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รวมทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการ นักกฎหมาย นักปรัชญา และนักสังคมวิทยาในทาง
ตํ าราทั้งตํ าราภาษาไทยและตํ าราตางประเทศ และทํ าการศึกษาเปรียบเทียบความผิดลหุ
โทษของประเทศไทยกับตางประเทศ ทั้งประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Common Law อนัไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ และประเทศที่ใชระบบกฎหมาย Civil Law อนัได
แกประเทศเยอรมัน และประเทศฝรั่งเศส

จากการศึกษาพบวาหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดลหุโทษแตกตางกับ
หลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดอาญาทั่วไป เพราะความผิดลหุโทษนั้นเปนเพียง
ความผดิเล็กนอยที่ไมมีโทษรุนแรง เปนการกระทํ าที่มีขอควรตํ าหนิในทางศีลธรรมจากชุมชน
นอย เปนบทบัญญัติสํ าหรับการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ ทีไ่มไดสงผลกระทบตอสังคม
อยางรุนแรง อีกทั้งผูกระทํ าความผิดลหุโทษไมไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวราย  แตมคีวามจํ า
เปนที่จะตองบัญญัติใหเปนความผิดเพื่อประโยชนในการวางระเบียบกฎเกณฑของการอยู
รวมกันในสังคม นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวาแนวความคิดเกี่ยวกับความผิดลหุโทษ 
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ของประเทศตาง ๆ มีความแตกตางกัน เชน ในประเทศเยอรมันมีแนวคิดวาความผิดลหุโทษ
ไมไดเปนความผิดอาญาแตเปนความผิดที่เกี่ยวกับการปกครอง ประเทศฝรั่งเศสเห็นวาความ
ผดิลหโุทษนั้นยังเปนความผิดอาญาอยู แตเปนเพียงความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น ดังนั้นจึง
ไดกํ าหนดบทระวางโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษไวเพียงแคโทษปรับเทานั้น ไมมีโทษจํ าคุก
ส ําหรบัความผิดลหุโทษ  สวนประเทศไทยมีแนวความคิดวาความผิดลหุโทษนั้นเปนความผิด
อาญา และมีบทระวางโทษสํ าหรับความผิดลหุโทษทั้งโทษจํ าคุกและโทษปรับ

เมื่อนํ าหลักเกณฑที่ใชบัญญัติความผิดลหุโทษและลักษณะของความผิดลหุโทษ
มาเปรยีบเทียบกับความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา พบวามีความผิดลหุโทษบาง
ลกัษณะมคีวามไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ กลาวคือเปนการกระทํ าที่มีขอ
ตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง ผูกระทํ าไดกระทํ าความผิดดวยจิตใจที่ช่ัวราย มีความกาว
ราวหรือรุนแรงของการกระทํ า และเปนภยันตรายตอประชาชนหรือตอสังคมสูง         สงัคมมี
ปฎิกิริยาหรือมีความหวาดกลวัตอการกระทํ านั้นมาก  และนอกจากนี้ยังพบวาการที่กฎหมาย
บัญญัติใหความผิดที่มีลักษณะดังกลาวเปนเพียงความผิดลหุโทษไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ 
เชน ท ําใหเกิดความไมเปนธรรม ทํ าใหเกิดความไมแนนอนชัดเจนในการใชกฎหมายอาญา 
ท ําใหการบังคับใชกฎหมายอาญากับการกระทํ าความผิดดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ และทํ า
ใหกฎหมายอาญาไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองความสงบเรียบรอยของ
สังคม

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดพยายามแยกแยะความผิดลหุโทษที่ไมสอดคลองกับ
ลักษณะของความผิดลหุโทษที่สมควรจะเปลี่ยนมาเปนความผิดอาญาทั่วไป เสนอวิธีการ
กํ าหนดใหความผิดลหุโทษดังกลาวเปนความผิดอาญาทั่วไป และเสนอแนะขอสรุปที่นาจะ
เปนประโยชนตอการบัญญัติความผิดอาญาของประเทศไทย
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ABSTRACT

This thesis is aimed to study the concept in transforming certain petty 
offenses under the Thai Penal Code into Criminal Offenses.  The study shall 
embark on the analysis of legislation that is similar to criminal law.  The criterion to 
specify the scope of the criminal law, nature, criminalization, including the criterion 
to enact and nature of the petty offense. This study attempts to compile and 
analyze theories and concepts of academicians, jurists, philosophers and 
sociologists that are written in Thai and foreign literatures both civil law and 
common law tradition with the emphasis on Germany and France.

The study found that the criterion in promulgating the petty offense 
differed from the criterion in criminal statute. The underlying principle is that petty 
offense usually has a lesser punishment or morally less blameworthy in the 
community.  Usually they are violations on minimal legal norms that have not 
severely affected the society or individual well being. The perpetrator has not had 
ill intention or wicked mind.  However there is a need to criminalize certain acts in 
order to keep social order. In addition, the study revealed that the concept relating 
to petty offense in various countries were rather different, for instance in Germany 
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petty offense is not criminal but an offense under the administrative law.  In France, 
the petty offense is still criminalized but only a minor violation.  Therefor the 
punishment is meted out only fine, without imprisonment.  In contrary, in Thailand 
petty offense is criminal and the offender shall be punished with fine or 
imprisonment or both.

In scrutinizing the Thai petty offense provisions under the criterion and 
nature of the offense, I found the discrepancy in many petty offense provisions that 
were obsolete and not in touch with the present reality.  These petty offenses were 
morally severe blameworthy, or committed with vicious intention, aggression, 
violence or dangerousness to society.  Certain petty offenses induce public fear 
similar to other ordinary criminal act.  The discrepancy brought unfair treatment to 
different offenders, uncertainty or arbitrary charge the offenders in the criminal 
process.  The enforcement of criminal law is inefficient and shall not fulfill 
objectives of the criminal law to protect the public.

Last but not least this thesis has attempted to analyze and differentiate 
the petty offense provisions that inconsistent with the scope and nature of the 
offense and they should be amended into criminal offenses in comparable to 
severity, harm, blameworthy and penalty, including recommendation for further 
implementation.
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บทท่ี 1
บทนํ า

1. ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

โดยธรรมชาติมนุษยมีความจํ าเปนที่ตองอยูรวมกันและเมื่อมนุษยมาอยูรวมกัน ก็
เปนธรรมดาที่จะตองเกิดการกระทบกระทั่งกันข้ึน และแมวาในสังคมมนุษยจะมีระเบียบทาง
สังคมที่เปนเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของมนุษยอยูเปนจํ านวนมากก็ตาม แต
การใชระเบียบทางสังคมในการควบคุมความประพฤติของมนุษยนั้นเปนเรื่องของความสมัคร
ใจของแตละบุคคลโดยไมมีสภาพบังคับจากสังคมภายนอก  ดังนั้นลํ าพังแตระเบียบทาง
สังคมอยางเดียวจึงไมเพียงพอที่จะทํ าใหสังคมมีความสงบและมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ไดอยางแทจริง จึงจํ าเปนที่จะตองมีกฎหมายมาเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบและ
ความเรียบรอยของสังคมโดยเฉพาะกฎหมายอาญาเพราะกฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่มี
สภาพบังคับที่รุนแรงที่สุด อยางไรก็ตามการใชกฎหมายอาญาเพื่อเปนเครื่องมือคุมครองการ
อยูรวมกันของมนุษยในสังคมก็ตองกระทํ าเฉพาะเทาที่จํ าเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเทา
นั้นเพราะกฎหมายอาญานั้นไมใชกฎหมายที่มุงแตจะจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทา
นัน้แตกฎหมายอาญายังตองเปนหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมดวย ดังนั้น
การบังคับใชกฎหมายอาญาจะตองเปนกรณีที่เปนการกระทํ าที่กระทบกระเทือนตอการอยู
รวมกัน ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวมที่รัฐมีหนาที่ตองดูแลรับผิดชอบ

ความผิดอาญานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกาลเวลา การกระทํ าอยาง
หนึ่งอาจถือวาเปนความผิดอาญาในสมัยหนึ่งแตตอมาก็อาจกลับกลายวาไมเปนความผิดก็
ได  เชนในสมัยโบราณจะมีความผิดทางศาสนาเปนจํ านวนมาก แตในปจจุบันความผิดเกี่ยว
กบัศาสนามจํี านวนนอยมาก  หรือในสมัยที่ประเทศไทยใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 
การกระทํ าชํ าเราผิดธรรมดามนุษยเปนความผิดตามมาตรา 242 แตเมื่อไดมีการประกาศใช
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไมไดมีการบัญญัติความผิดฐานนี้ไวทํ าใหการกระทํ าดัง 
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กลาวไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป   หรือในทางตรงกันขามการกระทํ าอยางหนึ่งอาจไม
เปนความผิดในสมัยหนึ่งแตตอมาก็กลับถือวาเปนการกระทํ าความผิดได  เชน มีความผิด 
อาญาในสมัยปจจุบันหลายฐานความผิดที่ไมเคยเปนที่รูจักกันมากอนเลยในสมัยกอน เชน 
ความผดิเกีย่วกับการสาธารณสุข ความผิดเกี่ยวกับการจราจร หรือการรังแกหรือขมเหงผูอื่น
ในที่สาธารณะ และการทารณุเด็กหรือผูที่ไมสามารถปองกันตนเองไดซ่ึงในสมัยที่ใชกฎหมาย
ลกัษณะอาญา ร.ศ.127 ไมปรากฏการกระทํ าดังกลาวเปนความผิด แตในปจจุบันการกระทํ า
ดังกลาวเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 และมาตรา 398 ตามลํ าดับ

ปจจุบันนี้สภาพของสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซ่ึงอาจเกิดจากความเจริญ
ทางวตัถุ สภาพหรือปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อันอาจสงผลใหแนวความ
คิดในการกํ าหนดการกระทํ าที่เปนความผิดแบบ Mala in se หรือ Mala Prohibita เปลี่ยน
แปลงไปจากเดิมได ความผิดแบบ Mala Prohibita บางอยางที่กระทบถึงชุมชนอยูตลอด
เวลาก็อาจพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจนมีสภาพเปนความผิดโดยตัวของมันเองซึ่งทุกคนใน
สงัคมยอมรับใหเปนความผิดแบบ Mala in se ในภายหลังได และในขณะเดียวกันความผิด
แบบ Mala in se เดมิ กอ็าจเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเปนการกระทํ าที่ไมเปนความผิดอาญา
อกีตอไปก็ได ทั้งนี้โดยข้ึนอยูกับสํ านึกทางศีลธรรมของแตละชุมชนที่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา

ความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญานั้น       ความจริงแลวก็เปนความผิด
ในภาคความผิดทั่วไปนั่นเอง แตที่ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดบัญญัติความผิด
ลหุโทษแยกออกมาเปนความผิดในภาค 3 ตางหากก็เพราะความผิดลหุโทษมีลักษณะเปน
ความผดิเลก็ๆ นอยๆ ที่มีอัตราโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้ง
จํ าทั้งปรับ  และมีหลักเกณฑบางอยางแตกตางไปจากความผิดอาญาภาคทั่วไปเทานั้น  การ
ทีก่ฎหมายอาญาบัญญัติความผิดลหุโทษไวก็เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม เพราะ
โดยสวนใหญแลวบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดลหุโทษจะเปนการกระทํ าที่ไมคอยสงผล
กระทบตอสังคมอยางรุนแรง ไมไดเปนความผิดอาญาที่เปนความชั่วรายตามธรรมชาติแตถือ
เปนความผิดเนื่องจากเปนการกระทํ าที่ตองหามตามบทบัญญัติของกฎหมาย (Mala 
Prohibita)

อยางไรก็ตามก็มีความผิดลหุโทษบางฐานความผิดมีลักษณะเชนเดียวกับความ
ผดิอาญาทั่วไป กลาวคือเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง มีความรุน
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แรงหรอืกาวราวของการกระทํ าสูง  เปนการกระทํ าที่กระทบกระเทือนตอการอยูรวมกันของ
สงัคม และกระทบกระเทือนตอคุณธรรมทางกฎหมายที่สํ าคัญที่สมควรไดรับการยกระดับข้ึน
มาเปนความผิดอาญาทั่วไปหรือความผิดตามภาค 2  เชน  ความผิดฐานใชกํ าลังทํ ารายตาม
มาตรา 391 ความผิดฐานนี้มีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ ความปลอดภัยของรางกาย ” 
เชนเดียวกับความผิดฐานทํ ารายรางกายตามมาตรา 295  ซ่ึงความผิดทั้ง 2 ฐานนี้มีองค
ประกอบภายนอกและองคประกอบภายในเหมือนกัน จะตางกันก็เฉพาะผลของการกระทํ า
เทานัน้  ดังนั้นความผิดตามมาตรา 391 จึงเปนความผิดพื้นฐานของความผิดตามมาตรา 
295  ความผิดฐานนี้จึงควรบัญญัติไวในความผิดหมวดเดียวกับความผิดฐานทํ ารายรางกาย
และมกีารก ําหนดบทลงโทษเสียใหมใหเหมาะสม    หรือความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา 393 
มคุีณธรรมทางกฎหมายคือ “ เกยีรติ ” เชนเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 
326  ซ่ึงความผิดตามมาตรา 393 นี้เปนความผิดที่เสริมใหการคุมครองเกียรติมีความ
สมบูรณ ดังนั้นความผิดตามมาตรา 393 ควรไดบัญญัติไวในความผิดหมวดเดียวกับความ
ผิดฐานหมิ่นประมาท โดยมีการกํ าหนดบทลงโทษเสียใหมและบัญญัติใหเปนความผิดอัน
ยอมความไดเชนเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดมีการใชบังคับมาเปนเวลากวา 40 ปแลว 
และแมวาจะไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาหลายครั้งก็ตาม  แตการแกไข
เพิ่มเติมสวนใหญจะเปนการแกไขในสวนของความผิดในภาคความผิดทั่วไปโดยเปนการแก
ไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหสูงข้ึน แตในสวนของความผิดลหุโทษนั้นไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
เพยีง 2 มาตราเทานั้น คือ มาตรา  393 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคํ าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
แผนดนิ ฉบับที่ 41 ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 134  หนา 46 ( ฉบับ
พเิศษ ) วันที่ 21 ตุลาคม 2519 )   และมาตรา 398 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่  8 ) พ.ศ. 2530   (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 104 ตอนที่ 173 หนา 11 ( ฉบับพิเศษ )  วันที่ 1 กันยายน 2530 )

เมื่อสภาพสังคมของประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองและจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม มีความซับซอนในเทคโนโลยี 
ระบบเศรษฐกิจและสภาพสังคม ไดสงผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมาย 
ประกอบกับกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันไดมีการบังคับใชมานานแลว จึงเห็นสมควรวาควร
จะไดมีการแกไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษบางฐาน
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ความผิดที่เปนการกระทํ ามีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม มีความรุนแรงของการกระทํ าและเปน
การกระทํ าที่กระทบตอสังคมสวนรวมสูง และมีคุณธรรมทางกฎหมายที่สํ าคัญ โดยนํ ามา
บัญญัติไวในภาคความผิดทั่วไป และใหบทบัญญัติวาดวยความผิดลหุโทษในประมวล
กฎหมายอาญาหมายถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความผิดที่โดยลักษณะแลวเปนการกระทํ ามี
ความรนุแรงไมมากนัก เปนการกระทํ าที่ไมสงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง ไมไดเปนความ
ผิดอาญาที่มีความชั่วรายตามธรรมชาติ และมีคุณธรรมทางกฎหมายที่ไมรุนแรงถึงขนาดที่
ทํ าใหสังคมคงอยูไมไดแตเปนเพียงสวนประกอบในการจัดระเบียบการบริหารงานในสังคม 
ซ่ึงจํ าเปนที่จะตองใชมาตรการทางอาญาเพื่อประโยชนในการอยูรวมกันในสังคมเทานั้น

2. วตัถุประสงคของการศึกษา

1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักเกณฑในการบัญญัติกฎหมายอาญา และ
ขอบเขตของกฎหมายอาญา

2) เพือ่ศึกษาถึง แนวคิดในการบัญญัติความผิดลหุโทษ
3) เพือ่วิเคราะหถึงหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดลหุโทษ และวิเคราะห

ถงึความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาที่ไมสอดคลองกับแนวคิดของความผิดลหุโทษ
4) เพือ่ศึกษาถึงความผิดลหุโทษบางมาตรา ที่ไมสมควรบัญญัติเปนความผิดลหุ

โทษเพราะเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม มีความรุนแรงหรือความกาวราวของ
การกระทํ าสูง เปนการกระทํ าที่กระทบกระเทือนตอสวนรวมอยางมากและมีคุณธรรมทาง
กฎหมายที่สํ าคัญ

5) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษบางลักษณะใหเปน
ความผิดอาญาทั่วไป และแนวทางในการแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายในสวนที่
เกี่ยวของ
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3. สมมตฐิานของการศึกษา

ความผิดลหุโทษ เปนความผิดเล็กนอยที่ไมมีโทษรุนแรง เปนการกระทํ าที่มีขอ
ควรตํ าหนิในทางศีลธรรมจากชุมชนนอย เปนบทบัญญัติสํ าหรับการละเมิดกฎหมายเล็กๆ 
นอยๆ ที่ไมไดสงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรงแตมีความจํ าเปนที่จะตองบัญญัติใหเปน
ความผิดอาญาเพื่อประโยชนในการวางระเบียบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคม แตมี
ความผิดลหุโทษบางลักษณะเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม มีความรุนแรงของ
การกระทํ าและมีผลกระทบตอสังคมหรือตอความสงบเรียบรอยสูง และเปนการกระทํ าที่มี
คุณธรรมทางกฎหมายที่สํ าคัญที่สมควรบัญญัติใหเปนความผิดอาญาทั่วไป

4. ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงความผิดลหุโทษบางฐานความผิดใหเปนความผิด
อาญาทั่วไป โดยเริ่มศึกษาตั้งแตประวัติความเปนมาในการบัญญัติความผิดอาญาทั่วไปและ
ความผิดลหุโทษ ลักษณะของความผิดอาญาทั่วไปและความผิดลหุโทษ หลักเกณฑที่ใชใน
การกํ าหนดความผิดอาญาทั่วไปและความผิดลหุโทษ ความผิดลหุโทษที่ไมสอดคลองกับ
ลกัษณะของความผิดลหุโทษ ปญหาที่เกิดข้ึนจากการบัญญัติใหความผิดที่สมควรเปนความ
ผิดอาญาทั่วไปเปนเพียงความผิดลหุโทษ  ตลอดจนแนวคิดในการปรับเปลี่ยนความผิดลหุ
โทษบางฐานเปนความผิดอาญาทั่วไปโดยเปรียบเทียบกับตางประเทศ โดยจํ ากัดขอบเขต
การศกึษาเฉพาะการกระทํ าที่ไดบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา

5.  ค ํานิยาม

ความผิดลหุโทษตามวิทยานิพนธฉบับนี้ หมายถึงความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาและใหหมายความรวมถึงความผิดเล็กนอยหรือไมรายแรง (Misdemeanors)
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ในกฎหมายตางประเทศที่นํ ามาศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับความผิดลหุโทษ (petty
offence) ของไทย

6. วธีิด ําเนินการศึกษา

ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือเปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลที่เปนเอกสารที่เกี่ยวของจากตัวบทกฎหมาย คํ าพิพากษาของศาล เอกสารทางดาน
กฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษ รวมทั้งผลงานของ
นกันติิศาสตร นักปรัชญา นักอาชญาวิทยา นักสังคมวิทยา เปนตน โดยรวบรวมขอมูลดัง
กลาวใหเปนระบบเพื่อใชในการศึกษาวิจัยและสรุปเปนขอเสนอแนะตอไป

7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1) เพือ่ใหทราบที่มา ลักษณะ และหลักเกณฑในการบัญญัติความผิดอาญาโดย
ทั่วไป

2) เพือ่ใหทราบถึงหลักเกณฑในการบัญญัติความผิดลหุโทษ ลักษณะ และการ
ก ําหนดหรือสถานภาพทางกฎหมายของความผิดลหุโทษ

3) เพื่อใหทราบถึงความผิดลหุโทษบางมาตราที่ไมสอดคลองกับลักษณะของ
ความผิดลหุโทษ ซ่ึงไมสมควรบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษ

4) เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษเปน
ความผิดอาญาทั่วไป

5) เพือ่ประโยชนแกผูที่จะศึกษาคนควาและทํ าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของตอไป
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บทท่ี 2

แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

1. แนวความคิดวาดวยความรับผิดในทางอาญา
       1.1ความหมายของกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญาเปนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับความประพฤติของบุคคลที่
เปนอาชญากร หรือเกี่ยวกับความประพฤติที่ฝาฝนตอขอบังคับในการรักษาไวซ่ึงความสงบ
เรียบรอยในสังคม 1  กฎหมายอาญานั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมาย   เชน
        กฎหมายอาญา คือบรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึงความผิดอาญา โทษ วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยและมาตราการการบังคับทางอาญาอื่น และเปนกฎหมายที่กํ าหนดให
ความผิดอาญาเปนเง่ือนไขของการใชโทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตราการบังคับ
ทางอาญาอื่นนั้น 2

