกลาวถึงหลักพิจารณาในการกําหนดความผิดอาญา
ไว ๔ ประการ คือ ความผิดอาญาตองไมเปนมาตรฐานทางศีลธรรมสวนบุคคล โดยตองเปนฉันทามติ
ของสังคม ความผิดอาญาตองเปนการกระทําที่สมควรไดรับการตําหนิ หรือสมควรไดรับการประณาม
เพ่ือไมใหเปนเย่ียงอยางและมีความยุตธิรรมและตองเปนไปตามหลกัความช่ัว (culpability) คอื การลงโทษ
บุคคลที่การกระทาํของบุคคลนั้นมิใชผลลัพธของการกระทํานั้น
   ๓.๓  แนวคิดอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism)๖ 
         แนวคิดอรรถประโยชนนิยม พัฒนามาจากทฤษฎีของ Jeremy Bentham และหลัก 
Harm Principle ของ John Stuart Mill นักปรัชญาท้ังสองทานเช่ือวาศีลธรรมสามารถเขาใจได
ในรูปแบบของความสุขสูงสุดของสังคมโดยการคํานวณสัดสวนของอรรถประโยชน (Utility) ตอความ
เสียหาย (Harm) เพื่อใหไดผลลัพธที่นําไปสูความสุขสูงสุด ดังนั้น การจะบัญญัติใหการกระทําใด
เปนความผิดและสมควรไดรับโทษทางอาญา ประโยชนตอสังคมท่ีไดรับจะตองมากกวาราคาที่เสียไป 
(more harm than good) หากการบังคับใชกฎหมายอาญากอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสังคม
มากกวาประโยชนทีไ่ดรบั ถงึแมวาการกระทาํน้ันจะเปนความผิดทางศีลธรรม กอ็าจไมมนีํา้หนักเพียงพอ
ทีจ่ะใชตดัสนิวาการกระทํานัน้สมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา ยกตวัอยางเชน การตดิยาเสพติด
แมจะเปนภยัตอสงัคม แตการใชกระบวนการทางอาญาในการยับยัง้การกระทําเหลานีไ้มมปีระสิทธภิาพ
และเปนการฟุมเฟอยนําไปสูการเบียดบังทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและนําไปใชในทางที่ไมกอให
เกิดประโยชน ทําใหกระบวนการทางอาญาสูญเสียโอกาสที่จะใชทรัพยากรดังกลาวในการปองกัน
การกระทําผิดที่เปนภัยตอสังคมมากกวา
    ๓.๔  แนวคิดทางเศรษฐศาสตร๗

         เปนแนวความคิดที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการ
หลีกเล่ียงการทํางานของตลาด กฎหมายอาญาจึงชวยสนับสนุนความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ดวยการยับยั้งไมใหมีการหลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด การกระทําความผิดบางประการเก่ียวกับ
ทรัพยสินหรือรางกายจึงเปนความผิดอาญาได หากเปนการกระทําท่ีหลีกเล่ียงการทํางานของตลาด
ไมวาโดยตรงหรือโดยออม นอกจากนี้ยังเช่ือวาการกระทําความผิดทางอาญาเปนการกระทําที่ผาน
การคาํนวณมาแลว หากราคาทีผู่กระทาํความผดิตองจาย (การถกูลงโทษ) สงูกวาประโยชนทีไ่ดรบัจากการ
กระทําความผิด (ไมวาทางกายภาพหรือทางจิตใจ) บุคคลยอมไมกระทําความผิด กรณีนี้ จงึจําเปนตอง