        กฎหมายอาญา คือบรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงความผิดและกํ าหนด
โทษไว ซ่ึงรัฐจะเปนผูลงไวในกรณีที่มีการกระทํ าผิดนั้น  ๆ 3

        กฎหมายอาญาไดแก กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและโทษ 4

        กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติวาการกระทํ าหรือไมกระทํ าการอยางใด
เปนความผิดและกํ าหนดโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดไวดวย 5

                                                  
1 อุททิศ  แสนโกศิก. กฎหมายอาญาภาค 1.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ,

2528, หนา 2.
2 คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร : สํ านักพิมพวิญูชน, 2543,

หนา 26.
3  อุททิศ แสนโกศิก.  กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา  2.
4  หยุด แสงอุทัย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.  พิมพคร้ังที่ 15.  กรุงเทพมหานคร :

สํ านักพิมพประกายพรึก, 2545, หนา 119.
5 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1.  พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2544 , หนา 1.
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    กฎหมายอาญาไดแกการกระทํ าหรืองดเวนการกระทํ าที่จักตองกระทํ าเพื่อปองกัน
ผลในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติหามหรือใหกระทํ า เพื่อรักษาความสงบของชุมชนหรือรักษาศีล
ธรรม 6

        กฎหมายอาญา คือกฎหมายซึ่งมีความมุงหมายในอันที่จะปองกันความเสียหาย
ตอสงัคมโดยบัญญัติวาการกระทํ าใดเปนความผิดและกํ าหนดโทษที่จะลงแกการกระทํ านั้น 7

        กฎหมายอาญา เปนกฎขอบังคับตาง ๆ ที่กํ าหนดเกี่ยวกับความประพฤติของ
มนุษยซ่ึงประกาศใชบังคับโดยผูมีอํ านาจในทางการเมือง และใชบังคับแกบุคคลทุกคนทุกชน
ช้ันโดยเสมอกัน และการบังคับนั้นกระทํ าโดยการงลงโทษโดยรัฐ 8

จากคํ านิยามของกฎหมายอาญาตาง ๆ เหลานี้ จะเห็นไดวากฎหมายอาญาเปน
กฎหมายที่กํ าหนดถึง
        (1) ความผิด  กฎหมายจะบัญญัติหามไววาไมใหกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่ง 
ถาไดกระทํ าการที่หามไวจะถือวามีความผิด  ( เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288. 334. 357 ฯลฯ )  และบัญญัติใหมีหนาที่กระทํ าการอยางใดอยางหนึ่ง ถาไม
กระท ําตามหนาที่นั้นถือวามีความผิด  ( เชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
126, 154, 166, 200 ฯลฯ )
        (2) มาตรการบังคับทางอาญา ไดแก โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือมาตร
การบังคับทางอาญาอื่น 9 กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคที่สํ าคัญประการหนึ่งคือเพื่อปองกัน
ความเสยีหายของสังคมหรือเพื่อปองกันอันตรายตออนามัย ตอความปลอดภัยและศีลธรรม
ของสวนรวม ดังนั้นการที่จะทํ าใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดก็ตองทํ าโดยใหกฎหมาย

                                                  
6 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ.  กฎหมายอาญาหลัก และปญหา.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร :

สํ านักพิมพนิติธรรม,  2540,  หนา 3-4.
7 Wayne R.Lafave & Austin W Scott. Jr.  Criminal Law.  St. Paul Minn. :  West Publishing

co,  1992,  p  5.
8 Edwin Sutherland and Donald Cressey.  Principle of Criminology. 7th., New York : JB

Lippincott, 1966, p.  4.
9 มาตรการบงัคบัทางอาญาอื่น เชน การยึดและทํ าลายวัตถุหรือสวนของวัตถุท่ีมีขอความหมิ่น

ประมาท การใหโฆษณาคํ าพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพโดยใหจํ าเลยเปนผูชํ าระคาโฆษณา ตามมาตรา
332  ด ูคณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา 325,356.
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อาญามีสภาพบังคับหรือมีการลงโทษผูที่กอใหเกิดความเสียหายนั่นเอง  ความเสียหายที่
กฎหมายอาญาประสงคจะปกปองหรือคุมครองนั้นบางเรื่องก็เปนความเสียหายที่เปน
รปูธรรม เชน การฆาคนหรือการทํ ารายคนในความผิดฐานฆาคนหรือฐานทํ าราย การเผา
บานในความผิดฐานวางเพลิง การสูญเสียทรัพยในความผิดฐานลักทรัพย เปนตน บางกรณี
ความเสยีหายนั้นอาจเปนเรื่องนามธรรม เชน ความเสียหายตอเกียรติยศชื่อเสียงในความผิด
ฐานหมิ่นประมาท  และในบางกรณีความเสียหายที่มุงจะปองกันนั้นก็อาจเปนเพียงสถาน
การณอยางใดอยางหนึ่งอันนาหวาดเสียวหรือจะกออันตรายขึ้น เชนความผิดฐานเปนซอง
โจร เปนตน 10

โทษในทางอาญาเปนการบังคับโดยรัฐเปนผูใชอํ านาจลงโทษตอผูกระทํ าความ
ผิดอาญา ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงวาชุมชนไมตองการใหการกระทํ าความผิดเชนนั้นมีข้ึนและ
เปนการตอบแทนผูกระทํ าความผิดเพื่อใหหลาบจํ าดวย ดังนั้นการลงโทษจึงหมายถึงการที่
รัฐทํ าใหผูกระทํ าความผิดตองไดรับผลรายเพราะเหตุที่ผูนั้นฝาฝนกฎหมาย ทั้งนี้โดยเจตนา
ใหผูไดรับโทษรูสึกวาสิ่งนั้นเปนผลราย 11   ในสวนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญานั้นมีทฤษฎีที่เกี่ยว
ของอยู 2 ทฤษฎี   คือ “ ทฤษฎีเด็ดขาด ” และ “ ทฤษฎีสัมพัทธ  ” 12

        (1) ทฤษฎเีด็ดขาด (Absolute Theory) ถอืวาการลงโทษเปนสิ่งที่มีอยูโดยธรรม
ชาติในทุกความผิด ถือเปนผลที่หลีกเลี่ยงไมไดของความผิด ดังนั้นผูใดกระทํ าความผิดจะ
ตองถูกลงโทษ หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาการกระทํ าความผิดเปนกรรมชั่วผูใดกระทํ า
ความผิดจะตองชดใชกรรมของตนโดยตองยอมรับการลงโทษตามทฤษฎีนี้ แมจะไมมีรัฐก็
สามารถลงโทษผูกระทํ าความผิดไดเพียงแตรัฐรับดํ าเนินการลงโทษเสียเองเพื่อบรรลุถึงความ
มุงหมายบางประการ ทฤษฎีนี้เห็นวาการลงโทษเปนของควบคูกับการกระทํ าความผิด ถา
สังคมไมลงโทษผูกระทํ าความผิดก็เทากับวาสังคมยอมรับการกระทํ าความผิดของผูนั้นซ่ึงจะ
มีผลเหมือนวาสังคมเปนผูสนับสนุนใหมีการกระทํ าความผิด ทฤษฎีนี้ยังเห็นวาจะใชการลง
                                                  

10 วิสาร พันธุนะ.  ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายอาญาและปรัชญากฎหมายอาญา. เอกสารการ
สอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติท่ัวไป พิมพคร้ังที่ 14.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช,  2545, หนา 6 – 7.

11 อุททิศ แสนโกศิก.  หลกักฎหมายอาญา : การลงโทษ.  หนังสืออุทิศนุสรณ กรุงเทพมหานคร :
กรมสรรพสามิต,  2515, หนา 2.

12 หยุด  แสงอุทัย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 208.
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โทษเปนเครื่องมือเพื่อใหเกิดประโยชนอยางอื่นไมได ไมวาจะเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูลงโทษ
เองหรอืแกสังคมก็ตาม ดังนั้นการลงโทษทุกกรณีจะตองเนื่องมาจากเหตุที่บุคคลผูถูกลงโทษ
ไดกระทํ าความผิดเทานั้น
        ทฤษฎีเด็ดขาดไดรับการคัดคานดวยเหตุผลหลายประการ เชน ลักษณะของ
ทฤษฎีนี้เปนเรื่องลาสมัยเพราะเปนการมองแตอดีตคือเอาการลงโทษเปนการตอบแทนแก
แคนความผิดที่ไดกระทํ าไปแลว ไมไดมุงถึงประโยชนในอนาคตเลยกลาวคือไมไดคํ านึงถึงวา
การลงโทษนั้นจะมีผลในทางปองกันไมใหมีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึนอีกหรือไม   การลง
โทษเกิดข้ึนโดยกฎหมายและกฎหมายก็เปนเครื่องมือของรัฐซ่ึงจุดมุงหมายพื้นฐานของรัฐ
ยอมไดแกสวัสดิภาพของบรรดาสมาชิกในรัฐดังนั้นการลงโทษตามกฎหมายก็ควรทํ าเพื่อวัตถุ
ประสงคดังกลาว  การลงโทษจะเปนสิ่งที่ถูกตองยุติธรรมก็ตอเมื่อเกิดประโยชนตอผูถูกลง
โทษเองหรือตอประชาชนสวนรวมมิฉะนั้นโทษก็จะกลายเปนสิ่งเลวรายประการหนึ่ง  ทฤษฎี
เด็ดขาดเปนเรื่องไรเหตุผลเพราะวาทฤษฎีเด็ดขาดเอาความผิดทางศีลธรรมเปนสํ าคัญแต
ปจจุบันมีความผิดจํ านวนมากที่ไมใชเปนเรื่องของศีลธรรมแตเปนความผิดเพราะกฎหมาย
หาม ดังนั้นถาจะลงโทษเพื่อแกแคนตอบแทนไปหมดก็เปนเรื่องที่ไมยุติธรรมอยางยิ่ง 13

        (2) ทฤษฎีสัมพัทธ (Relative Theory) ทฤษฎีนี้ไมไดพิจารณาในแงการกระทํ า
ความผิดแตพิจารณาในแงที่วาควรจะลงโทษอยางไรจึงจะเกิดประโยนชทั้งแกตัวผูกระทํ า
ความผดิเองและแกสังคมสวนรวม การลงโทษจะตองคํ านึงถึงตัวผูกระทํ าความผิดและสภาพ
แวดลอมอื่นดวย และโทษนั้นควรจะมีผลทํ าใหผูกระทํ าความผิดเกิดความหวาดกลัว ทํ าใหผู
กระทํ าความผิดกลับตัวเปนคนดี ทํ าใหสังคมปลอดภัยจากการกระทํ าความผิด ทฤษฎี
สัมพัทธมีลักษณะเปนการมองไปในอนาคตเพื่อปองกันไมใหมีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึนอีก
ซ่ึงอาจจะโดยการขมขูไมใหคนทั่วไปกระทํ าความผิดหรือแกไขผูกระทํ าความผิดใหกลับตัว
เปนคนดี  แตทฤษฎีสัมพัทธถือวาลํ าพังแตการขมขูดวยโทษอยางเดียวยอมไมเพียงพอตอ
การปองกันการกระทํ าความผิดอาญาในอนาคต ดังนั้นการลงโทษจึงตองมีลักษณะเปนการ
แกไขตวัผูกระทํ าความผิดดวย เพื่อปองกันไมใหผูกระทํ าความผิดไปกระทํ าความผิดซ้ํ าอีก 14

                                                  
13 อุททิศ แสนโกศิก.  หลกักฎหมายอาญา : การลงโทษ.  หนา  7 – 11.
14  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 17 -  35.
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        ดังนัน้ผลของการลงโทษที่รัฐไดกระทํ าตอบุคคลจึงมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 15

        1) การปองกันบุคคลหรือปองกันพิเศษ (Special Prevention) หมายถึงการปอง
กนัผูทีก่ระทํ าผิดแลวไมใหกระทํ าความผิดซ้ํ าอีก ไดแก การยับยั้ง การแกไข หรือการทํ าใหผู
กระท ําความผิดไมสามารถกระทํ าความผิดไดอีกตอไป เชน การลงโทษประหารชีวิต จํ าคุก 
หรือกักขัง  เปนตน
        2) การปองกันทั่วไป (General Prevention) หมายถงึการลงโทษที่มีผลตอสังคม
สวนรวม คือการลงโทษตองเปนการปองกันมิใหบุคคลทุก ๆ คนกระทํ าความผิด จะตองลง
โทษเพือ่ใหทุก ๆ คนหวาดกลัวไมกลากระทํ าความผิดอยางเดียวกันนั้นข้ึนอีก หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือจะตองลงโทษผูกระทํ าความผิดเพื่อใหเปนแบบอยางซึ่งมีผลตอจิตใจของบุคคล
ทัว่ไปที่คิดจะกระทํ าความผิดอยางเดียวกันใหงดเวนความคิดนั้นเสีย
        การลงโทษเปนเครื่องมือของรัฐที่ใชตอบโตการกออาชญากรรมหรือการกระทํ า
ความผดิ ซ่ึงถือวาเปนผลเสียหายตอสาธารณชนและกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอย 
การลงโทษจึงเปนเครืองมือสงเสริมประสิทธิภาพของกฎหมายในอันที่จะตอบสนองความ
ตองการของสังคมเพื่อวัตถุประสงคในการอยูรวมกันอยางสงบ เพราะการลงโทษมีลักษณะ
เปนการบังคับใหผูกระทํ าความผิดรับผิดตอผลของการกระทํ าของตนตอชุมชนหรือรัฐ
        การลงโทษอาจเปนการกระทํ าตอตัวบุคคลที่กระทํ าความผิดนั้นเอง หรือตอทรัพย
สนิของผูนั้นก็ได ซ่ึงการลงโทษโดยวิธีการตาง  ๆ จะมีลักษณะที่สํ าคัญดังนี้ 16

1) มลีกัษณะเปนผลราย ทั้งนี้เนื่องมาจากวัตถุประสงคเพื่อการทดแทน โทษเปน
การทํ าใหไดรับความลํ าบากทํ าใหผูตองโทษรูสึกลํ าบากทุกขทรมาน หรืออยางนอยก็ถูก
จํ ากัดสิทธิ
        2) มีลักษณะที่นาอับอาย โทษเปนเครื่องแสดงความไมเห็นชอบของมหาชน
เพราะเปนเครื่องแสดงวาความประพฤติปฏิบัติของผูถูกลงโทษนั้นไมเพียงแตไมสมควรเทา

                                                  
 15 ประธาน  วัฒนวาณิชย.  “แนวความคิดในการลงโทษ.”  วารสารนิติศาสตร. ปท่ี 12, ฉบับท่ี 2.

2524, หนา 9.
16 โกเมน  ภัทรภิรมย.  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย,  2518, หนา 1 .
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นั้นแตควรตองถูกตํ าหนิติเตียนดวยในแงของสังคมแตทั้งนี้ลักษณะนาอับอายนี้จะตองไมมี
มากเกินไปจนทํ าใหยากแกการกลับคืนสูสังคม
        3) มลีกัษณะเปนการกํ าหนดไวกอนเพื่อเปนการขมขูและตอบแทน
        4) มลีกัษณะเปนการแนนอน
        การลงโทษไมใชเปนสาระสํ าคัญของกฎหมายแตเปนเพียงสวนประกอบที่มีหนาที่
ค้ํ าจุนและสนับสนุนใหกฎหมายไดรับการยอมรับนับถือและปฎิบัติจนบรรลุ เปนปจจัยที่มุง
หวังผลในทางจิตใจของสมาชิกในสังคมเพื่อใหเกิดความเกรงกลัวและเคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อมีผูไมปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมีผลเปนการกระทบ
กระเทือนตอสังคมสวนรวมก็จะมีการลงโทษทางอาญาซึ่งอาจเปนการบังคับตอตัวบุคคล 
หรือทรัพยสิน
        การลงโทษยอมเปลี่ยนแปลงและแตกตางกันไปตามสถานที่และเวลา ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมในแตละทองถิ่น แตการลงโทษที่ดีคือการบังคับใด ๆ ก็ตามไม
วาบังคับตอรางกายหรือทรัพยสินที่ไดคํ านึงถึงการเคารพหลักมนุษยธรรม การลงโทษที่ปา
เถือ่น ทารุณโหดรายยอมถือไดวาเปนการละเมิดหลักพื้นฐานแหงมนุษยธรรม
        การลงโทษไมวาจะพิจารณาจากทฤษฎีหรือวัตถุประสงคในการลงโทษยอมมีผล
ตอผูกระทํ าความผิดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้ 17

        (1) ทดแทนความผิดหรือแกแคน (Pretribution Justification) ผูกระทํ าความผิด
สมควรไดรับโทษเพราะเขาไดกระทํ าความผิดและตองรับผิดชอบตอการกระทํ าของตนเอง
และโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดนั้นตองเหมาะสมกับความผิด (culpability) ความรับผิด
จะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับผลรายของการกระทํ าวาเปนการกระทํ าความผิดโดยเจตนา ไม
เจตนา หรือประมาท แรงจูงใจ พฤติการณแวดลอม เหตุเพิ่มโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษ  
แตอยางไรก็ตามแนวความคิดนี้ก็ยังยอมรับการทดแทนความผิดโดยมีขอบเขตจํ ากัดหรือ
ความแตกตางระหวางบุคคลไดตามหลักผูสมควรไดรับโทษ (Distributive Justice) ตาม
สถานะของบุคคล หรือความชั่ว เปนตน ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงไดบัญญัติโทษขั้นตํ่ าและขั้น
สูงไวซ่ึงทํ าใหกฎหมายอาญามีความยืดหยุนและทํ าใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการกํ าหนด
โทษไดตามความเหมาะสมหรือตามสมควร

                                                  
17 ประธาน  วัฒนวาณิชย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา.  หนา 360 –364.
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        (2) การยับยั้งขมขู (Utilitarian or Reductive Justification) การลงโทษมีเหตุผล
ในการลดจํ านวนอาชญากรรม การลงโทษที่รุนแรงจะเปนการยับยั้งการกระทํ าความผิดหรือ
มผีลเปนการปองกันอาชญากรรมเพราะ
           2.1 ยบัยัง้ผูกระทํ าความผิดมิใหกระทํ าความผิดอีก
           2.2 ยบัยัง้ผูที่อาจจะกระทํ าความผิดหรือผูที่จะเลียนแบบ
           2.3 แกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด
           2.4 ใหการศึกษาแกสาธารณชนเพื่อจะไดตระหนักถึงการกระทํ าความผิดและมี
ความระมัดระวังอันเปนการชวยลดอาชญากรรม
           2.5 ใหความคุมครองแกสาธารณชนหรือผูที่อาจตกเปนเหยื่ออาชญากรรมโดย
การแยกผูกระทํ าความผิดออกจากสังคม
        (3) การไมยอมรับหรือการประนามการกระทํ าความผิด (Expressive or 
Denunciatory Justification) แนวความคิดนี้เช่ือวาการลงโทษผูกระทํ าความผิดเปนการไม
ยอมรับการกระทํ านั้น
        เหตุผลในการลงโทษผูกระทํ าความผิดนั้นบางครั้งก็แยงหรือไมสอดคลองกัน แม
วาจะไดมีความพยายามในการแบงแยกลงโทษผูกระทํ าความผิดในตัวของมันเอง (Mala in 
se) โดยอางเหตุผลการทดแทนความผิด และความผิดที่กฎหมายหาม (Mala Prohibita) โดย
อางเหตุผลในทางอรรถประโยชน ซ่ึงการอางเหตุผลดังกลาวก็ไมสามารถที่จะแยกใหเห็นได
ชัดเจนระหวางความพอใจ ความสงสาร หรืออคติที่ผูกํ าหนดโทษมีความรูสึกตอผูกระทํ า
ความผิด
        จุดมุงหมายในการลงโทษนั้นไมไดมีจุดมุงหมายอยางหนึ่งอยางใดหรืออยางเดียว 
และจุดมุงหมายหลายประการอาจสนับสนุนซ่ึงกันและกันหรืออาจขัดแยงกันได การลงโทษผู
กระทํ าความผิดไมจํ าเปนตองสนับสนุนระบบการลงโทษในสถานเบา หรือมีการทดแทน
ความผิด การลงโทษนั้นไมจํ าเปนตองใชวิธีการที่ปราศจากมนุษยธรรม แตการลงโทษโดยจุด
มุงหมายเพื่อการทดแทนความผิดก็ยังคงมีอยูในจิตสํ านึกของสาธารณชนโดยทั่วไป อยางไร
ก็ตามระบบการลงโทษควรจะเปนอิสระจากการแกแคนทดแทนผูกระทํ าความผิดแตเพียง
อยางเดียว 18

                                                  
18  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 365.
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วัตถุประสงคในการลงโทษจะบรรลุผลไดอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อผูกระทํ าความผิดได
รบัโทษอยางรวดเร็วหลังจากการกระทํ าความผิด  ซ่ึงการลงโทษอยางรวดเร็วนั้นมีผลดีกวา
การลงโทษอยางรุนแรงเพราะอาจมีผลเปนการแกแคน ขมขู ดัดนิสัย และใหความปลอดภัย
ดวยการตัดผูกระทํ าความผิดออกจากสังคมอยางรวดเร็ว

1.2 ประวัตคิวามเปนมาของกฎหมายอาญา

มนษุยเปนสัตวสังคมมีสัญชาติญาณที่จะอยูรวมกันเปนกลุมเปนพวก เพราะการ
แยกกันอยูโดยลํ าพังคนเดียวไมสามารถบํ าบัดความตองการตางๆ ของตนเองใหเพียงพอได
และไมอาจปกปองชีวิตของตนใหรอดพนจากอันตรายได  เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปน
สมาชิกของหมูคณะแลวก็ยอมมีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการสรางกฎเกณฑงายๆ 
ข้ึนเพื่อการอยูรวมกัน ทุกคนตองยอมเสียสละจํ ากัดเสรีภาพของตนบางประการใหอยูใน
ขอบเขตที่กํ าหนดไวทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความสงบสุขในการอยูรวมกัน  ผูใดฝาฝนปฏิบัติ
ตนใหเปนที่เสียหายแกบุคคลอื่นหรือของหมูคณะจะถูกเกลียดชัง ถูกตํ าหนิติเตียน และอาจ
ถูกลงโทษจากสังคมหรือจากหมูคณะหรือจากผูนํ าของสังคม และเมื่อมีคนหลายคนถูกลง
โทษจากการฝาฝนดังกลาวคนอื่นในสังคมก็ยอมเกิดความคิดวาถาตนเองกระทํ าละเมิดตอผู
อืน่กจ็ะตองถูกลงโทษเชนเดียวกัน  ดังนั้นสังคมจึงยอมปฏิบัติตามกฎขอบังคับของสวนรวม 
ละเวนไมปฏิบัติบางอยางเพื่อความสงบเรียบรอยของชุมชนที่อยูรวมกัน  ขอบังคับ กฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายจึงไดเริ่มเกิดข้ึน 19   ถาการฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของสังคม ได
กระทํ าโดยมีเจตนาชั่วรายก็จะถูกเรียกวา “ อาชญากรรม ”  ซ่ึงคํ าวาอาชญากรรมนี้มีความ
หมายตรงกับคํ าในภาษาอังกฤษวา  “Crime”  มรีากศัพทมาจากภาษาละตินวา    “Crimen ”     
หรือ  “ Criminis  ” ซ่ึงความหมายดั้งเดิมหมายถึงการตัดสิน คํ าพิพากษา การจับกุม หรือ
การลงโทษแตตอมาความหมายไดเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงความผิด การรองทุกขจากผลของ

                                                  
19 นวลจันทร  ทัศนชัยกุล.  อาชญากรรม (การปองกัน : การควบคุม).   กรุงเทพมหานคร : พร

ทพิยการพิมพ,  2538, หนา 20.
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ความผิด 20 แตเมื่อพิจารณาอาชญากรรมจากความหมายในพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคํ าวา “ อาชญา ” วา หมายถึง อํ านาจ หรือโทษ มักจะ
ใชกบัพระเจาแผนดินหรือเจานายชั้นผูใหญ เชน พระราชอาชญา   และไดใหความหมายของ
คํ าวา “ กรรม ” ไววาหมายถึง การกระทํ า การกระทํ าที่สนองผลรายซ่ึงทํ าไวแตปางกอน  ดัง
นัน้เมือ่รวมความหมายตามพจนานุกรมของคํ าทั้งสองคํ าเขาดวยกันเปน “ อาชญากรรม ” 
จึงหมายถึงการกระทํ าหรือความประพฤติอันถือวาเปนความผิดและผูกระทํ าตองไดรับโทษ
ตามกฎหมาย  การพิจารณาวาอะไรเปนกฎหมายอาญาหรืออาชญากรรมหรือไม ตอง
พิจารณาจากความผิดอาญาและการกระทํ าที่เปนความผิดอาญานั้นตองเปนการกระทํ าที่
กระทบกระเทือนการอยูรวมกันอันเปนเรื่องของสวนรวมที่รัฐมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ 21

ในอดีตอาชญากรรมหรือการกระทํ าความผิดอาญาไมไดมีการกํ าหนดหรือนิยาม
ไวอยางแนนอน เพราะการกระทํ าความผิดเปนเรื่องระหวางเอกชนตอเอกชน ซ่ึงรัฐไมไดเขา
ไปแทรกแซงและดํ าเนินคดีเสมอไป อีกทั้งความผิดในสังคมในอดีตนั้นเปนการกระทํ า
ระหวางบุคคลซึ่งผูเสียหายหรือครอบครัวของผูเสียหายจะดํ าเนินการแกแคนตอผูกออาชญา
กรรมดวยตนเอง  แตระบบการแกแคนระหวางผูเสียหายหรือครอบครัวกับผูกระทํ าความผิด
ไดลดนอยลง เพราะการแกแคนระหวางกันเองทํ าไดยากข้ึนเนื่องจากโครงสรางของครอบครัว
ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป และรัฐไดเขามาแทรกแซงเพื่อระงับขอพิพาทและรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม 22  ตอมารูปแบบเกี่ยวกับอาชญากรรมไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการกระทํ า
ตอพระมหากษัตริยหรือรัฎฐาธิปตยซ่ึงผูกระทํ าความผิดจะตองไดรับโทษและไดมีการนํ าการ
จายคาสินไหมทดแทนเขามาแทนที่การแกแคนระหวางฝายผูเสียหายกับฝายผูกระทํ าความ
ผดิ        รัฐไดเขามามีบทบาทในการดํ าเนินคดีทั้งปวงแทนทํ าใหการประกอบอาชญากรรม

                                                  
20 อรัญ  สุวรรณบุบผา.  หลักอาชญาวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : บริษัทสํ านักพิมพไทยวัฒนา

พาณชิ จํ ากัด,  2518 , หนา  20.
21 คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หนา 29.
22 พระยานิติศาสตรไพศาลย.  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร :

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2495, หนา 23 – 42.
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ไมไดเปนเรื่องสวนตัวระหวางบุคคลหรือเปนการกระทํ าที่ละเมิดตอเอกชนอีกตอไป แตเปน
ความผิดตอรัฐ 23

        ในสังคมสมัยโบราณผูที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํ าอันมิชอบของผู
อื่น มีอํ านาจที่จะทํ าการแกแคนโดยกระทํ าใหผูที่กอการอันมิชอบนั้นไดรับความเสียหายใน
ท ํานองเดียวกันและเทาเทียมกันกับที่ตนไดรับเปนการตอบแทน    ซ่ึงเรียกวากฎหมายตาลิโอ
(lex talionis) ซ่ึงเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงการแกแคนตอบแทนกันแบบ “ ตาตอตา ฟนตอ
ฟน ”  ซ่ึงผูเสียหายมีอํ านาจทํ าการแกแคนตอบแทนโดยไมตองเกรงกลัววาจะไดรับการแก
แคนจากการกระทํ าของตนอีก แตผูเสียหายที่มีสิทธิทํ าการแกแคนนั้นอาจจะสละไมทํ าการ
แกแคนตามสิทธิที่ตนมีอยูแตเรียกเอาคาเสียหายแทนก็ได  ดังนั้นคาเสียหายจึงใชแทนการ
แกแคนได ตอมาเมื่อรัฐมีความมั่นคงมากขึ้นจึงพยายามหาทางมิใหมีการแกแคนตอบแทน
กนั เพราะอาจสงผลกระทบใหสังคมไดรับความกระทบกระเทือน ดังนั้นจึงไดมีขอบังคับให
บุคคลผูทีไ่ดรับความเสียหายเลิกทํ าการแกแคนตอบแทน และมีการกํ าหนดจํ านวนเงินคาทํ า
ขวัญทีผู่เสียหายจะตองรับเอาสํ าหรับการกระทํ าความผิดเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนแนนอนและผู
กระทํ าความผิดจะตองถูกบังคับใหตองชํ าระตามจํ านวนนั้น 24 ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ไมใช
การลงโทษทางอาญาแตเปนการชดใชคาเสียหายในทางแพง  ดังนั้นในสังคมสมัยแรก ๆ จึง
ยงัไมมีกฎหมายอาญามีแตละเมิด 25 ซ่ึงเปนกฎหมายแพง คือบังคับใหผูทํ าละเมิดตองใชคา
เสยีหายแกผูถูกกระทํ าละเมิด 26

                                                  
23 Clarence Ray Jeffrey,  “The Development of crime in Early English Society”  As quoted

in William J. Chanbliss, Crime and Legal Process.  New York: McGrw-Hill,  1969,  p. 27.
         24 ร. แลงกาต.  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย. พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยา
ลัยธรรมศาสตร, 2491, หนา 74.
         25 รองพล  เจริญพันธุ.  นิติปรัชญา.  กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ,  2520 , หนา 6.
         26 ละเมดิเรยีกอกีอยางหนึ่งวา “ การประทุษรายทางแพง ”  เปนการลวงสิทธิผิดหนาที่ทํ าใหผูอ่ืน
เสียหายและผูทํ าละเมิดจะตองใชคาเสียหายแกผูเสียหาย  การกระทํ าอยางเดียวกันอาจเปนไดท้ังความผิด
อาญาและละเมดิ เชน  การทํ ารายผูอ่ืน ซึ่งเปนความผิดอาญาฐานทํ ารายรางกายซึ่งผูกระทํ าจะตองรับโทษทาง
อาญา และในขณะเดียวกันก็เปนละเมิดซึ่งผูกระทํ าจะตองชดใชคาเสียหายแกผูถูกละเมิดดวยนอกเหนือไปจาก
การทีจ่ะตองรับโทษทางอาญา  ( โปรดดูประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 420 )
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        ในทีสุ่ดเมื่อรัฐมีความมั่นคงเพียงพอจึงไดวางบทบัญญัติกํ าหนดการลงโทษไว ซ่ึง
ไมเพียงแตวางบทบัญญัติลงโทษสํ าหรับการกระทํ าความผิดที่มุงรายตอรัฐ เชน การกบฎ 
เทานั้น แตยังไดวางบทบัญญัติลงโทษสํ าหรับความผิดที่มุงตอเอกชนดวย  เชน การทํ าราย
รางกายผูอื่น ฆาคน  ลักทรัพย  และในยุคนี้เองที่กฎหมายอาญาไดถือกํ าเนิดข้ึน 27 และสิทธิ
ที่จะลงโทษทางอาญาแกผูกระทํ าความผิดนั้นเปนสิทธิของรัฐแตเพียงผูเดียว สวนผูที่ไดรับ
ความเสียหายจากการรกะทํ าความผิดมีสิทธิแตเพียงที่จะเรียกรองใหทดแทนความเสียหาย
เทานั้น 28 และ ณ จุดนี้เองที่กฎหมายอาญากับละเมิดไดแยกออกจากกัน 29

1.3 ประวัตศิาสตรกฎหมายอาญาของประเทศไทย

กฎหมายอาญาของไทยแตเดิมนั้นไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ดังนั้นสวนใหญ
ของกฎหมายในประเทศไทยจึงอาศัยหลักในคัมภีรพระธรรมศาสตรของมโนสาจารย  
กฎหมายอาญามิไดอยูในรูปของประมวลกฎหมายอยางในปจจุบันแตมีกฎหมายวาดวย
ความผิดเฉพาะเรื่องเรียกวา “ ลกัษณะ ” เชน  ลักษณะอาญาหลวง ลักษณะอาญาราษฎร 
ลักษณะโจร ลักษณะขบถศึก ลักษณะวิวาท ลักษณะขมขืนลวงประเวณี ลักษณะหมิ่น
ประมาท ลักษณะฉอ  เปนตน
        ตอมาในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดมีการจัดทํ ากฎหมาย
อาญาในรูปประมวลกฎหมายขึ้น คือรวบรวมบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันที่กระจัดกระจายกัน
อยูเอามาปรับปรุงใหเปนหมวดหมู วางหลักเกณฑใหเปนระเบียบเรียบรอยและมีขอความ
เทาถงึกนั ซ่ึงจัดทํ าเสร็จและประกาศออกใชเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2451 เรียกวา “ กฎหมาย
ลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ”  ซ่ึงถอืวาเปนประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย และ
เมื่อไดประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 แลวกฎหมายเกาที่มีลักษณะเปน
กฎหมายอาญาก็ไดถูกยกเลิกไปทั้งสิ้น เพราะเหตุที่ไดมีการรางกฎหมายลักษณะอาญานั้นก็

                                                  
27 วิสาร พันธุนะ.  ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมายอาญาและปรัชญากฎหมายอาญา.  หนา  9.

         28 ร. แลงกาต.  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย. หนา  75.
         29 รองพล  เจริญพันธุ.  นิติปรัชญา.  หนา 6.
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เพราะกฎหมายเกาที่มีอยูมีขอบกพรองเนื่องจากมีการบัญญัติความผิดอาญาเปนกรณี ๆ ไป 
คือเมือ่มเีรือ่งเกิดข้ึนพระมหากษัตริยก็ตรากฎหมายขึ้นทีหนึ่ง   ดังนั้นจึงมีกฎหมายมากมาย 
ซับซอน จนเกิดความลํ าบากในการพิจารณาคดีเพราะกฎหมายตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะ
ยากแกการคนหาแลวบางกรณีก็ขัดกันเอง และเหตุผลอีกประการหนึ่งในการรางกฎหมาย
ลกัษณะอาญาก็คือ ในสมัยนั้นมีศาลกงศุลตางประเทศซึ่งมีอํ านาจชํ าระความของคนที่อยูใต
บังคับของศาลนั้นๆ  ดังนั้นการที่คนตางประเทศอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายตาง ๆ กันทํ า
ใหเกิดความยากลํ าบากแกการปกครองบานเมืองมาก ประกอบกับประเทศญี่ปุนไดทํ า
สัญญากับตางประเทศเลิกศาลกงศุลไดโดยการนํ ากฎหมายที่จัดทํ าเปนรูปแบบประมวล
กฎหมายขึน้  ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ จึงทรงพระกรุณาใหโปรดเกลาฯ ให
จัดหาชาวตางประเทศที่มีความชํ านาญในทางกฎหมายมารางกฎหมายรวมกับประเทศไทย
        ในการรางกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ผูรางไดเทียบเคียงประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศตาง ๆ ดังนี้
        1. ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ค.ศ. 1810
        2. ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ค.ศ. 1870
        3. ประมวลกฎหมายอาญาฮังการี ค.ศ. 1879
        4. ประมวลกฎหมายอาญาเนเธอรแลนด ค.ศ. 1881
        5. ประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี ค.ศ. 1889
        6. ประมวลกฎหมายอาญาอียิปต ค.ศ. 1904
        7. ประมวลกฎหมายอาญาอินเดีย ค.ศ. 1860
        8. ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุน ค.ศ. 1907

        โดยไดเทียบเคียงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาอิตาลีและเนเธอรแลนด
มาใชมากที่สุด 30

        กฎหมายลักษณะอาญามีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2452  และใน
ระหวางนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2500 จึงไดถูกยกเลิกไป และ

                                                  
30 หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป คํ าสอนชั้นปริญญาตรีทางรัฐศาสตร.   กรุงเทพ

มหานคร  : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2495, หนา 59 – 63.
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ประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันแทน คือประมวลกฎหมายอาญามีผลใช
บังคบัต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2500 เปนตนมา เหตุที่มีการรางประมวลกฎหมายอาญาเพราะ
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ไดใชมานานแลวและไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายแหง
กระจัดกระจายกันอยูจึงเปนการสมควรที่จะไดชํ าระสะสางและนํ าเขารูปประมวลกฎหมาย
อาญาเสียในฉบับเดียวกัน  นอกจากนี้ปรากฏวาหลักการบางอยางและวิธีการลงโทษบาง
อยางควรจะไดรับการปรับปรุงใหสมกับกาลสมัยและแนวความคิดของนานาประเทศในสมัย
ปจจุบัน
        ประมวลกฎหมายอาญาไมไดมีลักษณะเปนการแกไขกฎหมายลักษณะอาญา
เปนมาตรา ๆ แตไดรางขึ้นใหมทั้งฉบับ ทั้งนี้เพราะการแกไขเปนมาตราจะตองรักษาโครงรูป
ของกฎหมายลักษณะอาญาเดิมซ่ึงยากที่จะแกไขได นอกจากนี้ยังมีเรื่องตาง ๆ อีกหลายเรื่อง
ซ่ึงไมมีบัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญาเดิม เชน วิธีการเพื่อความปลอดภัย จึงเปนการ
ยากทีจ่ะนํ ามาปรับเขาไวในกฎหมายลักษณะอาญาจึงไดยกรางข้ึนใหมทั้งฉบับเลย แตอยาง
ไรกต็ามการดํ าเนินการรางก็ไดตรวจสอบกฎหมายลักษณะอาญาวามีขอบกพรองหรือไมถามี
ขอบกพรองควรจะแกไขอยางไร และเปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญาตางประเทศวามี
บทบัญญัติใหม ๆ  อยางใดซึ่งควรเทียบเคียงนํ ามาบัญญัติไวตามความเหมาะสมในสภาพ
ของสังคมไทย 31

        แมวาประมวลกฎหมายอาญาจะเปนการยกรางข้ึนใหมทั้งฉบับแตประมวล
กฎหมายอาญาก็ไมไดละทิ้งหลักการในกฎหมายลักษณะอาญาไปเสียทั้งหมด หลักการ
สํ าคัญบางอยางในกฎหมายลักษณะอาญาก็ยังคงนํ ามาบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
อาญา เพียงแตไดแกไขถอยคํ าใหชัดเจนมากขึ้นกวาของเดิม หรือนํ ามาจัดหมวดหมูใหเปน
ระเบียบข้ึน  เชน การกระทํ าโดยเจตนา หรือประมาท เปนตน ปจจุบันประมวลกฎหมาย
อาญาไดใชบังคับมาเปนเวลากวา 40 ปแลว และไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง   ประมวล
กฎหมายอาญามีตัวบทมาตราทั้งสิ้น 398 มาตรา ( ไมรวมพวกมาตราทวิ และตรีที่เพิ่มเติม
ภายหลัง )  โดยแบงออกเปน 3 ภาค  ดังนี้

                                                  
31 หยุด แสงอุทัย. ค ําบรรยายประมวลกฎหมายอาญา.  พิมพคร้ังที่ 4.  กรุงเทพมหานคร : รุง

เรืองการพิมพ, 2514, หนา 27.
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        ภาค 1 วาดวยบทบัญญัติทั่วไป หรือหลักเกณฑทั่วไปของกฎหมายอาญา เปนบท
บัญญัติที่วาดวยการใชกฎหมายอาญา ความรับผิดและโทษทางอาญา ซ่ึงใชบังคับแกความ
ผดิทัว่ไป ทั้งความผิดที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ 
ทีม่โีทษทางอาญาดวย ภาคนี้มีบทมาตราจากมาตรา 1 ถึงมาตรา 106
        ภาค 2 วาดวยความผิด เปนการใหความหมายคํ าจํ ากัดความของแตละฐาน
ความผดิ กลาวคือ บัญญัติวาการกระทํ าหรือการละเวนการกระทํ าอยางใดเปนความผิดฐาน
ใดฐานหนึ่ง  ภาค 2 นี้มีบทมาตรามากที่สุด คือ เริ่มต้ังแตมาตรา 107 ถึงมาตรา 366
        ภาค 3 วาดวยความผิดลหุโทษ ซ่ึงความจริงภาคนี้เปนภาคความผิดนั่นเอง แตวา
ภาค 3 นี้เปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ และมีหลักเกณฑบางอยางแตกตางจากความผิดในภาค 
2 อยูบางบางประการเทานั้น ภาคนี้มีบทมาตราตั้งแตมาตรา 367 ถึงมาตรา 398
        โดยภาพรวมแลวโครงรางของประมวลกฎหมายอาญาโดยสาระสํ าคัญแลวมี 2 
ภาค ใหญ ๆ คือ ภาคบทบัญญัติทั่วไปและภาคความผิด แตโดยที่กฎหมายอาญาไดแก
กฎหมายที่วาดวยความผิดและมาตรการบังคับทางอาญาหรือโทษดังนั้นความผิดอาญาจึง
ไมไดหมายความถึงเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น แตหมายความรวมถึงกฎหมาย
อืน่ ๆ ที่ไดบัญญัติความผิดและโทษไวดวย    เชน พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
เช็ค  พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ร.บ. อาวุธปน พ.ร.บ. ปาไม พ.ร.บ. ปรามการคาประเวณี ฯลฯ และ
มาตรา 17 แหงประมวลกฎหมายอาญาก็ไดบัญญัติใหนํ าบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวล
กฎหมายอาญาไปใชในกรณีแหงความผิดตามกฎหมายอื่นดวยเวนแตกฎหมายนั้น ๆ จะได
บัญญัติไวเปนอยางอื่น

1.4 ลกัษณะของกฎหมายอาญา

เนื่องจากกฎหมายอาญาเปนกฎหรือขอบังคับตาง ๆ ทีกํ าหนดเกี่ยวกับความ
ประพฤติของมนุษยที่ประกาศใชบังคับโดยรัฐ ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงมีลักษณะแตกตาง
จากขอบังคับอื่น ๆ ในสังคม คือ 32