 ๕โปรดดูเอกสารกรอบแนวทางการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาที่ไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายอันเปนการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แนบทาย
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๑๓/๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑, น. ๔.    
 ๖อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.  
 ๗อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๔.
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มีการลงโทษทางอาญา เพราะกฎหมายละเมิดอาจไมเพียงพอและผูที่หลีกเลี่ยงการทํางานของตลาด
จาํนวนมากไมมคีวามสามารถทางการเงนิมากพอชดใชความเสยีหายทางละเมดิได จงึลงโทษทางอาญาได 
แตการกาํหนดบทลงโทษควรมคีวามรนุแรงเทาทีจ่าํเปนสาํหรบัการยบัยัง้การกระทาํความผดิ (marginal 
deterrence)
   ๓.๕  แนวคิดอื่น ๆ๘ 
         ความผิดทางอาญาท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางเศรษฐกิจ (Economic Regulations) 
อาจเปนการขัดขวางการทํางานของตลาด ทาํใหไมเหน็ผลชดัเจนเพยีงพอหรอืทนัท ีและไมสามารถระบุ
ตัวผูรับผิดชอบได จึงอาจเกิดคําถามขึ้นวาความผิดประเภทนี้ควรเปนความผิดทางอาญาหรือไม 
ซึ่งนักวิชาการตางประเทศเห็นวาความผิดอาญาเกี่ยวกับการควบคมุทางเศรษฐกิจมีนัยทางศีลธรรม
หรือเจตนากระทําความผิดเพียงพอท่ีจะกําหนดความผิดทางอาญาได แตตองเขาเง่ือนไขของหลักการ
สมควรไดรับการตําหนิ และควรกําหนดลักษณะการกระทาํใหชัดเจน เพ่ือทําใหแนใจวาจะไมครอบคลุม
ถงึการกระทาํตามธรรมดาทางธรุกจิโดยชอบธรรมและหากจะเปนกรณทีีผู่กระทาํความผดิไมไดรบัสิทธิ
ในการพิสูจนตนเองภายใตกระบวนการของศาล การกระทําดังกลาวยอมไมสมควรมีโทษรุนแรงเพราะ
จะเกิดความไมยุติธรรมตอผูกระทําความผิด นอกจากน้ี ความผิดทางอาญาท่ีไมมีการกําหนดลักษณะ
ของการกระทําที่ชัดเจน เชน ความผิดเก่ียวกับการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
อาจไมสมควรกําหนดโทษอาญาเน่ืองจากเขาขายเปนเร่ืองเล็กนอยเกนิกวาทีจ่ะเอาผดิ หรอืหากกําหนด
ลักษณะของการกระทําไวอยางกวางจนเกิดความไมชัดเจนวาการกระทําใดเปนความผิด อาจขัดกับ
หลักนิติธรรม และเปนชองทางใหเกิดการใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาท่ีตํารวจในการเลือกวา
จะบงัคบัใชกฎหมายในกรณีใด การกระทําทีไ่มชัดเจนหรอืเปนเรือ่งเลก็นอยจงึไมสมควรใหเปนความผดิ
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) ฝาฝนหลักธรรมชาต ิมโนธรรม ศีลธรรม หรือหลักการ
สาธารณะของสังคมอารยะ (public principles of a civilized society) การกระทําดังกลาว สังคม
เห็นวาเปนการกระทําท่ีฝาฝนความรูสกึทางศลีธรรมของคนในสงัคม สงัคมถอืวาสิง่นัน้เปนความชัว่ราย 
เปนความผิดพื้นฐาน (traditional) ที่ไมใชความผิดที่กฎหมายกําหนด ตัวอยางของความผิดในตัวเอง 
เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ขมขืนกระทําชําเรา ปลนทรัพย ชิงทรัพย ลักทรัพย๑๐     

 ๘อางแลว เชิงอรรถที่ ๔, น. ๕.  
 ๙เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๕.
 ๑๐ความหมายของ “malum in se” จาก Dictionaly.law.com. 
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        (๒) ความผดิตามทีม่กีฎหมายกาํหนด (mala prohibita) คอื การกระทาํทีเ่ปนความผดิ
เพราะมีกฎหมายบัญญัตใิหการกระทําดังกลาวเปนความผดิ (evil because prohibita) หรอืเปนความผดิ
ตามท่ีมกีฎหมายหาม (wrong due to being prohibita) เชน ความผดิเก่ียวกับการใชขอมูลภายในอยาง
ไมเหมาะสม (improper use of insider information) ออกหุนโดยไมไดรับอนุญาต หลีกเลี่ยงภาษี๑๑

   ๔.๒  การแบงแยกความผิดอาญาในแงการกระทํา๑๒

         การกระทาํ หมายความถงึ การเคลือ่นไหวหรอืไมเคล่ือนไหวรางกายโดยรูสาํนกึ กลาวคือ 
อยูภายใตบงัคับของจติใจ การแบงประเภทความผดิอาญาในแงของการกระทาํจึงแบงออกได ดงัตอไปนี้
         (๑)  ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกายและความผิดโดยไมเคลื่อนไหวรางกาย
             (๑.๑) ความผิดโดยการเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดจากการเคลื่อนไหว
รางกายของผูกระทําความผิด เชน แดงใชปนยิงดําถึงแกความตาย
            (๑.๒) ความผิดโดยการไมเคลื่อนไหวรางกาย คือ ความผิดที่เกิดขึ้นแมวาผูกระทํา
จะไมเคลื่อนไหวรางกาย แบงออกเปน ๒ ประการ คือ
                (ก)  ความผิดโดยการงดเวน คือ การกระทําใหเกิดผลอันหน่ึงอันใดขึ้นโดย
งดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้น (มาตรา ๕๙ วรรคทาย๑๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา) 
เชน มารดาไมยอมใหนมบุตร ปลอยใหบุตรอดนมจนตาย
                (ข)  ความผิดโดยการละเวน คือ ความผิดที่เกิดจากการไมกระทํา เชน 
การไมชวยเหลือเมื่อเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตราย
แกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจําเปน ตามมาตรา ๓๗๔๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
        (๒)  ความผิดที่ตองมีผลปรากฏและความผิดที่ไมตองมีผลปรากฏ 
            (๒.๑)  ความผิดท่ีตองมีผลปรากฏ คือ ความผิดท่ีตองมีผลเกิดข้ึนจึงจะเปนความผิด 
เชน ความผดิฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘๑๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา จะตองปรากฏวามีคนตาย
จึงจะเปนความผิด