                                                  
32 ประธาน วัฒนวาณิชย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา.  หนา46.
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        (1) เปนขอบังคับของรัฐ  คือเปนขอบังคับที่บัญญัติข้ึนโดยองคกรที่มีอํ านาจรัฐ 
ดังนัน้กฎหรือขอบังคับของสถาบันอื่น ๆ ในสังคม เชน โรงเรียน ศาสนา จึงไมใชกฎหมาย
อาญาและการฝาฝนกฎหรือขอบังคับของสถาบันดังกลาวไมถือวาเปนการประกอบอาชญา
กรรม การกระทํ าที่เปนอาชญากรรมจะตองเปนการกระทํ าที่ฝาฝนขอบังคับของรัฐเทานั้น
        (2) เปนขอบังคับที่แนนอน กฎหมายอาญาจะตองนิยามความประพฤติซ่ึง
กฎหมายหามไวอยางแนนอนและในกรณีที่มีขอสงสัยในการนิยามในเรื่องใด ๆ หรือการ
อธบิายการกระทํ าอยางใด ๆ ไมชัดเจนศาลก็จะพิพากษายกประโยชนใหแกจํ าเลย
        ในสมัยปจจุบันรัฐไดมีการบัญญัติหามการกระทํ าเพื่อคุมครองสาธารณประโยชน 
ดังนัน้จึงไดมีการบัญญัติกฎหมายอาญาในเรื่องทั่ว ๆ ไปไวดวย เชน ความผิดเกี่ยวกับความ
สงบสุขของประชาชน การกระทํ าความผิดของเจาพนักงานของรัฐ  แตอยางไรก็ตาม
กฎหมายอาญาก็ไมไดบัญญัติการกระทํ าทุกอยางซ่ึงผูกระทํ าตองรับผิดชอบและกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูอื่นวาจะตองเปนการกระทํ าที่สามารถถูกฟองรองดํ าเนินคดี และตองถูก
ลงโทษทั้งหมด
        (3) ใชบังคับแกบุคคลทุกคน  คือ การกระทํ าที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความ
ผดิอาญาหรืออาชญากรรมจะตองเปนความผิดเสมอไมวาผูใดจะเปนผูกระทํ าความผิด
        (4) มบีทลงโทษ  คือถามีบุคคลใดฝาฝนกฎหมายก็จะถูกลงโทษโดยรัฐ

       และเมื่อพิจารณากฎหมายอาญากับความสัมพันธทางสังคม กฎหมายอาญาและ
กฎหมายอื่นๆ ที่มีอยูนั้นเปนรูปแบบและวิธีขององคกรทางสังคมที่มีวัตถุประสงคหรือความ
มุงหมายกํ าหนดอยู ซ่ึงเมื่อมองในแงนี้แลวกฎหมายอาญาจึงเปนกระบวนการในการกระทํ า
การอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงกระบวนการนี้มีลักษณะดังที่ Henry M. Hart, Jr. กลาวไว  คือ 33

        1) ดํ าเนินการโดยชุดคํ าสั่งหรือคํ าบัญชา  ซ่ึงบัญญัติไวเปนถอยคํ าทั่วไปให
กระท ําการหรือไมใหกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใด

                                                  
         33 Henry M. Hart, Jr., The Aims of the Criminal Law, in Criminal Law  : Theory and
Process,  Joseph Goldstein, Alan M. Dershowitz and Richard D. Schwartz.   New York : The Free
Press, 1974,  pp. 314 – 316 .
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        2) คํ าสั่งหรือคํ าบัญชานั้นมีผลใชบังคับและผูกมัดทุกคนซึ่งอยูภายใตบทบัญญัติ 
ตามเวลาที่กํ าหนด ดวยเกียรติศักดิ์และกํ าลังอํ านาจทั้งมวลของชุมชนแหงนั้น
        3) มาตราการบังคับซ่ึงสังคมพรอมที่จะใชกับการไมเช่ือฟงคํ าสั่งหรือคํ าบัญชา 
เชนวานั้น
        4) มีมาตราการบังคับที่มีลักษณะเฉพาะ คือ เปนการตํ าหนิของชุมชนตอการ
กระท ํานัน้ เปนการแสดงออกซึ่งความเกลียด ความกลัว หรือการดูถูกเหยียดหยามของชุมชน
ตอการถูกตัดสินวาไดกระทํ าการดังกลาว โดยเหตุนี้ความผิดอาญาจึงไมใชเพียงแคการ
กระทํ าที่ถูกกํ าหนดใหมีโทษทางอาญาเทานั้น แตความผิดอาญาคือการกระทํ าที่กอใหเกิด
การต ําหนิติเตียนในทางศีลธรรมจากชุมชนอยางเปนทางการและรุนแรง
        5) กอใหเกดิหรือขูวาจะเกิดผลทางกายภาพที่เปนความไมสุขสบายหรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปวาโทษ ซ่ึงอันที่จริงโทษประกอบขึ้นจากการขูหรือการแสดงออกซึ่งการตํ าหนิติ
เตยีนของชุมชนตอการกระทํ าดังกลาว กับผลทางกายภาพที่เปนความไมสุขสบาย

        Encyclopedia of Crime and Justice ไดกํ าหนดลักษณะของกฎหมายอาญาไว
คลาย ๆ กับที่กลาวมาขางตน คือ 34

        1) มาตราการบังคับเปนการแสดงออกซึ่งการตํ าหนิติเตียนในทางศีลธรรมของชุม
ชนตอพฤติกรรมนั้น ๆ และสิ่งที่เปนลักษณะเดนซ่ึงจํ าแนกมาตราการบังคับทางอาญาออก
จากมาตราการทางกฎหมายอื่น ๆ  คือการกอใหเกิดมลทินโทษ
        2) เนื่องจากมาตราการบังคับมีความรุนแรงและกอใหเกิดมลทิน   จึงตองใช
กระบวนพิจารณาที่เครงครัด
        3) ใชหนวยงานเฉพาะในการบังคับใช

กฎหมายอาญาเปนกฎหมายมหาชน คือเปนกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับเอกชน เมื่อมีการกระทํ าความผิดอาญาเกิดข้ึนรัฐมีอํ านาจใชบังคับกฎหมาย
อาญาไดโดยตรงโดยผูเสียหายไมจํ าเปนตองเขามาเกี่ยวของดวย  การลงโทษในทางอาญามี

                                                  
         34 Richard S. Frase.  Criminalization and Decriminalization.  Encyclopedia of Crime and
Justice 2  1983.  p 439.
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วัตถุประสงคเพื่อใหผูกระทํ าความผิดกลับตัวเปนคนดี เพื่อเปนการขมขูผูกระทํ าความผิด
และคนอืน่ ๆ ไมใหกระทํ าการอยางเดียวกันนั้นอีก เพื่อใหสังคมปลอดภัยโดยการตัดผูกระทํ า
ความผดิออกจากสังคม ( กรณีโทษจํ าคุก หรือโทษประหารชีวิต ) และเพื่อเปนการแกแคนทด
แทนใหชุมชนและแกผูเสียหายในการกระทํ าความผิดของเขา การลงโทษในทางอาญาไมได
มุงเฉพาะแตชีวิตและรางกายของผูกระทํ าความผิดเทานั้นแตยังรวมถึงทรัพยสินของผูกระทํ า
ความผดิดวย เชน โทษปรับ และโทษริบทรัพยสิน แตทรัพยสินของผูกระทํ าความผิดที่ถูกริบ
หรือปรับนั้นจะตกเปนของรัฐ ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงแตกตางจากกฎหมายแพงเพราะ
กฎหมายแพง คือกฎหมายที่วาดวยความสัมพันธระหวางเอกชนตอเอกชน เชน ในเรื่องนิติ
กรรมสญัญา ละเมิด ครอบครัว มรดก ทรัพยสิน เปนตน เมื่อมีการกระทํ าความผิดตาม
กฎหมายแพง เชน การผิดสัญญา หรือการทํ าละเมิด ใหผูอื่นไดรับความเสียหายรัฐจะไมเขา
ไปเกี่ยวของดวยจนกวาผูที่ไดรับความเสียหายจะขอใหรัฐเขาไปเกี่ยวของดวย กลาวคือจะ
ตองมกีารฟองรองคดีตอศาล  การชดใชคาเสียหายในทางแพง เชน กรณีละเมิด มีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหคูกรณีที่ไดรับความเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  
คาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายไดรับจากผูกระทํ าความผิดจะตกเปนของผูเสียหายไมไดตก
เปนของรัฐเหมือนกับกรณีของกฎหมายอาญา

1.5 ทฤษฎีความรับผิดทางอาญา

        แนวความคิดในการกํ าหนดความรับผิดทางอาญา มี 3 ทฤษฎี  คือ 35

1.5.1ทฤษฎีความรับผิดที่ตองอาศัยทั้งการกระทํ าและความผิดของจิต  
ทฤษฎีนี้ใหความสํ าคัญในเรื่องความรูสึกนึกคิดในจิตใจของผูกระทํ าโดยถือวาความรูสึกใน
ทางที่ผิดของจิตใจเปนปจจัยสํ าคัญในการกํ าหนดความรับผิดทางอาญา  ดังนั้นในการ
กํ าหนดความรับผิดทางอาญาจึงตองคํ านึงถึงปจจัย 2 ประการ คือ การกระทํ าซ่ึงเปน
อนัตรายตอสังคม และสภาวะของจิตใจที่มีลักษณะควรแกการลงโทษ ซ่ึงสภาวะของจิตใจก็
คือ เจตนา ( คือตองรูถึงการกระทํ าของตนและขณะเดียวกันก็ตองประสงคตอผลหรือเล็งเห็น

                                                  
         35 วิสาร พันธุนะ.  สาระสํ าคัญของประมวลกฎหมายอาญา.  หนา 346 – 353.
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ผลของการกระทํ านั้น ) หรือประมาท ( คือไมคิดถึงหรือไมนึกถึงอันตรายที่จะเกิดจากการ
กระท ําของตน หรือเพิกเฉยไมแยแสตอผลรายที่จะเกิดจากการกระทํ านั้น )    ความรับผิด
ตามทฤษฎีนี้จึงแบงออกเปน 2 กรณี คือ
        1) ความรับผิดทางอาญาเมื่อกระทํ าโดยเจตนา
        2) ความรับผิดทางอาญาเมื่อกระทํ าโดยประมาท
        ความรับผิดทางอาญาโดยเจตนานั้นเปนหลักทั่วไปของของความรับผิดทาง
อาญา สวนความรับผิดเมื่อกระทํ าโดยประมาทเปนขอยกเวน

ประเทศตาง ๆ ไดกํ าหนดความรับผิดอาญาโดยอาศัยทฤษฎีนี้โดยกํ าหนดใหผู
กระทํ าความผิดอาญาจะมีความผิดก็ตอเมื่อไดกระทํ าความผิดโดยมีสภาวะจิตใจที่สมควร
แกการลงโทษ เชนในประเทศอังกฤษที่ใชกฎหมายระบบ Common Law มหีลักวา “การ
กระทํ าไมกอใหเกิดเปนความผิดเวนแตจะพิสูจนไดวาบุคคลนั้นมีเจตนาที่ชั่วรายใน
ขณะกระทํ าความผิด” (the act does not constitute guilt unless the mine be guilty) ดัง
นั้นจึงไดนํ าหลักดังกลาวมากํ าหนดเปนโครงสรางความรับผิดอาญาวาการกระทํ าใดจะเปน
ความผดิอาญาไดจะตองประกอบไปดวย การกระทํ าที่แสดงออกภายนอกนั้นเปนการกระทํ า
ทีผ่ิดกฎหมาย (actus reus) และผูกระทํ าไดกระทํ าโดยจิตใจที่ช่ัวราย (mens rea) หรือใน
ประเทศเยอรมันการกระทํ าที่จะเปนความผิดอาญาไดนั้นผู กระทํ าจะตองมีความชั่ว 
(schuld) ซ่ึงหมายถึงการตํ าหนิไดของการกํ าหนดเจตจํ านง การกระทํ าใดจะเปนการกระทํ า
ที่มีความชั่วหรือไมข้ึนอยูกับการตัดสินใจในการกระทํ าของผูกระทํ าความผิดในขณะที่กระทํ า
ความผดินัน้ คือผูที่มีความรูสึกผิดชอบ รูจักแยกแยะวาอะไรผิดอะไรถูกและเปนผูที่มีสติยอม
ไมกระทํ าการใดอันเปนการผิดกฎหมาย แตถาผูใดขาดสติและไดกระทํ าการอันเปนการผิด
กฎหมายลงไปผูนั้นยอมเปนบุคคลที่จะตองถูกตํ าหนิจากสังคมและการกระทํ าของเขายอม
เปนการกระทํ าที่ถูกตํ าหนิได หรือเปนการกระทํ าที่มีความชั่ว 36

1.5.2 ทฤษฎคีวามรับผิดโดยเครงครัด (Strict Liability) ทฤษฎีนี้กํ าหนดความ
รบัผดิทางอาญาโดยถือเอาการกระทํ าเพียงอยางเดียว ไมคํ านึงถึงสภาวะของจิตใจ เนื่องจาก
ทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัดนี้ไมคํ านึงถึงสภาวะของจิต ดังนั้นจึงไมคํ านึงถึงเฉพาะเจตนา
ของผูกระทํ าเทานั้นคือแมกระทํ าโดยไมมีเจตนาก็ตองรับผิดทางอาญา (ความรับผิดโดย

                                                  
36 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 193-194.
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เครงครัดนึ้ไมรวมถึงกรณีประมาทเพราะถากระทํ าโดยไมประมาทก็ไมตองรับผิด) ทฤษฎี
ความรับผิดโดยเครงครัดนี้มีความคิดเห็นอยู 2 แนว คือ
        (1)  ฝายที่สนับสนุนทฤษฎีนี้   เห็นวามีความจํ าเปนที่จะตองมีความรับผิดโดย
เครงครัดเพราะความผิดอาญาบางประเภทการที่จะพิสูจนถึงเจตนาในการกระทํ าความผิด
กระทํ าไดยากดังนั้นจึงจํ าเปนตองบังคับใหบุคคลตองรับผิดแมไมมีเจตนา  นอกจากนี้ยังเห็น
วาหากการกระทํ านั้นอาจเปนอันตรายตอสังคมอยูบางหรือคาดวาการกระทํ านั้นจะเกิดเปน
คดีที่ตองฟองรองจํ านวนมากจึงเห็นสมควรใหผูกระทํ าตองรับผิดแมไดกระทํ าโดยไมมีเจตนา
เพือ่มใิหโจทกตองมีภาระในการพิสูจนเจตนาของจํ าเลยอีก  ซ่ึงความรับผิดโดยเครงครัดนี้มัก
ใชกบักรณีความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงไมเปนเหตุใหผูถูกลงโทษเสื่อมเสียช่ือเสียงแตอยางใด 37

        (2) ฝายทีไ่มเห็นดวยกับทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด  คานวาการลงโทษที่ถือ
เอาเพียงแตการกระทํ าอยางเดียวโดยไมคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ าดวยนั้นเปนสิ่งที่ไม
เกิดประโยชนเพราะการลงโทษโดยที่ผูกระทํ าไมรูสึกวาตนเองไดกระทํ าความผิดนั้นจะไมมี
ผลเปนการยับยั้งผูกระทํ าหรืออบุคคลอื่นมิใหกระทํ าเชนนั้นอีกในอนาคต ทั้งการกระทํ านั้นก็
ไมไดแสดงวาผูกระทํ าเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคมที่สมควรจะตองลงโทษหรือแกไขเขา และ
นอกจากนี้ยังเห็นวาการลงโทษตามทฤษฎีนี้ไมยุติธรรมเพราะผูกระทํ าตองถูกตราหนาวาเปน
อาชญากรโดยปราศจากความผิดในแงของศีลธรรม
           2.1.5.3 ทฤษฎีความรับผิดในการกระทํ าของผูอื่น (Vicarious Liability)
ทฤษฎีนี้ไมคํ านึงถึงทั้งการกระทํ าความผิดและสภาวะทางจิตใจของผูที่ตองรับผิดเลย ความ
รับผิดตามทฤษฎีนี้เปนการบังคับใหบุคคลตองรับผิดในการกระทํ าของผูอื่น แมวาบุคคลนั้น
จะไมไดกระทํ าความผิดดวยตนเองเลย ซ่ึงทฤษฎีนี้เหมาะสมดีถานํ ามาใชในกฎหมายแพง
โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด การนํ าทฤษฎีนี้มาใชในกฎหมายอาญา (เชนการบัญญัติ
ใหนายจางตองรับผิดทางอาญาในความผิดที่ลูกจางไดกระทํ า ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง 
ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 33) นั้นมีความเห็นอยู 2 ความเห็น คือ
        (1) ฝายทีเ่ห็นดวยกับทฤษฎีนี้เห็นวาในบางกรณีการที่จะพิสูจนถึงเจตนาหรือการ
รูเหน็ของผูกระทํ าความผิดทํ าไดยากตอการกระทํ าความผิดของผูกระทํ าความผิด ดังนั้นเพื่อ
เปนการตัดปญหามิใหโจทกตองพิสูจนถึงการรูเห็นเปนใจของผูที่จะตองรับผิด จึงบัญญัติให

                                                  
         37 Granville  Williams.  Criminal Law.   London : Steven & sons, 1978, p. 912.
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รบัผดิในการกระทํ าของผูอื่น ซ่ึงการบัญญัติใหตองรับผิดในการกระทํ าของผูอื่นเชนนี้เปนการ
บังคบัใหผูที่จะตองรับผิด เชน นายจาง หรือผูแทนนิติบุคคล เอาใจใสดูแลการทํ างานของลูก
จาง
        (2) ฝายทีไ่มเห็นดวยกับทฤษฎีความรับผิดในการกระทํ าของผูอื่น เห็นวาความรับ
ผดิในการกระทํ าของผูอื่นนั้นขัดกับหลักความรับผิดทางอาญาในกฎหมายอาญา เพราะโดย
หลักแลวบุคคลยอมไมตองรับผิดทางอาญาในการกระทํ าของบุคคลอื่น เวนแตบุคคลนั้นจะ
ไดบงการหรือชวยเหลือใหบุคคลอื่นกระทํ าความผิด ∗

1.6 ภารกจิของกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญามีภารกิจที่สํ าคัญ 3 ประการ คือ 38

(1) ภารกจิในการคุมครองสังคม  กฎหมายอาญามีหนาที่ในการคุมครองการ
อยูรวมกันของมนุษยในสังคม เพราะกฎหมายอาญามีสภาพบังคับมากกวาระเบียบของ
สงัคม แตการใชกฎหมายอาญาเพื่อคุมครองในการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมตองกระทํ า
เฉพาะเทาที่จํ าเปนและไมอาจหลีกเลี่ยงไดเทานั้น เพราะหากมีการบัญญัติกฎหมายอาญา
อยางพรํ่ าเพรื่อแลวสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอาจถูกกระทบกระเทือนจนเกินความจํ าเปน 
ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงไมเพียงแตจะมุงจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทานั้น แต
กฎหมายอาญาจะตองใชหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย

(2) ภารกจิในการปราบปรามและในการปองกันการกระทํ าความผิด  เมื่อมี
การกระทํ าความผิดอาญาเกิดข้ึนก็จะตองใชกฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทํ า
ความผิดที่เกิดข้ึน ซ่ึงในการใชกฎหมายอาญาในการปราบปรามการกระทํ าความผิดนั้นยัง
เปนการปองกันมิใหความผิดนั้นเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย   การลงโทษหรือการใชกฎหมาย
อาญาในการปราบปรามการกระทํ าความผิดจะตองกระทํ าเพื่อใหเกิดความรูสึกทั้งตอผู
                                                  