 ๑๑ความหมายของ “malum prohibitum” จาก Dictionaly.law.com.  
 ๑๒เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๖.  
 ๑๓ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ บัญญัติวา
     “มาตรา ๕๙ บุคคลจะตองรับผิดในทางอาญาก็ตอเมื่อไดกระทําโดยเจตนา เวนแตจะไดกระทําโดยประมาท ในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดเมื่อไดกระทําโดยประมาท หรือเวนแตในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวโดยแจงชัดใหตองรับผิดแมไดกระทํา
โดยไมมีเจตนา
       ฯลฯ     ฯลฯ
     การกระทํา ใหหมายความรวมถึงการใหเกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเวนการที่จักตองกระทําเพื่อปองกันผลนั้นดวย”.    
 ๑๔ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๓๗๔ ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น
แตไมชวยตามความจําเปน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.  
  ๑๕“มาตรา ๒๘๘ ผูใดฆาผูอื่น ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป”.  
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             (๒.๒)  ความผิดท่ีไมตองมีผลปรากฏ คือ ความผิดท่ีแมไมมีผลเกิดข้ึนก็เปนความผิด 
เชน ความผดิฐานแจงความเทจ็แกเจาพนกังาน ตามมาตรา ๑๓๗๑๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา เมือ่มกีาร
แจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานแลวเปนความผิดสําเร็จทันทีโดยไมคํานึงวาเจาพนักงานจะเช่ือ
ขอความนั้นหรือไม
       (๓)  ความผิดธรรมดาและความผิดซับซอน
            (๓.๑) ความผิดธรรมดา คือ ความผิดที่เกิดจากการกระทําเดียว หรือเปนความผิด
ทีเ่กดิขึน้และสิน้สดุลงในขณะเดยีวกบัทีไ่ดกระทาํนัน้เอง เชน ความผดิฐานบกุรุก กลาวคอื เปนความผดิ
ทีเ่กดิขึน้และสาํเรจ็ลงทนัททีีผู่กระทาํ “เขาไป” กระทาํการถอืครองอสงัหารมิทรพัยของผูอืน่หรอืกระทาํ
การรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพยของผูอื่น 
            (๓.๒) ความผิดซับซอน คอื ความผิดท่ีเกิดจากการกระทาํหลายการกระทาํ แบงออกเปน 
ความผิดตอเนื่องและความผิดที่ยืดออกไป กลาวคือ 
                (ก)  ความผิดตอเน่ือง คือ ความผิดท่ีเกิดจากการกระทําท่ีเปนความผิด
ติดตอกันสืบเนื่องกันอยูชั่วระยะหนึ่ง เชน ความผิดฐานมีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต
ความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา
                (ข)  ความผิดที่ยืดออกไป คือ ความผิดที่มีหลายการกระทํา และกระทําโดย
ผูกระทําผิดคนเดียว มีการละเมิดกฎหมายฐานเดียว และมีจุดประสงคเดียวกันในการกระทําหลาย
การกระทําดังกลาว
                (ค)  ความผิดเปนปกติธุระ คือ ความผิดที่ตองมีการกระทําซํ้า ๆ จึงจะเปน
ความผิด เชน การประพฤติตนเปนปกติธุระ เปนผูจัดหาท่ีพํานัก ที่ซอนเรน หรือท่ีประชุม ใหบุคคล
ซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิด ตามมาตรา ๒๑๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
                (ง)  ความผดิซอน มไีดหลายประการ (๑) การกระทาํกรรมเดยีวโดยการกระทาํ
หลายการกระทํา เชน การทํารายรางกายผูอ่ืนหลาย ๆ  คร้ัง (๒) การกระทํากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
เชน แดงใชอาวธุปนยงิดาํ ๑ นดั กระสนุถกูดาํบาดเจบ็ และพลาดไปถกูขาวถงึแกความตาย (๓) การกระทาํ
ความผดิเดยีวเกดิจากการกระทําหลายการกระทํา เชน การฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมาย
อาญา มีทั้งการแสดงขอความอันเปนเท็จ และไดรับทรัพยไป ซึ่งการกระทําแตละอันไมเปนความผิด 
แตเมื่อรวมกันเขาจึงจะเปนความผิด (๔) ความผิดที่เกิดขึ้นจากการรวมการกระทําที่เปนความผิด
ในตวัเองเขาดวยกนั เชน ความผดิฐานชงิทรพัย เกดิขึน้เพราะมกีารลกัทรพัยรวมกบัการทาํรายรางกาย 
หรือบุกรุกกับลักทรัพย เปนการลักทรัพยในเคหสถาน ซึ่งเปนเหตุฉกรรจของการลักทรัพยธรรมดา 

 ๑๖ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๓๗ ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”.
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การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

  ๔.๓  การแบงแยกความผิดอาญาในแงเจตนา๑๗

       การกระทําความผิดอาญาในแงของเจตนาแบงออกไดเปน ๕ ประการ ดังตอไปนี้
       (๑)  ความผิดท่ีกระทําโดยเจตนา เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ 
แหงประมวลกฎหมายอาญา
        (๒)  ความผดิท่ีกระทําโดยประมาท เชน ความผดิฐานกระทําโดยประมาทและการกระทํา
นั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตามมาตรา ๒๙๑ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๓)  ความผิดท่ีไมตองมีเจตนาและไมตองประมาท เชน ความผิดฐานทําใหเกิดปฏิกูล
แกนํา้ในบอ สระ หรอืทีข่งัน้ําอันมีไวสาํหรบัประชาชนใชสอย ซึง่เปนความผดิลหโุทษ 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)  ความผดิท่ีกาํหนดคณุสมบัตขิองผูกระทํา หมายถงึ ความผดิท่ีกาํหนดไวโดยเฉพาะวา
ผูกระทําจะตองมีคุณสมบัติพิเศษ เชน มาตรา ๑๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา เร่ิมตนดวยคําวา 
“ผูใดเปนเจาพนักงาน” หรือมาตรา ๓๐๑ ใชคําวา “หญิงใด”
  ๔.๕  การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ๑๙    
       การแบงแยกความผิดอาญาในแงโทษ แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
       (๑)  ความผิดลหุโทษ ไดแกความผิดที่มีโทษเบา ตามมาตรา ๑๐๒๒๐ แหงประมวล
กฎหมายอาญา โดยความผิดลหุโทษมบีทบัญญตัทิีใ่หใชเปนพเิศษแตกตางจากความผดิทัว่ไป ตามมาตรา ๑๐๔๒๑ 
มาตรา ๑๐๕๒๒ และมาตรา ๑๐๖๒๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา
       (๒)  ความผิดทั่วไป ไดแก ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกวาความผิดลหุโทษ

 ๑๗เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๗๙.   
 ๑๘เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.  
 ๑๙เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐.  
 ๒๐ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๒ บัญญัติวา
            “มาตรา ๑๐๒ ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดซึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ”.   
 ๒๑ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๔ บัญญัติวา
   “มาตรา ๑๐๔ การกระทําความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายนี้ แมกระทําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด เวนแต
ตามบทบัญญัติความผิดนั้นจะมีความบัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่น”.  
 ๒๒ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๕ บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๐๕ ผูใดพยายามกระทําความผิดลหุโทษ ผูนั้นไมตองรับโทษ”. 
 ๒๓ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๐๖ บัญญัติวา
    “มาตรา ๑๐๖ ผูสนับสนุนในความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ”.  
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

   ๔.๖  การแบงแยกความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี๒๔

        ความผิดอาญาในแงของการดําเนินคดี แบงออกไดเปน ๒ ประการ ดังตอไปนี้
        (๑) ความผิดอาญาแผนดิน เชน ความผิดฐานฆาคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
        (๒)  ความผดิอนัยอมความได เชน ความผดิฐานหมิน่ประมาทเปนความผดิอนัยอมความได 
ตามมาตรา ๓๓๓๒๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา

 ๕. หลักเกณฑการกาํหนดโทษอาญาเพือ่ใหสอดคลองกบับทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย 
      โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหรัฐพึงกําหนด
โทษอาญาเฉพาะความผดิรายแรง ซึง่หลกัการดงักลาวนีเ้ปนการสะทอนสภาพปญหาของการมกีฎหมาย
อาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบหลายประการ เชน ทําให
กฎหมายอาญาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกับพฤติกรรมที่เปนภัยคุกคามอยางแทจริง ทําใหเกิด
ปญหาการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาซ่ึงตองมีขนาดคอนขางใหญเพื่อรองรับปริมาณคดีจํานวนมาก
และทําใหมีคาใชจายสูงมาก ทําใหเกิดปญหาคดีลนศาลและนักโทษลนเรือนจํา รวมไปถึงการรับผิด
ทางอาญาทีไ่มเหมาะสม ทาํใหผูกระทาํความผดิทีร่บัโทษอาญาโดยทีไ่มสมควรไดรบัจะไดรบัผลกระทบ
ไปถึงการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีพในหลายเร่ืองเน่ืองจากมีประวัตอิาชญากรติดตวั (criminal record)
    ในการน้ี เพ่ือใหการตรากฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดมีคําสั่งที่ 
๒/๒๕๕๙ แตงต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมีการ
ใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ไดจัดทําขอเสนอหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายท่ีจะตราข้ึนในอนาคตเพ่ือใหสอดคลอง
กบับทบญัญตัมิาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่มสีาระสาํคญั ๓ ประการ ดงันี้
    (๑)   เปนการกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
รายแรงและมีผลกระทบตอสวนรวม
   (๒)   เปนกรณีที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 
   (๓)   ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับทําให
คดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทนหรือวิธีการอื่นแทนคาปรับ

 ๒๔เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, น. ๘๐. 
 ๒๕ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๓ บัญญัติวา
    “มาตรา ๓๓๓ ความผิดในหมวดนี้เปนความผิดอันยอมความได
        ฯลฯ   ฯลฯ”.
    

113-127-MAC6.indd   121113-127-MAC6.indd   121 5/3/18   19:175/3/18   19:17

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๒๒

การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

    สําหรับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาดังกลาว ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ไดแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้๒๖

   ๑. ความเห็นของศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต ณ นคร กรรมการกฤษฎีกา และอดีต
อัยการสูงสุด 
        เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
และใครขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา
ของประเทศไทยในปจจุบันที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอนั้น เพราะการศึกษากฎหมายอาญา
ในประเทศไทยเรายงัมีการศกึษากนัไมครบวงจร กลาวคือ เราศกึษากนัแตกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
เทานั้น แตเรายังไมมีการศึกษากฎหมายวาดวยการบังคับโทษหรือกฎหมายราชทัณฑ
      ในปจจุบันกฎหมายอาญาของเรามีมาตรการบังคับ ๒ ประการ คือ โทษ และวิธีการ
เพ่ือความปลอดภยั แตเรายังไมไดนาํวิธกีารเพือ่ความปลอดภยัมาใชกนัอยางจริงจัง และอีกประการหนึง่
ในการแกไขเพิม่เตมิกฎหมายอาญาสารบญัญัตขิองเรามแีตการแกไขเปนการเพิม่โทษเทาน้ัน แทบจะไมมี
มิติใหมในการแกไขเพิ่มเติมหลักการที่เปนสาระสําคัญของกฎหมายเลย และการแกไขเพิ่มเติมบางครั้ง
ก็ขาดหลักเกณฑ เชน การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการกอการราย เปนตน