        ∗ มีขอนาสังเกตุวาโทษตามกฎหมายในกรณีความรับผิดในการกระทํ าของผูอ่ืนนี้จะรุนแรงกวา
ความรบัผิดโดยเครงครัดเสียอีกคืออาจถูกลงโทษจํ าคุกได ดังน้ันอาจทํ าใหผูบริสุทธิ์ถูกตราหนาวาเปนอาชญากร
ดวยการกระทํ าผิดของผูอ่ืน
         38 คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 31.
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กระทํ าความผิดและบุคคลทั่วไป คือจะตองทํ าใหผูกระทํ าความผิดเห็นวาสังคมไมยอมรับ
การกระทํ าของเขา และตองทํ าเพื่อเตือนบุคคลทั่วไปวาถามีการกระทํ าเชนนั้นเกิดข้ึนจะตอง
ถูกลงโทษ
        (3) ภารกจิในการคุมครองคุณธรรมในทางกฎหมาย  สิง่ทีห่ลอหลอมใหการ
อยูรวมกันของมนุษยเปนไปโดยปกติสุขเปนสิ่งที่ไมมีรูปราง เปนสิ่งที่ไมอาจสัมผัสไดโดยใช
ประสาทสัมผัส  แตเปนสิ่งที่เปน “ คณุคา ” (Wert หรือ Value) และเปนคุณคาที่จํ าเปนที่เปน
พืน้ฐานของการอยูรวมกันของมนุษย เชน ชีวิต ความปลอดภัยของรางกาย เสรีภาพ ทรัพย
สนิ หรอืสทิธิ เปนตน ซ่ึงคุณคาพื้นฐานเหลาไมเพียงแตไดรับการรับรองและคุมครองในทาง
แพงเทานั้น ( ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 ) ในทางอาญาก็มีการรับรอง
และคุมครองชีวิตมนุษย ความปลอดภัยของรางกาย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดดวย โดยการบัญญัติความผิดตอชีวิต ความผิดตอรางกาย ความผิดตอเสรีภาพ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย โดยการรับเอาคุณคาเหลานี้เขาไวในกรอบแหงการคุมครองของ
กฎหมาย ทํ าใหชีวิตมนุษย ความปลอดภัยของรางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสินหรือสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดนั้นกลายเปนคุณธรรมทางกฎหมาย ( rechtsgut  หรอื legal interest)
        บทบัญญัติของกฎหมายอาญาของความผิดฐานตาง ๆ เปนบทบัญญัติที่บัญญัติ
ข้ึนเพื่อคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายอันใดอันหนึ่งหรือหลายอัน กฎหมายอาญาจึงมีภาร
กิจที่จะตองคุมครองคุณธรรมทางกฎหมายไมใหเปนอันตรายหรือไมใหถูกคุกคามใหตกอยู
ในอนัตราย แตอยางไรก็ตามปญหาที่เกิดข้ึนอันเกี่ยวกับการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมนั้น
มีอยูมากมาย ซ่ึงจะใชกฎหมายอาญาเขาจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนทุกปญหานั้นเปนเรื่องที่
ไมถูกตอง เพราะปญหาบางปญหาเปนปญหาที่เล็กนอยไมสมควรหรือไมมีความจํ าเปนที่
ตองใชกฎหมายอาญาลงโทษ หรือไมจํ าเปนตองใชกฎหมายอาญาเขาจัดการกับปญหาเหลา
นัน้  กลาวคือ กฎหมายอาญาควรจํ ากัดอยูแคการคุมครองคุณคาพื้นฐานของระเบียบทาง
สงัคมเทานั้น  เชน ชีวิต ความปลอดภัยของรางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน หรือสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใด 39

                                                  
         39  เรืองเดียวกัน,  หนา 31.
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1.7 วตัถุประสงคของกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญามีวัตถุประสงคที่สํ าคัญ  5  ประการ คือ 40

        (1) การแกไขฟนฟู (Rehabilitation) คือ กฎหมายอาญาควรใชบังคับโดยมี
ความมุงหมายในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิด ถาสังคมนํ ากฎหมายอาญาไปใชเพื่อปรับ
ปรุงความประพฤติของผูกระทํ าความผิดก็จะทํ าใหบุคคลนั้นสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดีที่
เคารพกฎหมายได
        (2) การเหนี่ยวรั้ง (Restraint) คือ กฎหมายอาญามีความมุงหมายที่จะเหนี่ยวรั้ง
บุคคลมิใหฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงวัตถุประสงคในขอนี้ไมจํ าเปนที่จะตองเปนการแกไขฟนฟูผู
กระทํ าความผิด และไมจํ าเปนที่จะตองลงโทษผูกระทํ าความผิด แตมีความมุงหมายที่จะ
ควบคุมผูกระทํ าความผิดมากกวา
        (3) การขมขู หรือยับยั้ง (Deterrence) เหตผุลที่สํ าคัญที่สุดในการบังคับใช
กฎหมายอาญาก็คือ การใชกฎหมายอาญาเพื่อยับยั้งไมใหบุคคลอื่นเอาเยี่ยงอยางโดยการ
กระท ําความผิดเชนเดียวกับผูที่ถูกลงโทษ
        (4) การเปนสัญลักษณ (Symbolism) การบังคับใชกฎหมายอาญาเปนการยืน
ยนัสิง่ทีส่งัคมยอมรับ และสิ่งที่สังคมคัดคานหรือตอตาน บุคคลปกติยอมทราบวากฎหมาย
เปนสญัลกัษณของสังคมและทราบวาจะไดรับผลรายหรือถูกลงโทษหากฝาฝนกฎหมาย
        (5) การแกแคนทดแทน (Retribution) ปจจุบันวัตถุประสงคของกฎหมายใน
เรื่องนี้ไดรับการสนับสนุนจากการศึกษาวิจัยและนักวิชาการนอยมาก เพราะเห็นวาไมไดผล
ในทางปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามกฎหมายอาญาก็ยังมีความมุงหมายในเรื่องการแกแคนทด
แทนอยูเพราะความตองการแกแคนนั้นเปนเรื่องสามัญส ํานึกโดยทั่ว ๆ ไป หรือโดยปกติใน
เรื่องของความเปนธรรม
        นอกจากวัตถุประสงคของกฎหมายอาญาดังกลาวมาแลวหากมองกฎหมาย
อาญาในทัศนะของสังคมแลวกฎหมายอาญามีวัตถุประสงคที่สํ าคัญอีก 13 ประการ คือ 41

                                                  
         40 ประธาน  วัฒนวาณิชย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา.  หนา 51 – 53.
         41 อภิรัตน เพรชศิริ และ พรทิพย เพชรศิริ.  “ ขอบเขตของกฎหมายอาญา. ” วารสารนิติศาสตร.
ปท่ี 9, ฉบับท่ี 3. 2521,หนา 103 – 119.
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        1) คุมครองปองกันบุคคล ( บางครั้งรวมถึงสัตวดวย ) จากการกระทํ าโดยเจตนา
อนัเปนการทารุณโหดเหี้ยมทารุณ หรือการประกอบอาชญากรรมทางเพศ โดยวิธีการอันไม
พึงประสงคตาง ๆ
        2) คุมครองปองกันบุคคลจากภัยบางประการอันเกิดจากการกระทํ าโดยไมเจตนา 
เชน ภัยบนทองถนน ภัยจากยาพิษ โรคระบาด  
        3) คุมครองปองกันกลุมบุคคลที่อาจถูกชักจูงไหหลงผิดไดงาย เชน ผูเยาว ผูวิกล
จรติ จากการถูกทํ าราย กดขี่ หรือขูดรีดอันจะเกิดกับบุคคล หรือทรัพยสินของบุคคลเหลานั้น
เชน หลอกใหรวมประเวณีดวย เปนตน
        4) ปองกันการกระทํ าที่ถึงแมวาจะเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลที่เปนผูใหญแลว 
และไดยนิยอมตอการกระทํ านั้น แตวาการกระทํ านั้นเปนการกระทํ าที่ผิดธรรมชาติ  เชน การ
รวมประเวณีระหวางพี่นอง การมีความสัมพันธทางเพศที่ผิดปกติ
        5) ปองกนัการกระทํ าบางประเภทซึ่งเมื่อไดกระทํ าข้ึนทามกลางสาธารณะชนแลว 
จะกระทบกระเทือนจิตใจบุคคลอื่นเปนอยางมาก  เชน การทํ าอนาจาร  การกลาวคํ าผรุสวาท  
เปนตน
        6) ปองกนัพฤติกรรมบางประเภท อันอาจยั่วยุใหเกิดความไมสงบข้ึนในหมูประชา
ชน
        7) คุมครองปองกันซ่ึงทรัพยสินของบุคคลจากการลักขโมย การฉอโกง หรือการ
ท ําใหเสียทรัพย
        8) ปองกันความไมสะดวกสบายตาง ๆ  เชน  การกีดขวางทางสัญจร  ปดกั้นทาง
สาธารณะ
        9) เพือ่เกบ็รวบรวมภาษีอากร และรายไดตาง ๆ ใหแกรัฐ เชน มีรถยนตไวในครอบ
ครองโดยไมมีทะเบียน
        10) การบัญญัติความผิดตอความมั่นคงของรัฐ
        11) เพือ่บังคบัใหเกิดความเมตตากรุณาที่จํ าเปน  เชน ไมสงเด็กไปโรงเรียนเมื่อ
อยูในวัยบังคับเรียน ไมชวยเหลือผูที่อยูในภยันตราย
        12) เพือ่ปองกันรักษาไวซ่ึงสถาบันทางสังคม เชน สถาบันพระมหากษัตริย ครอบ
ครัว ศาสนา
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        13) เพือ่บังคับใชวิธีการตาง ๆ ที่จะทํ าใหวัตถุประสงคทั้งหลายที่กลาวมาบรรลุผล  
เชน การขัดคํ าสั่งเจาพนักงาน การใหการเท็จ เปนตน

        วัตถุประสงคของกฎหมายอาญานั้นยอมสามารถเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงบางครั้งก็
เปลี่ยนแปลงโดยบทบัญญัติของกฎหมายและบางครั้งก็อาจเปลี่ยนแปลงโดยนโยบายทาง
อาญา (Criminal Policy) 42 เชน การเนนนโยบายทางดานการปราบปรามอาชญากรรมที่
ประทษุรายตอรางกาย ชีวิต และทรัพยสิน หรือบางครั้งเนนนโยบายการปราบปรามองคกร
อาชญากรรม  เปนตน

2. แนวความคิดในการกํ าหนดความผิดทางอาญา

        ประเด็นที่จะตองพิจารณาในที่นี้ก็คือรัฐมีหลักเกณฑอยางไรในการที่จะกํ าหนดให
การกระทํ าใดหรือไมกระทํ าการอยางใดเปนความผิดอาญาและมีโทษ โดยจะศึกษาถึงขอ
บังคบัตาง ๆ ที่มีลักษณะคลายกับกฎหมายอาญา หลักการบางประการที่นํ ามาคํ านึงถึงเมื่อ
มกีารบัญญัติกฎหมายอาญา และหลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดอาญา

2.1 ขอบงัคบัที่มีลักษณะคลายกฎหมายอาญา

กอนที่จะพิจารณาถึงหลักเกณฑที่รัฐใชในการบัญญัติกฎหมายอาญา ควรตอง
พจิารณาถึงขอบังคับอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกฎหมายอาญาซึ่งมีอยู 3 ประการ คือ 43

                                                  
        42  นโยบายทางอาญา (criminal policy) หมายถงึนโยบายทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกํ าหนดความผิด 
การก ําหนดประเภทของโทษ และการกํ าหนดแบบวิธีในการการลงโทษแตละประเภท รายละเอียดดูไดจาก วิษณุ  
เครืองาม. กฎหมายกับสภาพบังคับ.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายกับการเปล่ียนแปลงของสังคม พิมพคร้ัง
ท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528,หนา 204-205.  และ จิตติ ติงศภัทิย. กฎหมาย
อาญา ภาค 1. พิมพคร้ังที่ 10.  กรุงเทพมหานคร : สํ านกัอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,  2546, หนา  4-
5.
        43  หยุด  แสงอุทัย.  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.  หนา 47.
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                2.1.1. ศาสนา
                2.1.2. ศีลธรรม
                2.1.3. จารีตประเพณี
        ดังที่จะไดอธิบายถึงขอบังคับดังกลาวเทียบเคียงกับกฎหมายอาญาตามลํ าดับ ดัง
นี้

2.1.1. ศาสนา
ศาสนา คือกฎขอบังคับที่ศาสนาตาง ๆ กํ าหนดขึ้นเพื่อใหมนุษยประพฤติปฏิบัติ

ตนใหอยูในคุณงามความดี มนุษยที่นับถือศาสนายอมรูสึกวาศาสนามีระเบียบที่สูงกวาโลก
มนุษยและยอมปฏิบัติตามคํ าสั่งสอนของศาสดาที่ใหกระทํ าการหรืองดเวนกระทํ าการใด ๆ  
เพือ่หวังความสุขที่จะไดในอนาคตดังนั้นศาสนาจึงเปนเรื่องของความเชื่อ ศาสนาบางศาสนา
กส็อนวามีพระผูเปนเจาที่จะใหรางวัลหรือลงโทษมนุษยในโลกหนา เชน ศาสนาคริสต สวน
ศาสนาพุทธสอนวากรรมคือการกระทํ าของมนุษยยอมกอใหเกิดผลดีและผลรายในปจจุบัน
และในภายหนา
        ศาสนาและกฎหมายมีความคลายคลึงกันเพราะตางก็เปนการกํ าหนดความ
ประพฤติของมนุษยและตางก็กํ าหนดดวาถามนุษยฝาฝนขอบังคับแลวจะไดรับผลราย แต
ศาสนากบักฎหมายก็มีขอแตกตางกันคือ การฝาฝนกฎหมายนั้นมีสภาพบังคับ (Sanction)
อยางจริงจัง เชน รัฐจะเอาตัวผูฝาฝนมาลงโทษ เชน จํ าคุก บังคับใหใชคาเสียหายในทางแพง 
บังคบัใหกระทํ าการหรืองดเวนการกระทํ าใด ๆ ฯลฯ แตการฝาฝนขอบังคับของศาสนานั้น
สภาพบงัคับอยูที่โลกหนาจึงมีผลบังคับเฉพาะผูที่นับถือศาสนาเทานั้น และในบางครั้งผูที่นับ
ถอืศาสนาก็ยอมฝาฝนขอบังคับของศาสนาเพราะรูสึกวาสภาพบังคับยังอยูหางไกล คืออยูถึง
โลกหนา

ในสมยัโบราณกฎหมายและศาสนาอยูปะปนกัน ในบางประเทศกฎหมายที่เกี่ยว
กบัเรือ่งครอบครัวและมรดกยอมเปนไปตามขอบังคับของศาสนา เชนประเทศที่ราษฎรนับถือ
ศาสนาอิสลามบางประเทศ และการละเมิดขอบังคับทางศาสนาถือวาเปนการละเมิด
กฎหมายไปในตัว แตในปจจุบันประเทศตาง ๆ ไดพยายามแยกศาสนาออกจากกฎหมาย
บางทีถึงกับบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญวารัฐเปน “ รัฐฆราวาส ” คือเปนรัฐที่ไมเกี่ยวของกับ
ศาสนาทั้งนี้เพื่อใหบุคคลมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามากขึ้น
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แตโดยหลักแลวกฎหมายกับศาสนายอมแยกตางหากจากกัน ศาสนาวางขอ
บังคบัโดยไมเกี่ยวกับกฎหมาย และอาจเปนขอบังคับที่ไมสามารถจะบัญญัติเปนกฎหมายได 
เชนคํ าสั่งสอนใหรักเพื่อนมนุษยดวยกันทั้งนี้เพราะกฎหมายนั้นจะบัญญัติเทาที่จํ าเปนเพื่อให
มนษุยอยูรวมกันโดยปกติสุขไมกาวลวงสิทธิและเสรีภาพของกันและกันเทานั้น
        แตอยางไรก็ตามศาสนากับกฎหมายตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน กลาวคือถา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายที่มีกฎหรือขอบังคับที่ดียอมเปนการสงเสริมศาสนาไปในตัวและ
ศาสนาที่ดียอมทํ าใหรัฐออกกฎหมายที่ดีไดเนื่องจากพลเมืองที่นับถือศาสนาอยางเครงครัด
ยอมจะเปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและยอมปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐโดยไมคิดจะ
หลีกเลี่ยง นอกจากนี้ศาสนาและกฎหมายยอมคํ านึงถึงกันและกันคือกฎหมายตองคุมครอง
ศาสนา (เชนลงโทษผูที่ทํ าลายการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา) และศาสนาก็คํ านึงถึง
กฎหมายและสั่งสอนใหบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกัน

2.1.2. ศลีธรรม

        ศีลธรรม คือความรูสึกนึกคิดของมนุษยวาการกระทํ าอยางไรเปนการกระทํ าที่
ชอบการกระท ําใดเปนการกระทํ าที่ผิด  ศีลธรรมและกฎหมายนั้นมีความคลายคลึงกันเพราะ
ทัง้ศลีธรรมและกฎหมายนั้นมนุษยตางเปนผูกํ าหนดขอบังคับแหงความประพฤติ แตศีลธรรม
และกฎหมายก็มีขอแตกตางกัน คือกฎหมายเปนขอบังคับของรัฐ เปนขอบังคับที่กํ าหนด
ความประพฤติภายนอกของมนุษยซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการกระทํ าที่กฎหมายหามหรือ
การละเวนการที่กฎหมายบัญญัติใหกระทํ า ลํ าพังแตการคิดอยูในใจกฎหมายยังไมเขามา
เกีย่วของ กฎหมายมุงดํ ารงไวซ่ึงความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม การฝาฝนกฎหมายจะ
ตองไดรับผลรายหรือถูกลงโทษโดยรัฐเปนผูกํ าหนดสภาพบังคับ แตศีลธรรมเกิดจากความรู
สกึภายในของมนุษย เพียงแตการคิดที่ไมชอบก็เปนการผิดศีลธรรมแลว ศีลธรรมมุงหมายที่
จะท ําใหมนุษยพรอมบริบูรณไปดวยความดีทั้งทางรางกายและจิตใจ คือมีความมุงหมายสูง
กวากฎหมาย การฝาฝนศีลธรรมยอมมีผลกระทบเพียงกระทบจิตใจของผูฝาฝนเองซึ่งอาจ
มากบางนอยบางขึ้นอยูกับความรูสึกในทางศีลธรรมของแตละบุคคล
        ในสมัยโบราณศีลธรรมและกฎหมายอยูปะปนกันแตในปจจุบันศีลธรรมและกฎ
หมาแยกออกจากกันและมีความเปนอยูคูเคียงกันไป กลาวคือการกระทํ าที่ผิดศีลธรรมบางที

DPU



33

ก็เปนการฝาฝนกฎหมายหรือในบางกรณีกฎหมายและศีลธรรมก็ขัดแยงกันเพราะศีลธรรม
นัน้ไดเรียกรองใหมนุษยปฏิบัติตามมากกวากฎหมาย เชน การพยายามฆาตัวตายเปนการ
กระท ําทีผ่ดิศลีธรรมแตไมผิดกฎหมาย การคิดรายตอผูอื่นผิดศีลธรรมแตไมผิดกฎหมาย และ
ในบางกรณีกฎหมายก็ไปไกลกวาศีลธรรม เชน ในปจจุบันกฎหมายไดบัญญัติเอาโทษกับการ
กระท ําทีไ่มไดผิดศีลธรรมแตรัฐกํ าหนดใหเปนความผิดเพื่อผลประโยชนของรัฐเอง เชน การ
ยายบานโดยไมแจงยายทางทะเบียน การลงโทษแกผูที่ขายของเกินราคาที่รัฐกํ าหนดไว 
เปนตน
        แมวาในปจจุบันศีลธรรมและกฎหมายจะแยกออกจากกันแตศีลธรรมและ
กฎหมายกค็งสัมพันธเกี่ยวของกันในบางเรื่องเชน  กฎหมายและศีลธรรมตางมีอิทธิพลตอกัน
และกัน กลาวคือความคิดของมนุษยในทางศีลธรรมยอมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพราะเมื่อมนุษยมีศีลธรรมสูงก็ยอมเปนหลักประกันไดวาจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
เคารพนับถือกฎหมาย สวนกฎหมายก็ยอมมีอิทธิพลตอศีลธรรมในแงที่วากฎหมายที่ดียอม
ท ําใหศีลธรรมของประชาชนสูงข้ึนกฎหมายที่เลว เชน กฎหมายที่วาดวยภาษีอากรที่รุนแรง
เกินควรยอมทํ าลายศีลธรรมของประชาชน โดยการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรซึ่งเปนการ
กระทํ าที่ฝาฝนกฎหมาย  นอกจากนี้ศีลธรรมและกฎหมายยอมคํ านึงถึงกันและกันเพราะมี
บทบัญญัติของกฎหมายหลายบทที่กํ าหนดวาการกระทํ าที่ขัดตอศีลธรรมของประชาชนเปน
การกระท ําที่กฎหมายไมยอมรับ เชน การทํ าสัญญาจางใหไปทํ ารายรางกายคนที่เราเกลียด 
สญัญาดังกลาวยอมเปนโมฆะ