   ๒. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย กรรมการพิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา
   เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ
โดยเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
      (๑)  ตามหลักสากลการบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญา มีขอควรคํานึง เชน ตองเปน
ความผิดท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและเปนความผิดท่ีเปน
อันตรายตอสังคมหรือเปนความผิดที่สังคมติเตียน เปนตน
      (๒)  การเพิ่มอัตราโทษใหหนักข้ึนเพียงอยางเดียว ไมสามารถหามมิใหประชาชนละเมิด
กฎหมายได แตการมีกฎหมายที่ชัดเจนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายไดเปนอยางดี
      (๓)  มขีอควรคาํนงึในการกําหนดโทษทางอาญา เชน ไมควรใชการกําหนดโทษทางอาญา
เพือ่เปนเคร่ืองมอืในการแกแคน ไมควรกําหนดโทษทางอาญา หากผลรายทีเ่กดิจากการลงโทษมีมากกวา
การกระทําความผิด ไมควรกําหนดโทษทางอาญากับการกระทําท่ีประชาชนไมเห็นดวยหรือฝาฝน
ตอความรูสึกของประชาชน ไมควรกําหนดโทษทางอาญาในความผิดที่ใชบังคับไมไดหรือสามารถ
ใชมาตรการอยางอื่นแทนการลงโทษทางอาญาได เปนตน

 ๒๖โปรดดู สรุปสาระสําคัญของการนําเสนอที่มา สภาพปญหา และขอเสนอเบื้องตนของคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษา
และปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมิใหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้
ประเด็นวิพากษขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ และผูเขารวมสัมมนา ในโครงการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูนํ้า, น. ๑ - ๕.  
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      (๔)  ผูรางกฎหมายไมควรขยายขอบเขตของบทนิยามคําวา “การกระทําท่ีไรศีลธรรม
หรือการกระทาํท่ีกอใหเกิดความเสยีหาย” ใหมีความหมายกวางเกินไป เน่ืองจากอาจจะทาํใหเกิดปญหา
ในการตีความกฎหมาย
      (๕)  การกําหนดโทษตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมและความสอดคลองกับหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ
      (๖)  การนําโทษทางปกครองมาใชแทนโทษทางอาญา จําเปนตองมีหลักเกณฑที่ใช
ในการแยกความผิดของโทษทางปกครองและโทษทางอาญาออกจากกนัใหชัดเจน และการกําหนดโทษ
ทางอาญาควรจํากัดเฉพาะกรณีที่จําเปนอยางยิ่งเทานั้น

   ๓. ความเห็นของอาจารยสมชาย  จุลนิติ์ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
อาญา และอดีตผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
โดยเสนอความเห็นเพ่ิมเติมวา ปญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญาของประเทศไทย
ไมไดเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไมสมบูรณแตเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการบังคับใชกฎหมาย
ทีไ่มสอดคลองกบัความรายแรงของการกระทาํความผดิ กลาวคือ ถงึแมวาจะมบีทบญัญตัขิองกฎหมาย
กําหนดอัตราโทษไวอยางสูงแลวก็ตาม แตหากการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีผูรับ
ผดิชอบไมมปีระสทิธภิาพ กอ็าจสงผลกระทบถงึความเชือ่มัน่ทีป่ระชาชนมตีอกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูใน
ปจจุบันได จึงมีขอเสนอ ดังตอไปนี้
      (๑)  การใชบังคับกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของตองบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ
      (๒)  การนาํมาตรการอืน่มาใชแทนโทษอาญา เชน การใชมาตรการทางปกครอง ตองกาํหนด
หลักเกณฑการแบงแยกประเภทความผิดที่จะเปนโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครองใหชัดเจน
      (๓)  ความผิดที่มีโทษทางอาญาบางประเภทท่ีกําหนดไวตามกฎหมายเฉพาะอาจมีความ
ซํ้าซอนกับความผิดที่กําหนดไวแลวในประมวลกฎหมายอาญา จึงจําเปนที่ตองพิจารณาทบทวนถึง
ความจําเปนและความซํ้าซอนของการกําหนดโทษอาญาในความผิดฐานนั้น ๆ ดวย
      (๔)   ในปจจบุนั ศาลไทยไดมกีารจัดทาํคูมอืผูพพิากษาเกีย่วกบัแนวทางการลงโทษในความผดิ
บางประเภท (Sentencing Guideline) เรียกวา “ยีต่อก” ซึง่มสีาระสาํคญัเปนการกาํหนดวาคดคีวามผดิ
ฐานใด จะลงโทษจําคุกกี่ป ปรับกี่บาท จะรอการลงโทษหรือไม เพื่อปองกันมิใหผูพิพากษาทั้งหลาย
ลงโทษจาํเลยในอตัราโทษทีแ่ตกตางกัน สาํหรบัความผดิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั อยางไรก็ตาม หากผูพพิากษา
ผูตัดสินคดีเห็นควรที่จะลงโทษอาญาในอัตราโทษที่แตกตางไปจากที่กําหนดไว ก็สามารถใชดุลยพินิจ
ไดตามความจําเปนของแตละคดี โดยตองมีการปรึกษาหารือกับหัวหนาศาลหรือหัวหนาคณะ ซึ่งคูมือ
ดังกลาวของศาลนั้น ถือเปนแบบอยางของความพยายามที่จะกําหนดอัตราโทษใหสอดคลองกัน