2.1.3. จารีตประเพณี

        จารีตประเพณี คือสิ่งที่มนุษยปฏิบัติตอเนื่องกันมาและมุงถึงสิ่งภายนอกของ
มนษุยเทานั้น เชน การแตงตัว วิธีพูด วิธีติดตอกับบุคคลอื่นและรวมถึงวัฒนธรรมดวย จารีต
ประเพณีเปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละบุคคลหรือแตละสังคม ดังนั้นบุคคลชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง
หรอืสงัคมใดสังคมหนึ่งจึงมีจารีตประเพณีที่แตกตางกัน นอกจากนี้จารีตประเพณียังอาจแตก
ตางกนัไดตามกาละเทศะ ดังนั้นแมวาจะเปนคนชนชาติเดียวกันก็อาจมีจารีตประเพณีที่แตก
ตางกันเพราะอยูกันคนละแหง
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        จารีตประเพณีและกฎหมายมีความคลายคลึงกันตรงที่วาทั้งจารีตประเพณีและ
กฎหมายตางวางขอบังคับกํ าหนดความประพฤติภายนอกของมนุษยเพื่อใหมนุษยไดอยูรวม
กันไดดี แตอยางไรก็ตามจารีตประเพณีและกฎหมายก็มีขอแตกตางหลายประการ เชน 
กฎหมายนั้นรั้ฐเปนผูบัญญัติหรืออยางนอยก็ยอมรับบังคับใหเปนไปตามขอบังคับนั้น ๆ ซ่ึง
เรียกวา “ กฎหมายจารีตประเพณี ” กฎหมายจะวางขอบังคับสํ าหรับความประพฤติของ
มนุษยเพียงบางประการ การทํ าผิดกฎหมายยอมไดรับผลรายหรือถูกลงโทษ แตจารีต
ประเพณีนั้นเปนขอบังคับของสังคมหรือเปนขอบังคับของคนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือสังคมใด
สังคมหนึ่ง เปนขอบังคับที่ครอบคลุมถึงการดํ ารงชีวิตทั้งมวลของมนุษย การทํ าผิดจารีต
ประเพณียอมไดรับเพียงการติเตียนจากสังคมเทานั้น
        ในสมัยโบราณจารีตประเพณียอมปะปนกับกฎหมายแตในปจจุบันจารีตประเพณี
และกฎหมายแยกออกจากกัน แตกฎหมายก็ไดมีการบัญญัตถึงจารีตประเพณีอยูบาง เชน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 4 บัญญัติใหใชจารีตประเพณีแหงทองถิ่นอุดชอง
วางแหงกฎหมาย  แตอยางไรก็ตามกฎหมายและจารีตประเพณีก็มีความเกี่ยวของสัมพันธ
กนัในเรือ่งตาง ๆ  เชน จารีตประเพณีและกฎหมายตางมีอิทธิพลตอกัน กฎหมายยอมไดรับ
อทิธพิลจากจารีตประเพณี  เชน การที่มีจารีตประเพณีในทางพาณิชยยอมทํ าใหกฎหมาย
เจรญิรอยตามจารีตนั้น ๆ ทํ าใหมีการออกกฎหมายตามความตองการของประชาชน สวน
กฎหมายก็มีอิทธิพลตอจารีตประเพณีเพราะกฎหมายอาจออกกฎขอบังคับซ่ึงมีผลเปนการ
ยกมาตรฐานจารีตประเพณีใหสูงข้ึนกวาที่เปนมา นอกจากนี้กฎหมายและจารีตประเพณี
ยอมคํ านึงถึงกันและกัน กลาวคือกฎหมายที่ไดมีบทบัญญัติถึงจารีตประเพณีในบางเรื่อง 
และจารีตประเพณียอมไมขัดแยงกับกฎหมายเพราะถาขัดแยงแลวเจาพนักงานผูรักษา
กฎหมายก็จะขัดขวางไมยอมใหมีการปฏิบัติตามจารีตประเพณีนั้นและทํ าใหจารีตประเพณี
ตองถูกยกเลิกไปในตัว เชน จารีตประเพณีในประเทศอินเดียที่วาหญิงหมายจะตองฆาตัว
ตายที่เชิงตะกอนเผาศพของสามีซ่ึงขัดกับกฎหมาย   เปนตน
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        2.2 หลักการที่นํ ามาพิจารณาเมื่อมีการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมาย
อาญา

        นอกจากจะพิจารณาถึงขอบังคับที่มีลักษณะคลายคลึงกับกฎหมายอาญาแลว  
เมื่อมีการพิจารณาถึงบทบาทและขอบเขตของกฎหมายอาญา จะมีหลักเกณฑบางประการ
ซ่ึงเปนที่นิยมนํ ามาพิจารณาประกอบดวย คือ
           2.2.1หลกัความยุติธรรม 44      ความยุติธรรมเปนคุณธรรมอันหนึ่งที่ทุกสังคมปา
รถนาเพือ่ความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมนั้นเอง ความหมายของความยุติธรรมนั้นมี
หลายรูปแบบซ่ึงแลวแตวาผูที่กลาวจะมองความยุติธรรมในแงไหน บางทานอาจเห็นวาความ
ยุติธรรมเปนธรรมะซึ่งเปนอมตะเปนหลักธรรมที่สูงที่สุดเปนธรรมะที่คุมครองโลก บางทาน
อาจเห็นวาความยุติธรรมเปนคุณธรรมหรือหลักความดีหรือหลักศีลธรรมบาง เปนระบบเพื่อ
ควบคมุสังคมบาง เปนวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของกฎหมายและสังคมบาง เปนอุดม
คติซ่ึงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมที่เจริญแลวบาง บางก็เห็นวาความยุติ
ธรรมคอืความเสมอภาคคือการแบงสรรปนสวนที่เทาเทียมกัน บางก็เห็นวาความยุติธรรมคือ
ความชอบธรรม บางก็เห็นวากฎหมายนั่นแหละคือความยุติธรรม

เพลโต ถอืวาความยุติธรรมเปนหลักธรรมที่สูงที่สุดในโลกเปนธรรมะที่บริสุทธิ์ผุด
ผองและสมบูรณครบถวนเปนที่สุด เพลโตเทียบความยุติธรรมกับความดีเชนเดียวกับแนวคิด
เรื่องความยุติธรรมของพระเยซูที่ประนามหลักความยุติธรรมในรูปของการแกแคนทดแทนที่
วา “ ตาตอตา ฟนตอฟน ” แตเห็นวาความเมตตากรุณาคือความยุติธรรม

อริสโตเติล เห็นวาความอยุติธรรมเกิดข้ึนเมื่อคนที่เทาเทียมกันไดรับการปฎิบัติที่
ไมเทาเทยีมกันและเมื่อคนที่ไมเทาเทียมกันไดรับการปฎิบัติที่เทาเทียมกัน กลาวคือความยุติ
ธรรมของอริสโตเติลเปนเรื่องของการจัดระเบียบความสัมพันธของมนุษยตามหลักเกณฑที่
สงัคมยอมรับนับถือโดยปราศจากความลํ าเอียง อริสโตเติลจึงอธิบายความยุติธรรมในรูปของ
ความเสมอภาคโดยอธิบายวาพฤติการณที่เหมือนกันควรไดรับการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน 
พฤติการณที่แตกตางกันก็ควรไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นความยุติธรรมใน
ทรรศนะของอริสโตเติลจึงเปนเรื่องกฎเกณฑไมใชเรื่องของการกระทํ าตามอํ าเภอใจเปนเรื่อง

                                                  
        44 โสภณ  รัตนากร.  “ ความยุติธรรม. ”  บทบัณฑิตย.  เลมท่ี 25, ตอน 2.  2511. หนา 375-383.
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ของการใชเกณฑโดยปราศจากความลํ าเอียง ซ่ึงการใชกฎเกณฑโดยไมลํ าเอียงนั้นไมได
หมายความวาทุกคนจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันเสมอไปแตหมายความวาพฤติการณ
หรอืในกรณีทีเ่หมือนกันก็จะไดรับการปฎิบัติที่เหมือนกัน และพฤติการณหรือกรณีที่ตางกันก็
จะไดรับการปฏิบัติที่ตางกัน
        Hobbes เหน็วาความยุติธรรมเปนไปตามความประสงคของรัฐ
        Lock, Rousseau และ Kant เหน็วาความยุติธรรมเกิดข้ึนจากเสรีภาพและความ
เสมอภาค มนษุยทุกคนเกิดมามีอิสระและเทาเทียมกัน ความยุติธรรมจะมีไดก็ตอเมื่อเอกชน
สามารถดํ ารงเสรีภาพและความเสมอภาคไวได
        นกักฎหมายสํ านัก Positive เหน็วาไมมีกฎหรือหลักความยุติธรรมอื่นนอกเหนือ
ไปจากกฎหมาย บุคคลจะมีสิทธิหนาที่อยางไรหรือไมก็อยูที่กฎหมาย กฎหมายจะสมบูรณ
หรอืไมอยูที่วาผูบัญญัติกฎหมายมีอ ํานาจบัญญัติข้ึนหรือไม ไมมีหลักความยุติธรรมคอยชี้วา
กฎหมายจะสมบูรณหรือไม กฎหมายจะสมบูรณหรือไมไมไดข้ึนอยูกับความยุติธรรมหรือ
กลาวอกีนยัหนึ่งก็คือกฎหมายยอมเปนกฎหมายอยูนั่นเองแมจะไมยุติธรรม
        กลาวโดยสรุปความยุติธรรมอาจหมายถึงความสุจริต ความชอบธรรม ความชอบ
ดวยกฎหมาย ความถูกตองตามกฎหมาย สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนประเพณีและการปฏิบัติตามหนาที่ ดังนั้นความยุติธรรมจึงครอบคลุมถึงความประพฤติ
ทัง้หมดของมนุษยในสวนที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่น
        แมวานักกฎหมายจะมีแนวความคิดในเรื่องความยุติธรรมแตกตางกันไป และ
แนวความคิดเหลานี้จะไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางตามยุคสมัยแตเราก็ตองยอมรับกันวา
ความยุติธรรมนั้นเกี่ยวของกับกฎหมายอยูตลอดเวลาจนอาจกลาวไดวาความยุติธรรมเปน
จุดประสงคอันสูงสุดอันหนึ่งของกฎหมายหรือคุณคาของกฎหมายอยูที่ความยุติธรรม

หัวใจของความยุติธรรมคือการขจัดเสียซ่ึงการกระทํ าตามอํ าเภอใจโดยปราศจาก
หลักเกณฑ การแบงสรรปนสวนสิทธิและหนาที่ของประชาชนอยางเปนธรรมและประชาชน
ไดรับการคุมรองจากกฎหมายโดยเทาเทียมกันดังนั้นความยุติธรรมจึงมีสวนในการขจัดการ
ใชอํ านาจโดยไมเปนธรรม ความยุติธรรมจึงเปนคุณธรรมอันหนึ่งซ่ึงมนุษยมุงประสงคเปน
คุณธรรมที่ทุกสังคมปารถนาเพื่อความสงบสุขและความเจริญของสังคม เมื่อใดความอยุติ
ธรรมเกิดข้ึนในสังคมความสงบสุขและความเจริญของสังคมก็ยอมถูกกระทบกระเทือนไป
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ดวยทั้งนี้ข้ึนอยูกับวาความอยุติธรรมที่เกิดข้ึนนั้นรายแรงเพียงใดและสมาชิกในสังคมนั้นมี
ปฏิกิริยาในรูปไหน

นักกฎหมายสวนใหญยอมรับวามีหลักความยุติธรรมนอกเหนือไปจากหลักของ
กฎหมายและกฎหมายควรจะสอดคลองกับหลักความยุติธรรม ดังนั้นเพื่อเปนหลักประกันวา
กฎหมายจะมีความยุติธรรมเราจึงไมควรบัญญัติกฎหมายใหตายตัวจนเกินไป แตควรจะเปด
โอกาสใหศาลหรือนักกฎหมายไดแปลกฎหมายใหเหมาะสมกับเหตุการณในแตละกรณี                               
           2.2.2.The Anachistic Principle หรอืหลักคณาธิปไตย  หลักการนี้มีใจความวา
สังคมและรัฐควรใหเสรีภาพแกทุกคนอยางเต็มที่ในการกระทํ าสิ่งใดก็ตามที่เขาปรารถนา 
หลักการนี้ไดรับการวิพากษวิจารณวาการปฏิบัติตามหลักการนี้จะเปนไปไดก็แตเฉพาะใน
โลกทีไ่มมีความขัดแยงเทานั้นซ่ึงเราคงหาไมได  ปญหาจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลสองคนหรือมาก
กวานั้นพยายามที่จะใหไดมาซ่ึงสิ่งที่มีใหไดแกบุคคลคนเดียวเทานั้นและเมื่อเสรีภาพของ
บุคคลหนึง่จะเปนไปไดก็โดยการละเมิดเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่ง ดังนั้นการใหเสรีภาพตาม
หลักการคณาธิปไตยจึงหมายถึงเสรีภาพมากสํ าหรับคนที่แข็งแรง เสรีภาพนอยสํ าหรับคนที่
ออนแอและไมมีเสรีภาพที่มั่นคงสํ าหรับใครสักคน 45

           2.2.3. The Formalistic Principle หลกัการนี้มีใจความวาสังคมควรจะใหเสรี
ภาพแกทุกคนอยางเต็มที่ในการทํ าสิ่งที่เขาพอใจตราบเทาที่เขาไมยุงเกี่ยวกับเสรีภาพอัน
เดียวกันนั้นของผูอื่น46 หลักการนี้มีขอดีคือสงเสริมวาการใหเสรีภาพควรเปนไปโดยไมเลือก
ปฏิบัติและไมมีใครที่จะไดรับการยกเวนไมตองปฎิบัติตามขอหามของกฎหมายซึ่งสิ่งนี้หมาย
ถึง “ ความยุติธรรม ” ในสงัคม แตหลักการนี้ก็มีขอเสียตรงที่วาไมไดมีการพูดถึงการจํ ากัด
เสรีภาพไววาเมื่อใดเราจึงควรจํ ากัดเสรีภาพ 47

           2.2.4. Harm Principle เจาของหลักการนี้คือ John Strart Mill ซ่ึงมองวาการ
จํ ากัดเสรีภาพเปนสิ่งที่ไมดีและเราควรจะจํ ากัดเสรีภาพก็ตอเมื่อมันเปนสิ่งที่จํ าเปนในการ
                                                  
       45 Joel Feinberg.  Social Philosophy.  Englewood Cliffs : Prentice – Hall,  INC., 1973,  p.
23.
       46 L.T. Hobhouse.  The Element of Social Justice.  London : George Allen & Unwin Ltd.,
1922,  p. 60.
      47 L.T. Hobhorse.  Liberalism.  New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.,  1911, pp. 63-
64.
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ปองกันผลราย (harm) ทีจ่ะเกดิจากการกระทํ านั้นตอผูอื่น การยุงเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคล
ในการรกระทํ าที่เกี่ยวของกับตัวเขาเองเทานั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง Mill เห็นวากฎหมายควรจะ
จํ ากัดเสรีภาพของบุคคลก็ตอเมื่อการกระทํ าของเขาจะกอใหเกิดผลรายตอผูอื่นเทานั้น 48

กฎหมายไมควรบังคับใหเขาทํ าในสิ่งที่กฎหมายเห็นวาดีสํ าหรับตัวเขา หรือหลีกเลี่ยงสิ่งซ่ึง
กฎหมายเห็นวาเปนภัยแกตัวเขาเพราะสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเขาเองและไมเปน
ผลรายแกผูอืน่ เชน ไมมีใครที่จะถูกลงโทษเพียงเพราะกินเหลาเมา แตทหารหรือตํ ารวจที่เมา
สรุาควรถูกลงโทษถาหากเมาในระหวางปฏิบัติหนาที่ เพราะการที่ทหารหรือตํ ารวจเมาเปนสิ่ง
ทีก่อใหเกิดผลรายตอประโยชนของผูอื่นการกระทํ าของเขาอาจเปดโอกาสใหอาชญากร และ
กอใหเกิดอันตรายแกพลเมืองโดยทั่วไปอยางใหญหลวงและอาจทํ าใหเขาตองถูกออกจาก
งานซ่ึงมีผลกระทบอยางแรงตอภรรยาและลูก แตหากคนที่เมานั้นเปนคนโสดและไมไดเปน
ทหารหรือตํ ารวจการกระทํ าของเขาก็ไดกระทบตอผลประโยชนของผูอื่นโดยตรงแมวาเขา
อาจจะเปนคนที่มีศักยภาพสูงและการเมาของเขาอาจจะทํ าใหสังคมขาดคนดีมีฝมือไปคน
หนึ่งหรืออาจจะทํ าใหเพื่อนฝูงเศรากับพฤติกรรมของเขาหรือแมวาการกระทํ าของเขาจะเปน
ตัวอยางที่เลวแกคนรอบดานแตทั้งหมดนี้ก็ลวนแตเปนผลทางออมและไมมากพอที่จะไป
แทรกแซงเสรีภาพของเขา 49    แต Mill กไ็ดอธิบายวาหลัก  Harm Principle นี้จะใชไดแต
เฉพาะมนุษยที่เติบโตเปนผูใหญแลวเทานั้นเพราะเด็กหรือผูเยาวยังคงตองการการปกปอง
เปนพิเศษทั้งจากการกระทํ าของตนเองและของผูอื่น และหลักการนี้ไมเหมาะกับสังคมที่ลา
หลงัหรอืปาเถื่อนเพราะในสังคมเชนนี้ผูปกครองอาจจํ าเปนตองใชมาตรการตาง ๆ ที่จํ าเปน
ในการพัฒนาสังคมใหดีข้ึน 50

        หลัก Harm Principle ไดรบัการวิจารณวาเปนหลักการที่เปดชองใหมีการแทรก
แซงเสรีภาพไดนอยเกินไปเพราะการแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลนั้นอาจมีเหตุผลอีกหลาย
ประการนอกเหนือจากการดูวาการกระทํ านั้นเปนผลรายตอผูอื่นหรือไมเทานั้น การใชหลัก 

                                                  
       48 J.S. Mill.  Utilitarianlism On Liberty, Representative Government.  London : Dent &
Dutton,  1977,  pp. 72-73.
       49 Ibid.,  p. 138.
       50 Ibid.,  pp.  73-74.
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Harm Principle อยางเดยีวโดยไมมีหลักการอื่นมาเสริมยอมไมเพียงพอ ดังนั้นนักวิชาการ
ปรชัญาสังคมตางไดคํ านึงถึงหลักการอื่นมาใชประกอบหลัก Harm Principle เชน

2.2.4.1 Offence Principle เหน็วาการกระทํ าบางอยางที่แมจะไมไดกอใหเกิดผล
รายแตก็ทํ าใหเกิดการลวงเกิน (Offence) ตอความรูสึกของคนทั่วไปก็ควรจะใชกฎหมาย
อาญาแทรกแซงได ซ่ึงหลัก Offence Principle ไดถูกนํ ามาใชมากที่สุดในการปราบปราม
การกระท ําลามกอนาจาร การวางขายสิ่งพิมพลามก ผูที่เห็นดวยกับหลัก Offence Principle
ใหเหตวุาการกระทํ าบางอยาง เชน การเปลือยกายในที่สาธารณะไมไดกอใหเกิดผลรายแก
ใครนอกจากความรูสึกขัดเขินแกคนบางคนซึ่งถาเขาไมชอบก็ไมตองมอง พอ ๆ กับที่สิ่งพิมพ
ลามกก็ไมไดเปนภัยแกใครโดยตรงถาใครรูสึกวาความรูสึกของตนถูกลวงเกินก็ปดหนังสือนั้น
เสยี ซ่ึงถาหากมองการกระทํ าเหลานี้ตามหลัก Harm Principle แลวการกระทํ าเหลานี้ไมนา
จะถกูแทรกแซงโดยกฎหมายอาญาได ดังนั้นผูที่เห็นดวยกับหลัก Offence Principle จึงเห็น
วาไมอาจจะยึดหลัก Harm Principle เพียงอยางเดียวได เพราะหากการกระทํ าลามก
อนาจารนั้นไดกระทํ าในที่สาธารณะ เชน การเปลือยกาย ก็มีแนวโนมที่จะดึงดูดสายตาคน
และพาใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ที่ไมสมควรและถูกเก็บกดอยูในจิตใจซ่ึงในกรณีเชนนี้ก็นาจะ
ใชกฎหมายอาญาแทรกแซงได
        แตอยางไรก็ตามถาเรายอมรับหลัก Offence Principle โดยไมมีเง่ือนไขก็อาจจะ
นํ าไปสูการแทรกแซงเสรีภาพอยางกวางขวางเพราะความรูสึกวาถูกลวงเกินของคนเรานั้น
อาจจะเกิดจากความลํ าเอียง ความรังเกียจหรือศีลธรรมสวนตัวที่ไรเหตุผลก็ได Joel 
Feinberg ไดเสนอเงื่อนไขในการจํ ากัดขอบเขตของหลัก Offence Principle ไว 2 ประการ 
คือ
        1) ตองดูวาการกระทํ านั้นเปนการกระทํ าที่จะกอใหเกิดความรูสึกลวงเกินแกคน
โดยทัว่ไปหรอืไม คือการกระทํ านั้นตองเปนการกระทํ าที่ทํ าใหคนที่พบเห็นเกือบทุกคนรูสึกวา
ถกูลวงเกิน
        2) ตองดวูาการกระทํ านั้นเปนสิ่งที่คนทั่วไปสามารถหลีกเลี่ยงไดมากเพียงใด ถา
มนัเปนสิ่งที่เขาไมตองการประสบ
        ถาเรานํ าเอาหลักการของหลัก Offence Principle และเงื่อนไขทั้ง 2 ประการดัง
กลาวมาใชก็จะพบวาการเปลือยกายในที่สาธารณะก็ดี การตะโกนคํ าหยาบใสเครื่องขยาย
เสยีงกดี็ การประกอบกิจทางเพศในที่สาธารณะก็ดีลวนแตไมผานเง่ือนไขที่วางไว แตสํ าหรับ
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สิง่พมิพลามกนั้น Joel Feinberg ยงัคงเห็นวาผูที่ไมตองการอานหรือประสบกับสาระของสิ่ง
พิมพดังกลาวยังคงสามารถหลีกเลี่ยงไดเสรีภาพในสวนนี้จึงไมควรถูกจํ ากัดไมจะโดยอาศัย
หลัก Harm Principle หรือ Offence Principle 51