   ๔. ความเห็นของศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการพจิารณาปรบัปรุง
ประมวลกฎหมายอาญา และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ 
โดยเสนอความเหน็เพิม่เตมิวา เกณฑการกําหนดโทษทางอาญาทีใ่ชตามหลกัสากลอยูภายใตหลกัการ ดงันี้
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การกําหนดโทษอาญาตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

จุลนิติ

      (๑)  หลักความเสมอภาค กลาวคือ การบังคับใชโทษทางอาญาจะตองไมกอใหเกิดความ
เหลื่อมลํ้าในการบังคับใชกฎหมาย
      (๒)  ตองคํานึงวามีมาตรการอยางอื่นที่จะนํามาใชบังคับแทนโทษทางอาญาหรือไม
      (๓)  ควรกําหนดโทษทางอาญา เฉพาะการกระทําที่เปนผลเสียหรือมีผลกระทบตอ
สาธารณะอยางรายแรงหรือกรณีที่เปนความจําเปนอยางยิ่งเทานั้น
      (๔)  การกาํหนดโทษอาญาตองพจิารณาถึงสภาพบังคบัของกฎหมายดวย กลาวคอื หากการ
ฝาฝนกฎหมายทําใหกอผลรายตอสังคม จึงจําเปนตองกําหนดโทษอาญาเพ่ือใหผูกระทําผิดเข็ดหลาบ
ไมกระทําการนั้นอีกตอไป
      (๕)  ระวางโทษอาญาที่กําหนดตองไดสัดสวนกับการกระทําความผิด
      (๖)  ในการทบทวนกฎหมายตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นัน้ ควรมกีารกาํหนดใหทบทวนความผิดอาญาบางอยางวามี
ความจําเปนท่ีจะตองกาํหนดโทษอาญาสําหรบัความผิดน้ัน ๆ  หรือไม หรือควรยกเลิกโทษอาญาสําหรบั
ความผิดในบางประเภท เชน ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ ควรไดรับการทบทวนวา
การกําหนดโทษจําคุกสําหรับความผิดดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด

   ๕.  ความเหน็ของ ดร.ศภุกจิ แยมประชา ผูพพิากษาศาลช้ันตนประจาํสาํนกัประธานศาลฎกีา
      เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายทั้งสามขอของ
คณะอนุกรรมการฯ ดังตอไปนี้
      (๑)  หลกัเกณฑในขอหนึง่ การพจิารณาความรายแรงของความผดินอกเหนอืจากหลกัการ
ทางวิชาการแลว ยังตองคํานึงถึงสํานึกทางศีลธรรมของสมาชิกในสังคมในชวงเวลานั้น ๆ  ประกอบดวย 
เพราะประสิทธภิาพในการบังคบัใชกฎหมายอาญาขึน้อยูกบัความสอดคลองของกฎหมายนัน้ ๆ  กบัสาํนกึ
ในทางศีลธรรมของบุคคลในสังคม ซึ่งมีความเปนพลวัตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
      (๒)  หลักเกณฑขอสอง เปนหลักเกณฑสําคัญที่สุดที่ตองพิจารณาวานอกจากการใช
มาตรการทางอาญาแลว ยงัมมีาตรการทางเลือกอ่ืนในการควบคุมกาํกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ  ทีไ่มตองอาศยั
กฎหมายหรอืใชมาตรการทางกฎหมายอืน่ ๆ  นอกจากกฎหมายอาญาไดหรือไม โดยเสนอความเหน็เพิม่เตมิ
วามาตรการที่จะทําใหบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บรรลุผลสําเร็จนั้น จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
มีการเปรียบเทียบขอมูลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกับความรายแรงของ
การกระทํานั้น ๆ ของบุคคลในสังคม ความมีอยู ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ
ทางเลอืกอ่ืน ๆ  ทีอ่าจนํามาใชควบคุมกาํกบัพฤติกรรมนัน้ ๆ  ได ตลอดจนผลกระทบของการออกกฎหมาย
ตอสงัคม การใชดลุพนิจิของเจาหนาทีแ่ละการใชทรพัยากรในกระบวนการยุตธิรรม แลวนาํผลลพัธทีไ่ด
มาวเิคราะหเพือ่ตดัสนิใจกาํหนดใหการกระทําใดเปนความผดิอาญาไดอยางไมมปีญหาดานประสิทธภิาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย
      (๓)  หลักเกณฑในขอสาม ควรนําไปใชกับการออกกฎหมายใหมเทานั้น สวนการทบทวน
กฎหมายท่ีใชบงัคบัอยูแลวในปจจบุนั ควรอาศัยหลักเกณฑขอหน่ึงและขอสองเปนหลักในการพิจารณา
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   ๖. ความเห็นของนายวรรณชัย บุญบํารุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
      ปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Overcriminalization) เปนปญหาท่ีมีอยูท้ังในประเทศ
และตางประเทศ โดยในวงการกฎหมายระหวางประเทศยงัไมสามารถกาํหนดหลกัเกณฑทีช่ดัเจนแนนอน
เพือ่แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้ได ทาํไดเพยีงการออกหลกัเกณฑในรปูแบบหนงัสอืเวยีนเพือ่วางแนวทางปฏบิตัิ
เทาน้ัน การท่ีประเทศไทยไดนําเร่ืองน้ีมากําหนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จงึเปนการดาํเนนิการทีส่อดคลองกบัหลกัการสากล แตการจะกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมายใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองศึกษาขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของโดยละเอียด
เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายที่ครบถวน
และสมบูรณ
      สาํหรบัหลกัเกณฑทีใ่ชในการพจิารณาวาโทษอาญาประเภทใดจะถอืเปนโทษอาญารายแรงนัน้ 
จากการศึกษากฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของพบวา บางประเทศไดนําลักษณะการกระทําความผิด
มาใชเปนดชันชีีว้ดัความรายแรง เพือ่นาํคะแนนท่ีไดมาประเมินและวิเคราะห โดยแบงลกัษณะการกระทาํ
ความผิดอาญาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก
      (๑) การกระทําท่ีมีคาคะแนนระดับสูง ไดแก การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอยางรายแรง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๓ คะแนน
      (๒) การกระทําท่ีมีคาระดับรองลงมา ไดแก การกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลระดับกลาง ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๒ คะแนน
      (๓) การกระทําที่มีลักษณะเปนการละเมิดกฎระเบียบที่รัฐกําหนด แตไมมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะมีการใหคานํ้าหนัก ๑ คะแนน
      การใชเกณฑตามคะแนนที่ไดจากการชี้วัดดังกลาวมีขอดี คือ มีความชัดเจนและแนนอน
แตมขีอดอย คอื การกาํหนดหลกัเกณฑเชนนีม้ไิดมกีารคาํนงึถงึความรูสกึของประชาชนและสภาพสงัคม
มากนัก
      นอกจากน้ี มขีอสงัเกตเพิม่เตมิวา การกําหนดโทษอาญาน้ัน มคีวามสาํคญัและเปนสิง่สาํคญั
ทีผู่อยูในกระบวนการรางกฎหมายควรคาํนงึถงึเปนอยางยิง่ เนือ่งจากการกาํหนดโทษทางอาญามผีลกระทบ
ตอประชาชนโดยตรง
   อนึ่ง ในประเด็นการกําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เห็นชอบ
หลกัเกณฑในการกาํหนดโทษอาญาสาํหรบักฎหมายทีจ่ะตราขึน้ในอนาคต รวม ๓ ประการ ตามขอเสนอ
ของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
      ๑)  หลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ๓ ประการ   
         (๑)  การกระทําท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางราย
แรงและมีผลกระทบตอสวนรวม 
          (๒)  เปนกรณีท่ีไมสามารถใชมาตรการอ่ืนใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได และ 
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จุลนิติ

          (๓)  ความผิดอาญาท่ีมีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุกและเปรียบเทียบปรับ
ทําใหคดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมใชความผิดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่นแทนการปรับ
      ๒) การดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในปจจุบันเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาที่กําหนดในขอ ๑) กลาวคือ 
          (๑)  ทาํการศกึษาและปรับปรุงกฎหมายท่ีมกีารใชบงัคับหรือใชฟองรองบังคับคดีอยูในปจจุบนั 
ซึ่งเห็นไดจากสถิติคดีที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมช้ันตาง ๆ  ไดแกชั้นพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ 
อัยการ และศาล (จํานวนประมาณ ๕๘ ฉบับ)  
          (๒)  ความผิดตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแทและเปนการกระทํา
ที่ไมกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง อีกทั้งไมมีผลกระทบ
ตอสวนรวม โดยเปนความผดิตอสวนตวัหรอืความผดิเลก็นอย ควรแกไขเพ่ิมเตมิกฎหมายโดยยกเลกิโทษ
ทางอาญา หรือบางกรณอีาจนําแนวคดิคาเสยีหายเชงิลงโทษ (Punitive Damage) ของระบบกฎหมาย 
Common Law มาใชแทนก็ได 
          (๓)  ความผิดทางเศรษฐกิจอ่ืน เห็นสมควรใชโทษปรับทางปกครองหรือมาตรการบังคับ
อื่นแทน
          (๔)  ใหมกีฎหมายกลางแกไขเพิม่เตมิกฎหมายท่ีกาํหนดความผิดอาญาทีม่โีทษปรบัสถานเดียว
หรือความผดิท่ีมโีทษจาํคุกและเปรยีบเทยีบได เพ่ือใหสอดคลองกบัหลกัเกณฑตามขอ ๑) โดยกฎหมาย
กลางนี้อาจตราขึ้นในลักษณะทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
          (๕)  การนาํโทษปรบัทางปกครองมาใชแทนโทษอาญา ตองมกีารตรากฎหมายวาดวยการ
ดําเนินการปรับและระงับคดีที่มีโทษปรับทางปกครองเปนการเฉพาะ ในลักษณะเปนกฎหมายกลาง
หรือกฎหมายพเิศษ มสีาระสาํคัญคือ กาํหนดเกณฑกลางในการใชโทษทางปกครอง ครอบคลุมถึงวิธกีารปรับ
และการจัดการเงนิท่ีปรับ กาํหนดใหมหีนวยงานกลางในการบังคับใชกฎหมายเปนผูมหีนาท่ีและมีอาํนาจ
ลงโทษปรับ เพื่อใหคาปรับตกเปนของแผนดินและลดการทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงกําหนดอายุความ
ในการบังคับโทษปรับทางปกครอง 
      ๓)  ขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติมท่ีคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ ดังนี้
          (๑)  ใหสวนราชการทีจ่ะเสนอกฎหมายใหมหรือท่ีตองทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎกีา
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ นําหลักเกณฑในการกําหนดโทษอาญาสําหรับ
กฎหมายที่จะตราขึ้นในอนาคต ทั้ง ๓ ประการ ตามขอ ๑) ไปใชในการดําเนินการรางกฎหมายหรือ
ทบทวนกฎหมาย
          (๒)  เห็นชอบใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ดําเนินการกับกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาในปจจุบันเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการกําหนดโทษอาญาตามขอ ๑) แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
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          (๓)  มอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดําเนินการพิจารณาทบทวนสัดสวนอัตราโทษสําหรับความผิด ในประมวล
กฎหมายอาญาและการพจิารณาแยกโทษสาํหรบันติบิคุคลจากโทษสาํหรบับคุคลธรรมดา แลวนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป

บทสรุป
  กฎหมายอาญาเปนกฎหมายท่ีกําหนดวาการกระทําหรือไมกระทําอยางใดเปนความผิด และ
กาํหนดโทษสาํหรบัผูกระทาํความผดิ โดยมวีตัถปุระสงคสาํคญัในการลงโทษ ๔ ประการ คอื ๑) เพือ่เปน
การแกแคนทดแทน ๒) เพื่อการขมขู ๓) เพื่อคุมครองสังคมใหพนจากภยันตรายในระหวางที่ผูกระทํา
ความผิดถูกตัดออกจากสังคม ๔) เพื่อปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําความผิด และเมื่อไดพิจารณาแนวคิด
ทางทฤษฎีเก่ียวกับการกําหนดความผิดทางอาญาของ Herbert L. Packer ประกอบกับแนวคิด
อรรถประโยชนนิยมของ Jeremy Bentham และ John Stuart Mill ซึง่มแีนวคดิตรงกนัวา การกระทํา
ความผิดท่ีควรมีโทษอาญาน้ันจะตองเปนการกระทําท่ีกระทบกระเทือนตอสังคมจนไมอาจใหอภัยได 
และเมื่อชั่งนํ้าหนักแลวประโยชนที่ไดรับจากการลงโทษทางอาญามีมากกวาราคาที่เสียไป อีกทั้ง
เมื่อพิจารณาความผิดอาญาในทางกฎหมาย ซึ่งแบงความผิดอาญาไดเปน ๒ ประเภท คือ ความผิด
อาญาที่เปนความผิดในตัวเอง (Mala in se) และความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิด 
(Mala prohibita) แลว ความผิดอาญาท่ีเปนความผิดในตัวเองน้ัน สวนใหญกําหนดอยูในประมวล
กฎหมายอาญาซ่ึงเปนความผิดท่ีกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
ชัดเจน สําหรับความผิดอาญาที่กฎหมายกําหนดใหเปนความผิดนั้น เปนกฎหมายในทางเทคนิค 
มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซึ่งไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพื่อใหบรรลุผลได จึงจําเปนตอง
กําหนดใหมีโทษทางอาญาเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายบรรลุตามวัตถุประสงค
  ดงันัน้ ในการกาํหนดโทษอาญาในกฎหมายน้ัน โดยหลกัการแลวควรกาํหนดใหการกระทาํซึง่เปน
ความผิดในตัวเอง (Mala in se) ซึ่งเปนการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรงและมีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมเปนความผิดในทางอาญา สําหรับ
ความผิดอาญาท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนความผิด (Mala prohibita) นัน้ ควรเปนขอยกเวน เฉพาะกรณี
ที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นใดเพ่ือบังคับใชกฎหมายอยางไดผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําให
บรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได สวนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจําคุก
และปรับซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปรับแลวทําใหคดีอาญาระงับไดน้ัน หากโดยสภาพแลวไมใชความผิด
ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครอง
หรือวิธีการอื่นแทนโทษในทางอาญาเพื่อเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไมใหตองรับ
ผลกระทบจากการตองไดรับโทษในทางอาญาจากการกระทําความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทั้งนี้ เพ่ือให
การกําหนดโทษอาญาบรรลุตามวัตถุประสงคในการแกไขปญหากฎหมายอาญาเฟอในระบบกฎหมาย
ของประเทศไทย ตามเจตนารมณที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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