2.2.4.2 Legal Paternalism หรือหลักปตาธรรม หลักการนี้สนับสนุนใหใช
กฎหมายในการหามบุคคลมิใหกระทํ าในสิ่งที่รัฐเห็นวาจะเปนภัยแกตัวเขาหรือบังคับให
บุคคลกระทํ าในสิ่งที่จะเปนผลดีแกเขา ดังนั้นหลักการนี้จึงใหการเห็นชอบแกการที่รัฐจะใช
อํ านาจตามกฎหมายในการปกปองปจเจกบุคคลจากการกระทํ าที่เปนภัยแกตนเองหรือแม
กระทั่งช้ีทางใหเขายึดปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีแกตัวผูกระทํ าเอง
        แตหลกัการนี้ก็ไดรับการคัดคานวามันอาจจะเปนการถูกตองถาเราชี้นํ าเด็ก ๆ ให
ปฏิบัติในสิ่งที่เราเห็นวาดีแตสํ าหรับผูใหญแลวหลัก Legal Paternalism นี้ไมเหมาะสม
เพราะถาเรายังชี้แนะและกํ าหนดใหเขากระทํ าในสิ่งที่เราเห็นวาดีแกเขาก็จะเปนการลิดรอน
สิทธิของเขาในการเลือกทางแกตนเองและในที่สุดก็จะทํ าใหเขาสูญเสียอํ านาจและความ
สามารถในการตัดสินใจและใชเหตุผล ดังนั้นหลัก Legal Paternalism จึงเปนหลักการที่ให
อ ํานาจรัฐในการแทรกแซงเสรีภาพมากเกินไป แตกระนั้นก็ตามบางครั้งเราก็ไมอาจปฏิเสธได
วาในบางครั้งกฎหมายก็จํ าเปนที่จะตองเขาไปยุงเกี่ยวเพื่อปองกันไมใหบุคคลกระทํ าในสิ่งที่
เปนภัยแกตนเอง เชน ในกฎหมายอาญาความยินยอมของผูเสียหายไมอาจจะนํ ามาใชเปน
ขอตอสูสํ าหรับการฆาหรือการทํ ารายรางกายของเขาได หรือในกฎหมายแพงวาดวยสัญญาก็
ไมอาจจะยอมรับความชอบดวยกฎหมายของสัญญาขายตนเองเปนทาสหรือเปนนางบํ าเรอ 
การที่กฎหมายไมอนุญาตใหใชยาเสพติดใหโทษสรางความสุขความพอใจใหแกผูเสพไมวา
กรณีใด ๆ
        แตก็มีผูเห็นคัดคานวาถารัฐมีจุดยืนเชนนี้ทํ าไมจึงไมหามการดื่มสุราและการสูบ
บุหรีด่วยในเมื่อสิ่งเหลานี้ก็เปนภัยแกบุคคลเหมือนกัน ซ่ึงผูที่ยึดถือหลัก Legal Paternalism
กจ็ะใหเหตุผลวาในการแทรกแซงเสรีภาพนั้นรัฐไมอาจทํ าตามหลัก Legal Paternalism ได
ทั้งหมด รัฐจึงจํ าเปนตองแทรกแซงเฉพาะในสิ่งที่เห็นวาเปนภัยรายแรงเทานั้น การสูบบุหรี่
หรือด่ืมสุรานั้นไมนํ าไปสูภัยที่รายแรงที่เห็นไดชัดเจนเพียงแตเพิ่มอัตราการเสี่ยงตอโรคภัย
และการเสียสุขภาพของผูเสพเทานั้น

                                                  
       51 Ibid.,  pp. 44-45.
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Mill และผูที่นิยมลัทธิปจเจกนิยมอื่น ๆ มีความเห็นเกี่ยวกับหลัก Legal 
Paternalism วาการเลอืก และความยินยอมโดยสมัครใจของบุคคลผูใหญที่มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณในการกระทํ าที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของเขานั้นเปนสิ่งที่มีคาควรแกการเคารพ 
และไมมีใครที่จะมีสิทธิมายุงเกี่ยวกับการเลือกของเขาดวยเหตุผลวาการยุงเกี่ยวนั้นเปนไป
เพื่อผลประโยชนของเขาเอง แตอยางไรก็ตามรัฐอาจพยายามปกปองประชาชนไดในเรื่องที่
เขาไมรู Mill ยกตัวอยางวา “ถาพนักงานตํ ารวจหรือใครก็ตามมองเห็นบุคคลหนึ่งกํ าลัง
พยายามเดินขามสะพานซึ่งไมมีการประกาศเตือนวาชํ ารุดหรือไมปลอดภัยและไมีมีเวลาที่จะ
เตือนเขาถึงอันตราย พนักงานตํ ารวจหรือผูประสบเหตุอาจจะดึงเขาไวและหันเขาออกจาก
ทิศทางที่เขาตองการจะเดินได การกระทํ าเชนนี้จะไมเปนการลิดรอนเสรีภาพของเขาเพราะ
เสรีภาพยอมประกอบไปดวยการกระทํ าในสิ่งที่ตนปรารถนาและคนผูนั้นคงไมปรารถนาที่จะ
ตกลงไปในแมนํ้ า  แตถาหลังจากที่ไดเตือนเขาใหรูถึงอันตรายแลวและเขายังคงเลือกที่จะดึง
ดันทีจ่ะขามสะพานนั้นอยูก็เปนเรื่องของเขาเราไมควรเขาไปยุงเกี่ยว 52 นอกจากการปกปอง
คนจากภัยที่เขาไมรูแลว Mill ยงัเหน็วาสํ าหรับบุคคลบางคนเชนเด็กและคนที่ตกอยูในอาการ
ต่ืนตระหนกหรือควบคุมตนเองไมไดก็ควรจะไดรับการคุมครองเปนพิเศษ เพราะบุคคลเหลา
นีย้อมขาดสติสัมปชัญญะหรือความรอบคอบในการเลือกโดยสมัครใจ

2.2.4.3 Welfare Principle หลกัการนี้จะใชกฎหมายในการจํ ากัดเสรีภาพของ
บุคคลเพื่อสรางประโยชนแกสังคมโดยสวนรวม บอยครั้งที่รัฐตองออกกฎหมายบังคับให
ประชาชนใหรวมกันเสียภาษี หรอืคาธรรมเนียมอื่น  ๆ เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ 
เชน การสรางถนน สวนสาธารณะ ตลอดจนการจัดการประกันสังคมตาง ๆ แกประชาชน 
ประชาชนบางคนอาจรูสึกวาตนเองจะไมมีสวนรับผลประโยชนจากโครงการตาง ๆ ดังกลาว
และรูสกึวาเปนการไมยุติธรรมที่ตนจะตองเสียเงินภาษีมาสนับสนุนโครงการเหลานี้ เชน มหา
เศรษฐีที่มีบานกวางขวางอยูแลวยอมไมตองการสวนสาธารณะหรือการประกันสังคมใด ๆ  
ถาเราจะปลอยใหเงินสนับสนุนโครงการตาง ๆ มาจากประชาชนดวยความสมัครใจและมิใช
โดยการบังคับเก็บภาษี โครงการตางๆ เหลานี้ก็คงจะไมไดเกิดข้ึนเพราะทุกคนก็คงไมยอม
จายโดยอางวาตนไมตองการและจะไมใชประโยชนจากโครงการเหลานั้น ซ่ึงในกรณีเชนนี้

                                                  
       52 Ibid.,  pp. 151-152.
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การใชกฎหมายบังคับเอาจากประชาชนจึงเปนสิ่งที่จํ าเปนและเปนวิธีเดียวเพื่อสราง
ประโยชนแกสวนรวม

2.2.4.4 Legal Moralism หลักการนี้จะใชกฎหมายเพื่อบังคับบุคคลใหอยูใน
กรอบหรอืมาตรฐานทางศีลธรรมที่สังคมยึดถืออยู กลาวคือรัฐสามารถใชกฎหมายเปนเครื่อง
มือบังคับใหประชาชนปฏิบัติตนอยูภายในกรอบและมาตรฐานทางศีลธรรมที่สังคมยึดถืออยู 
สิง่ทีห่ลกัการนีเ้พงเล็งก็คือความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมตาง ๆ เชน การรวมเพศที่มีลักษณะผิด
ปกติวิสัยมนุษยกับคนหรือสัตว การมีความสัมพันธทางเพศกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรง 
การคาประเวณี ตลอดจนความผิดอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับเพศ เชน การทารุณสัตว การหมิ่น
เหยยีบยํ ่าธงชาติหรือสัญลักษณที่ควรคาแกการเคารพอื่น ๆ และการกระทํ าสิ่งที่ไมบังควรแก
ศพ  เปนตน    Louis B. Schwartz ไดต้ังขอสังเกตวาสิ่งที่ทํ าใหความผิดเหลานี้แตกตางจาก
ความผดิอืน่ ๆ โดยทั่วไปไมไดอยูที่วาความผิดเหลานี้มีความสัมพันธเปนพิเศษกับเรื่องของ
ศีลธรรม (เพราะความผิดอื่น ๆ เชน ฆาตกรรมก็เกี่ยวพันกับเรื่องของความผิดศีลธรรมเหมือน
กันแตก็ไมจัดอยูในกลุมนี้) แตอยูที่วาเราไมอาจจะมองเห็นผลรายที่เกิดแกสังคมจากการ
กระทํ าความผิดเหลานี้ได 53  หากเรายึดหลัก Harm Principle โดยเครงครัดความผิดตาง ๆ 
เหลานีถ้ามไิดกระทํ าในที่สาธารณะยอมไมกอใหเกิดผลรายแกผูใด กฎหมายจึงไมควรมาลิด
รอนเสรีภาพในสวนนี้
        ความคิดเกี่ยวกับหลัก Legal Moralism ทีเ่ปนที่กลาวขวัญกันมากที่สุดไดแก
ความคิดของ Lord Patrick Devlin ทีเ่หน็วาวัตุประสงคที่เหมาะสมของกฎหมายอาญาก็คือ
การปองกันผลรายซ่ึงไมใชแตการปองกันผลรายใหแกปจเจกบุคคลเทานั้นแตกฎหมายอาญา
ยงัมหีนาที่ปกปองสังคมดวย ศีลธรรมที่ยึดถือรวมกันเปนเงื่อนไขที่จํ าเปนสํ าหรับความคงอยู
ของสังคมแมวาศีลธรรมเหลานี้จะเปนสิ่งที่มองไมเห็นแตก็เปนสิ่งที่ยึดบุคคลไวรวมกันใน
สังคม การทํ าลายศีลธรรมจึงมีผลทํ าใหสังคมออนแอไปดวย ดังนั้นสังคมจึงมีสิทธที่จะปก
ปองศีลธรรมที่ตนเองยึดถือโดยใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือในการปกปองศีลธรรมของ
ตนเองได แตกอนที่สังคมจะลงโทษการกระทํ าที่ผิดศีลธรรมควรจะอดทนและยอมรับนับถือ
เสรีภาพสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่สังคมจะรับไวได คือยังไมควรใชกฎหมายอาญาถาเห็น

                                                  
       53 Louis B. Schwartz.  “Moral Offences and The Model Penal Code” Columbia Law
Review. LXIII,  1963, p. 669 .
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วาการตอตานการกระทํ าที่ผิดศีลธรรมนั้นยังไมรุนแรงพอ แตถาความรูสึกตอตานการกระทํ า
ดังกลาวรุนแรงขึ้นและสังคมไมยอมผอนปรนหรือถึงข้ันรังเกียจการกระทํ านั้นอยางรุนแรง
สงัคมก็มีสิทธิที่จะใชกฎหมายอาญาจัดการกับการกระทํ านั้นได 54

        แตความคิดของ Lord Devlin กไ็ดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง H.L.A 
Hart มีความเห็นวาเราอาจจะยอมรับไดวาศีลธรรมที่บุคคลยึดถือรวมกันเปนสิ่งจํ าเปน
ส ําหรบัการดํ ารงอยูของสังคม แตสังคมกับศีลธรรมเปนสองสิ่งที่แยกจากกันและไมจํ าเปนวา
การเปลีย่นในเรื่องของศีลธรรมจะตองสงผลใหสังคมตองแตกสลาย การบอกวาอะไรก็ตามที่
สังคมเห็นวาผิดศีลธรรมและนารังเกียจจะเปนภัยตอชีวิตของสังคมนั้นออกจะเปนความคิดที่
คับแคบเกินไป ถาเราจะอางวาศีลธรรมแตละรูปแบบที่สังคมยึดถือมีสิทธิ์ที่จะรักษาสถานะ
ของตนเองในสังคมเอาไวดวยการใชกํ าลังกดขี่รูปแบบอื่น ๆ ของการปฏิบัติอันเปนศีลธรรม
แบบใหมที่แตกตางไปจากของเดิมซ่ึงจริง ๆ แลวศีลธรรมแบบใหมอาจจะเปนแบบที่ดีข้ึนก็ได 
หากแตถูกบีบและปดบังเอาไวโดยความรังเกียจและความลํ าเอียงของคนในสังคม 55

        Ronald Dworkin เห็นดวยกับขอวิจารณของ Hart และใหความเห็นเพิ่มเติมวาถา
ดูผวิเผินจะเหมือนกับวา Lord Devlin ใหความเคารพตอเสรีภาพสวนบุคคลดวยการบอกวา
กอนที่จะใชกฎหมายบังคับควรยอมรับเสรีภาพสวนบุคคลใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าไดจนกวา
ความรูสึกของคนสวนใหญในสังคมจะไปถึงข้ันตอตานการกระทํ าที่ผิดศีลธรรมนั้นอยางรุน
แรงเมื่อนั้นสังคมยอมมีสิทธิที่จะใชกฎหมายจัดการกับการกระทํ าดังกลาวได มันยอมไมมี
ประโยชนอะไรที่จะไปกลาวถึงความเคารพในเสรีภาพสวนบุคคล เพราะในเมื่อจริง ๆ แลวใน
ข้ันสุดทายสิ่งที่จะเปนตัวตัดสินวาจะใชกฎหมายหรือไม และใชกฎหมายเมื่อใดก็คือความรู
สกึของคนสวนใหญนั่นเอง เชน ในกรณีของรักรวมเพศ Lord  Devlin สรปุวาหากสังคมมี
ความรังเกียจการรักรวมเพศมากพอสังคมก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะกํ าหนดใหการรักรวมเพศ
เปนสิ่งที่ผิดกฎหมายได Dworkin เหน็วาการสรุปเชนนี้เปนการสรุปที่ปราศจากหลักฐานและ
ขอเท็จจริงในการสนับสนุนวาการรักรวมเพศเปนอันตรายกับสังคมอยางไรบาง และเมื่อคน
สวนใหญในสังคมมีความเห็นเชนนี้ก็อาจจะทํ าใหผูที่บัญญัติกฎหมายละเลยในเรื่องสิทธิเสรี

                                                  
       54 ดคูวามคิดและทฤษฏีของ Lord Pratrik Devlin  ไดใน   Patrick Devlin.  The Enforcement of
Marals.   London : Oxford University Press,  1965 .
       55 H.L.A. Hart.  Law, Liberty and Morality.  Oxford : Oxford University Press,  1978.
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ภาพสวนบุคคลไปได เพราะตามหลักการปกครอบแบบประชาธิปไตยจะตองยึดเอาเสียงขาง
มากเปนเกณฑดังนั้นจึงอาจทํ าใหสิทธิเสรีภาพของบุคคลถูกลิดรอนได

โดยหลักสิทธิมูลฐาน (Fundamental Right) บุคคลยอมมีสิทธิเสรีภาพในการ
ดํ ารงชีวิต ในรางกาย ในทรัพยสินและเกียรติยศช่ือเสียง สิทธิเหลานี้เปนหลักการใหญ
ประการหนึ่งของกฎหมายและการมีสภาพเปนมนุษย สิทธิเหลานี้ไดถูกกลาวถึงวิพากษ
วิจารณตลอดจนไดมีการเรียนการสอนและไดมีการแตงตํ าราเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ เหลานี้ไว
อยางกวางขวางและถือเปนมูลฐานสํ าคัญแหงการศึกษาวิชากฎหมาย การศึกษาในเรื่องสิทธิ
เสรภีาพไดยํ้ าถึงการมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยูการเคลื่อนไหวไปมาโดยเสรี การแสดงออกซึ่งความ
คิดเหน็อยางอิสระ สิทธิในรางกายและทรัพยสินของตน ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติยศ สิทธิใน
สิง่ประดิษฐหรือผลจากการคนควาทางวิทยาการ สิทธิในฐานะเชน ความเปนบิดา มารดา 
หรอืผูใชอํ านาจปกครอง  ตํ าราตาง ๆ ที่นักวิชาการทั่วโลกไดแตงข้ึนไดยํ้ าและแสดงใหเห็นถึง
อานภุาพและความศักดิ์สิทธิของสิทธิมนุษยชนตาง ๆ  ดังกลาวในอันที่จะไมถูกละเมิดหรือ
เขากาวกายโดยบุคคลอื่น โดยชุมชน สังคมโดยเฉพาะสังคมการเมืองหรือรัฐ สิทธิตาง ๆ 
เหลานี้ไดกํ าหนดหนาที่ใหแกรัฐในอันที่จะตองกระทํ าหรืองดเวนกระทํ าการเพื่อใหธํ ารงไวซ่ึง
ความศักดิ์สิทธิ์แหงสิทธิมนุษยชน ดังนั้นหนาที่กระทํ าการของรัฐจึงไดแกการจัดใหมีสถาน
ศึกษา โรงพยาบาล การรักษาความปลอดภัยของสังคม เพราะสิ่งเหลานี้เปนเครื่องสนองสิทธิ
ในการไดรับการศึกษา สิทธิในการมีชีวิตอยูอยางปลอดภัยของมนุษยและทรัพยสิน และนับ
ไดวาสํ าคัญเทาเทียมกันกับหนาที่ในการงดเวนกระทํ าการของรัฐอันไดแกการที่จะไมเขาไป
ยุงเกี่ยวหรือกาวกายหรือจํ ากัดสิทธิเสรีภาพบางประการของบุคคล หนาที่งดเวนกระทํ าการ
หรืองดเวนการใชอํ านาจรัฐนี้ไดกอใหเกิดหลักการขึ้นวาเมื่อมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพมาก
ข้ึนก็หมายความวาการใชอํ านาจรัฐจะถูกจํ ากัดลงและเมื่อใดที่มีการใชอํ านาจรัฐตอบุคคล
มากข้ึนก็แสดงวาการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดลดนอยลง 56

                                                  
        56 Oscar and Mary Handlin.  The Dimension of Liberty.  Mass : Havard University Press, 
1961, pp. 9- 22.   อางถึงใน ภราดร ภคพัฒน.   “ การคุมครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการลงโทษ”  วิทยานิพนธ
นิตศิาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2521, หนา 32-33.
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        ดังนั้นการที่รัฐจะเขาไปกาวกายแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของบุคคลตองมีหลักการ
ดังนี้ 57

        (1) เสรีภาพของบุคคลไมใชขอยกเวนของการใชอํ านาจรัฐ แตเสรีภาพเปนหลัก
การใหญและสํ าคัญกวาการใชอํ านาจรัฐ
        (2) การใชอํ านาจของรัฐซ่ึงถือไดวาเปนการจํ ากัดสิทธิเสรีภาพจะกระทํ าไดก็แตใน
กรณีที่กฎหมายไดใหอํ านาจไวและจะตองเปนไปตามข้ันตอนแหงกฎหมายเทานั้น
        (3) การใชอํ านาจรัฐเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดจะตองใชเพื่อการนั้นโดย
เฉพาะจะกาวลวงไปใชอํ านาจนั้นเพื่อการอื่นไมได
        (4) การกระทํ าในทางสังคมบางประการจะถูกปลอยใหเปนเรื่องของความสมัคร
ใจโดยจะไมมีการใชอํ านาจบังคับ
         (5) การใชอํ านาจรัฐจะกระทํ าไดก็แตในกรณีที่เปนการเพิ่มพูนความเจริญและ
เปนประโยชนแกชาติบานเมืองเปนสวนรวมหรือเพื่อความเสมอภาคกันแหงประชาชาติ
        อยางไรก็ตามสิทธิเสรีภาพของมนุษยไมใชสิทธิเด็ดขาดเสมอไปเพราะเมื่อรัฐหรือ
สังคมการเมืองซ่ึงเกิดข้ึนโดยความสมัครใจเขารวมกันของสมาชิก และสมาชิกหวังจะไดรับ
สิทธิบางประการจากสังคมสมาชิกของสังคมก็ยอมตองสละสิทธิบางประการของตนใหแกรัฐ 
เชน เมือ่มนุษยตองการสิทธิที่จะไดรับการประกันใหมีความปลอดภัย ไดรับการศึกษา  ไดรับ
การรกัษาพยาบาลและสวัสดิการตาง ๆ จากรัฐสมาชิกก็ตองสละความมีสิทธิเต็มที่ในทรัพย
สนิของตนใหแกรัฐในรูปภาษีอากร เมื่อสมาชิกตองการหลักประกันจากรัฐวาจะไมถูกรุกราน
หรือถูกทํ ารายจากผูอื่นสมาชิกก็ตองผูกพันที่จะไมละเมิดหรือทํ ารายผูอื่น ในการนี้สมาชิก
แหงรัฐหรือประชาคมทั้งหลายก็ยอมตองสละสิทธิประการหนึ่งของตนคือสิทธิแหงความมี
สิทธิเด็ดขาด (Absolute Right) ในบรรดาสิทธิตาง ไมวาจะเปนสิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพ ซ่ึง
แมวาสมาชิกทั้งหลายจะยังคงมีสิทธิเหลานี้อยูแตเมื่อไดเขามารวมกันในลักษณะที่เปน
ประชาคม (community) แลวสทิธิเหลานี้ยอมไมใชสิทธิเด็ดขาดอีกตอไป58

        รัฐธรรมนูญของนานาประเทศซึ่งเปนกฎหมายแมบทแหงกฎหมายทั้งปวงได
บัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนไว และกฎหมายภายในฉบับใดก็ตามจะขัดหรือแยงกับบท

                                                  
        57 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 33.
        58  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 35.
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บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได นอกจากรัฐธรรมนูญของนานาประเทศแลวกฎหมายระหวาง
ประเทศก็ไดพยายามรับรองถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยในอันที่จะไมถูกละเมิดเวนแตถูกจํ ากัด
โดยกฎหมายโดยไดบัญญัติหลักเกณฑตาง ๆ ไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 
1948   ซ่ึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไดสงเสริมการเคารพและรักษาไว
ซ่ึงสทิธมินุษยชน  สิทธิตาง ๆ ที่ไดรับการคุมครองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  
เชน
        1)  สิทธิ เสรีภาพในร างกายและความมั่นคงปลอดภัยในร างกาย  (ขอ  
3,4,5,10,11,12,13,14)
        2) สทิธทิีจ่ะมีเสรีภาพในความคิดและการแสดงออกซึ่งความเห็น  (ขอ 18 และ 
19)
        3) สทิธใินทรัพยสิน (ขอ 17)
        4) สทิธเิสรภีาพในการรวมประชุมและกอต้ังสมาคม (ขอ 20)
        5) สทิธใินการพักผอน และมีเวลาวาง รวมทั้งการจํ ากัดเวลาทํ างาน (ขอ 24)
        6) สทิธิที่จะไดรับการศึกษา
        ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดกํ าหนดขอบเขตแหงการใชสิทธิและเสรี
ภาพตามปฎิญญานี้วาจะตองไมขัดกับวัตถุประสงคและหลักการของสหประชาชาติ 59 และ
ไดกํ าหนดหนาที่ของมนุษยตอประชาคมดวยวา “ ในการใชสิทธิและอิสระภาพแหงตนบุคคล
ทุกคนตกอยูในบังคับของขอจํ ากัดเพียงเทาที่ไดกํ าหนดไวโดยกฎหมายเทานั้นเพื่อประโยชน
ที่จะไดมาซ่ึงการรับนับถือและเคารพสิทธิและอิสรภาพของผูอื่นตามสมควรและที่จะเผชิญ
กับกับความเรียกรองตองการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรมความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย ” 60

        และในขอ 30 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดบัญญัติวา “ ไมมีบท
บัญญัติใดในปฏิญญา ฯ นี้จะนํ ามาอนุมานไดวาใหสิทธิใด ๆ แกรัฐ กลุมชนหรือบุคคลใด ๆ 
ทีจ่ะด ําเนินกิจการใด ๆ อันมุงตอการทํ าลายสิทธิและอิสรภาพทั้งหลายบรรดาที่ไดกํ าหนดไว
ในปฏิญญานี้ ”

                                                  
        59 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขอ 29 (3)
         60 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948  ขอ 29 (2)
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ในการที่รัฐจะจํ ากัดเสรีภาพของบุคคลรัฐตองแสวงหาหลักการที่ชอบดวยเหตุผล
มาสนับสนุนการกระทํ าของตนซึ่งในบางครั้งก็ไมอาจจะหาเหตุผลโดยอาศัยหลักการหนึ่ง
หลกัการใดแตเพียงหลักการเดียวแตตองนํ าหลักการตาง ๆ เหลานี้มาเสริมกัน เชน หลัก
Harm Priciple ของ Mill ซ่ึงมบีทบาทมากในวงการปรัชญาสังคมก็ไมอาจจะสนับสนุนการ
แทรกแซงเสรีภาพไดมากเทาที่รัฐตองการ และในบางครั้งการแสวงหาหลักการมาเสริมก็อาจ
น ําไปสูความคิดที่รุนแรงที่ตองการใชกฎหมายแทรกแซงเสรีภาพอยางกวางขวางแมกระทั่งใน
เรือ่งศีลธรรมสวนตัว เชน หลัก Legal Moralism ของ Lord Devlin

2.3 หลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดอาญา

        การกระทํ าใดที่สมควรถูกควบคุมโดยกฎหมายอาญาหรือพฤติกรรมใดที่เปน
อาชญากรรมนั้นยังไมมีคํ าตอบที่ชัดเจนที่เปนที่ยุติ   มีนักกฎหมายหลายทานไดเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมของกฎหมายอาญาไว  ซ่ึงลวนแตมีเหตุผลที่เปน
ประโยชนสํ าหรับการนํ าไปสูการหาคํ าตอบดังกลาว เชน   

2.3.1 หลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดของ Lon Fuller

        Lon Fuller เหน็วากฎหมายและศีลธรรมมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน ศีลธรรม
เปนเหตุผลที่แฝงอยูภายใตการบังคับของกฎหมาย ดังนั้น Lon Fuller จึงไดเสนอหลักเกณฑ
ในการบัญญัติกฎหมายอาญาที่เหมาะสมไว 8 ประการ คือ 61

1. ตองมีการวางเกณฑในการบังคับ เพื่อใหเกิดความแนนอนชัดเจนในสิ่งที่
กฎหมายประสงคจะควบคุม

                                                  
61 Austin M. Chinhengo.  Essential Jurisprudence.   London : Cavendish Publishing

Limited,  1995,  p. 68.
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        2. เกณฑดังกลาวจะตองเปนการใชไปในอนาคตไมใชมุงยอนไปในอดีต เพราะ
หากมีผลยอนหลังเทากับบุคคลจะตองถูกลงโทษในการกระทํ าในอดีตที่ในขณะนั้นการ
กระทํ านั้นไมเปนความผิด
        3. เกณฑในการควบคุมตองมีการเผยแพรใหทราบทั่วกัน เพื่อใหประชาชนทราบ
วาการกระทํ าใดของตนที่จะถูกควบคุมหรือถูกบังคับโดยกฎเกณฑดังกลาว
        4. เกณฑการควบคุมตองมีลักษณะที่รัดกุมเหมาะสม
        5. เกณฑการควบคุมตองไมมีลักษณะที่ขัดแยงกับกฎเกณฑอื่น ๆ เพื่อไมให
ประชาชนเกิดความสับสน
        6. การปฎิบัติตามเกณฑควบคุมดังกลาวตองสามารถปฎิบัติไดจริง เพราะเกณฑ
ทีไ่มสามารถปฏิบัติไดยอมทํ าใหการควบคุมนั้นไรประโยชน
        7. เกณฑควบคุมนั้นตองไมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพราะความแนนอน
ชัดเจนของกฎเกณฑเปนสาระสํ าคัญที่จะสงผลใหเกิดการปฏิบัติตามได
        8. เกณฑการควบคุมที่ไดเผยแพรใหทราบทั่วกันนั้นตองสอดคลองกับแนวทาง
การกฎิบัติในการควบคุมของเจาหนาที่ซ่ึงรับผิดชอบดูแลและบังคับใชเกณฑดังกลาว เพื่อให
ประชาชนเหน็ผลที่จะเกิดข้ึนไดชัดเจนวาจะเกิดผลอยางไรกับตนเองหากละเลยเพิกเฉย

2.3.2 หลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดของ Herbert L. Packer

        Herbert L. Packer นกัทฤษฎีกฎหมายเห็นวาโทษอาญานั้นเปนโทษที่มีคาใช
จายสูง 62 และรุนแรงจนสมควรสงวนไวใชเฉพาะความผิดที่รายแรงจริง ๆ เทานั้น ดังนั้นจึงมี
เหตผุล 2 ประการเทานั้นที่บุคคลควรถูกลงโทษดวยมาตราการทางอาญา  คือ
        1) การลงโทษเพื่อใหสมควรแกผูกระทํ าความผิดอยางชั่วราย
        2) เพื่อปองกันอาชญากรรม

                                                  
62 ท่ีวาโทษอาญาเปนโทษที่มีคาใชจายสูง เพราะการบังคับใชกฎหมายอาญานั้นมีตนทุนคาใชจาย

ในการบงัคบัใชสูงทัง้ในดานของงบประมาณ บุคลากร เวลา และความยากงายในการบังคับใชกฎหมาย
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        Herbert L. Packer เห็นวาในสังคมปจจุบันรัฐควรมีอํ านาจที่จะบังคับประชาชน
เพยีงเทาที่เขาไดกระทํ าไมใชบังคับใหเปนดังที่รัฐตองการ 63 และในการที่รัฐละลงโทษบุคคล
จะตองพิจารณาถึงสภาวะทางจิตใจของผูกระทํ าความผิดดวย ซ่ึงการที่รัฐไดคํ านึงถึงสภาวะ
ทางจิตใจของผูกระทํ าความผิดนั้นจะปองกันมิใหกฎหมายอาญาตกเปนเครื่องมือของแนว
คิดเรื่องการปองกันซ่ึงเปนแนวคิดในเชิงอรรถประโยชนนิยมอยางไมมีขีดจํ ากัด 64 นอกจากนี้ 
Packer ยงัเหน็วาไมควรลงโทษบุคคลที่การกระทํ าของเขาไมอาจถูกตํ าหนิไดอยางเหมาะสม 
65 และไมควรลงโทษบุคคลโดยเหตุผลทางศีลธรรมเทานั้นเพราะการลงโทษดวยเหตุผลทาง
ศีลธรรมนั้นยังเปนเรื่องที่คลุมเคลืออยูมาก ซ่ึงอาจทํ าใหเกิดขอโตแยงในเรื่องตาง ๆ ได เชน 
การกระทํ าที่ผิดศีลธรรมนั้นแคไหนหรือเพียงใดที่สมควรตองไดรับโทษทางอาญา เปนไปไม
ไดที่จะใชกฎหมายอาญากับทุกการกระทํ าที่ผิดศีลธรรม ไมมีอะไรพิสูจนไดวากฎหมาย
อาญาจะสามารถทํ าใหบุคคลมีศีลธรรมที่ดีข้ึนหรือเลวลง  Packer เหน็วาการใชมาตรการ
ทางอาญากับพฤติกรรมที่เปนเรื่องศีลธรรมสวนตัวซ่ึงไมกอใหเกิดผลเสียหายตอสังคมสวน
รวมอาจกอใหเกิดผลเสียตาง ๆ ได เชน ความยากลํ าบากในการควบคุมพฤติกรรมเหลานั้น 
ความเปนไปไดนอยในการบังคับใชกฎหมายอาญาทํ าใหเปนปญหาตอผูบังคับใชกฎหมาย
การที่ประชาชนพบวากฎหมายที่หามนั้นไมสามารถใชบังคับไดจริงเทากับเปนการสนับสนุน
การไมเคารพศรัทธาในกฎหมายมากขึ้น เปนตน การใชมาตราการทางอาญากับพฤติกรรม
เหลานี้อาจทํ าใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน อาจทํ าใหเกิดปญหาการคอรัปช่ันของเจา
พนักงานผูบังคับใชกฎหมายไดโดยงาย 66

        สามารถสรุปแนวทางการกํ าหนดความผิดอาญาที่เหมาะสมตามความเห็นของ 
Herbert L. Packer ไดดังนี้ 67

        (1) การกระทํ านั้นเปนที่เห็นไดชัดในหมูชนสวนมากวาเปนการกระทํ าที่กระทบ
กระเทอืนตอสังคมและหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น
                                                  

63 Herbert L. Packer.  The Limit of The Criminal Sanction.  California : Stanford University
Press,  1968.  p. 274.

64 Ibid.,  p. 76.
65 Ibid.,  p. 117.
66 Ibid.,  pp. 306 – 308.
67 Ibid.,  p. 296.
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        (2) ถาการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดอาญาแลว จะไมขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษ
        (3) การถอืวาการกระทํ านั้นเปนความผิดอาญา ( การปราบปรามการกระทํ าเชน
นัน้ ) จะไมมีผลเปนการลดการกระทํ าที่สังคมเห็นวาถูกตองใหนอยลงไป
        (4) หากเปนความผิดอาญาแลวจะมีการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน
        (5) การใชกระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทํ าความผิดดังกลาวจะไมมี
ผลทํ าใหเกิดการใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและ
ปริมาณ
        (6) ไมมมีาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่น ๆ แลว นอกจากการใชกฎหมาย
อาญากับการกระทํ านั้น

2.3.3 หลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดของ Tadeusz Grygier 68

         Tadeusz Grygier เหน็วาในความคิดของมนุษยนั้นกฎหมายกับความยุติธรรม
เปนสิ่งที่อยูรวมกันในสถานะเดียวกับความเช่ือทางศาสนา มนุษยจึงพยายามกํ าหนดระบบ
กฎหมายเหมือนกับที่เขาใจในระบบศาสนา มนุษยมีแนวโนมที่จะเช่ือวาระบบความยุติธรรม
ทีต่นเขาใจนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง ดังนั้นเมื่อมนุษยพบวามีกฎหมายที่แตกตางออกไปจากความ
เขาใจดั้งเดิมก็เทากับวากฎหมายนั้นผิดพลาดและไมยุติธรรม
        Tadeusz Grygier ยังเห็นวาการที่มนุษยเปรียบเทียบความยุติธรรมตามธรรม
ชาติวามีลักษณะเดียวกับความสูงสุดของเทพเจาหรือสิ่งที่ตนนับถือวาสูงสุดและเปนสากล
ทํ าใหมนุษยไมยอมรับความคิดที่วาสิ่งที่เปนความถูกตองในสถานที่และเวลาหนึ่งอาจไมใช
ความถูกตองในอีกสถานที่หรืออีกเวลาหนึ่งได ดังนั้น Tadeusz Grygier จึงเห็นวาถึงเวลาสม
                                                  

68 Tadeusz Grygier. Social Protection Code : A New Model of Criminal Justice. London, 
Sweet & Maxell Limited, 1977,  p. xvii.  อางถงึในสกล  นิศารัตน.  “ กฎหมายอาญาและการลงโทษที่เหมาะ
สม : แนวความคดิทางดานปรัชญาและความยุติธรรมทางสังคม ” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  2545, หนา 40-46.

DPU



51

ควรแลวที่จะเปลี่ยนแนวความคิดที่วากฎหมายอาญามีหนาที่ควบคุมมนุษยในลักษณะเดียว
กับเจตจํ านงของสิ่งสูงสุดในทางศาสนา และTadeusz Grygier ยงัไดเสนอแนวความคิดวา
กฎหมายอาญาที่มนุษยตองการ คือ
        1) กฎหมายซึ่งสามารถแกไขปญหาขัดแยงของมนุษยไดโดยแทจริง
        2) กฎหมายซึง่จะควบคุมพฤติกรรมของแตละบุคคลหรือแตละกลุมบุคคลเพื่อปก
ปองชุมชน
        3) กฎหมายที่จะนํ ามาซึ่งความสุขแกประชาชนจํ านวนมากที่สุด
        ซ่ึงกฎหมายที่มนุษยตองการเหลานี้ควรตองมีลักษณะดังนี้
        1) ไมใชการลงโทษที่เปนการทารุณกรรม
        2) ใชบังคับโดยเทาเทียมกัน
        3) เปนมาตราการที่มีเมตตาธรรม
        4) ไมสนับสนุนผลซ่ึงไมใชความสุขอันแทจริง
        นอกจากนี้ Tadeusz Grygier เหน็วาโดยทั่วไปคนมักตระหนักถึงอาชญากรรมใน
สองแง คือ ความรายแรงของอาชญากรรม (harm or risk) และขอตํ าหนิ (culpability) ซ่ึง
รวมถึงความรับผิดเด็ดขาด (strict liability) ดวย   ซ่ึง Tadeusz Grygier แยกอาชญากรรม
ออกเปน 3 สวน คือ
        (1) ลกัษณะความเปนอันตราย (harm charecteristically done) หรอืความเสีย
หายซึ่งเกิดจากการกระทํ าของผูกระทํ าผิด
        (2) ความเบี่ยงเบนจากมาตรฐานของบุคคลที่มีเหตุผลในสภาวะเชนนั้น 
(deviation from the standard of the reasonable person)
        (3) ระดับของความเปนอันตรายตอสังคม (degree of social danger)
        กฎหมายที่มนุษยในยุคปจจุบันตองการคือกฎหมายที่ไมซับซอน สามารถเขาใจ
ไดโดยงาย ไมทารุณโหดรายและเอื้ออํ านวยตอประโยชนสุขของสังคมสวนรวม ซ่ึงกฎหมายที่ 
Tadeusz Grygier น ําเสนอมาภายใตแนวความคิดเหลานี้มีลักษณะแตกตางจากกฎหมาย
อาญาโดยทั่ว ๆ ไปมากทั้งในดานความมุงหมายของกฎหมายและในดานการใหคํ าจํ ากัด
ความของอาชญากรรมแตละประเภท แตมีลักษณะของพื้นฐานความคิดและปรัชญาใกล
เคยีงกับกฎหมายเอกชนมากกวา
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Tadeusz Grygier เหน็วาการที่กฎหมายอาญาทั่วไปบัญญัติถึงเรื่ององคประกอบ
ภายในจิตใจ (Mental Element) นัน้เปนเพียงแคในความคิดหรือมุมมองของนักกฎหมายเทา
นั้นแตไมไดพิจารณาถึงมุมมองในทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับมนุษย แตอยางไรก็ตาม 
Tadeusz Grygier กย็อมรับวาการคํ านึงถึงเรื่องเจตนาหรือเรื่อง mens rea นีไ้มใชจะไมมี
ความสํ าคัญแลยเพราะสิ่งเหลานี้ทํ าใหสามารถชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางความรับผิด
ในทางอาญาโดยพิจารณาจากความรูสึกผิดชอบช่ัวดีโดยทั่วไปกับความรับผิดที่มีลักษณะ
เปนภาวะวิสัย (objective liability) ซ่ึงเปนคนละเรื่องกับความรับผิดเด็ดขาด นอกจากนี้ 
Tadeusz Grygier ยงัยอมรับวาแมเรื่ององคประกอบทางดานจิตใจจะไมสมบูรณโดยแทจริง
แตกม็ปีระโยชนอยางมากในกรณีที่การพิสูจนเจตนานั้นสามารถกระทํ าไดโดยงาย

2.3.4 หลักเกณฑในการกํ าหนดความผิดอาญาของนักกฎหมาย นัก
ปรชัญา และนักสังคมวิทยา

เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของกฎหมายอาญาในทัศนะของสังคมทั้ง 13 
ประการที่ไดกลาวมาแลวนั้น 69 จะเห็นไดวาหากถือเอาวัตถุประสงคดังกลาวเปนเกณฑใน
การกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา ขอบเขตหรือหลักเกณฑของกฎหมายอาญาก็จะ
กวางขวางมากจนกลาวไดวาสามารถรวมเอาพฤติกรรมทุกชนิดไวได ดังนั้นหลักเกณฑทั้ง 13 
ประการจึงไมใชหลักเกณฑที่ดีพอที่จะใชในการตัดสินวาพฤติกรรมอยางไรที่ควรจะตกอยูใน
ขอบเขตของกฎหมายอาญา ดังนั้นนักกฎหมาย นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาจึงไดพยายาม
สรางหลักเกณฑหรือขอบเขตของกฎหมายอาญาไวดังนี้  70

        (1) กฎหมายอาญาไมควรรวมไวซ่ึงขอหามที่มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหบุคคลเช่ือ
ฟง และผลของการไมเช่ือฟงก็คือผลรายในทางแกแคนตอบแทนเทานั้น ( รัฐไมสมควร
บัญญัติความผิดในกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหเกิดหลักประกันวาการฝา

                                                  
69 โปรดดวูตัถุประสงคของกฎหมายอาญาในทัศนะของสังคม,  หนา 28 – 30.
70 บทสรุปแนวความคิดของ cf. Walker ( 1980 ) อางถงึใน ประธาน  วัฒนวาณิชย.  ความรูเบื้อง

ตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. หนา 356 – 360.
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ฝนกฎหมายจะไดรับการลงโทษเพื่อแกแคนตอบแทนดวยการลงโทษแตเพียงอยางเดียว ) ซ่ึง
หลกัในขอนี้มีที่มาจากแนวความคิดของซีซาร เบคคาเรีย (Cesare Beccaria) ในเรื่องอรรถ
ประโยชนของการลงโทษที่วา “ การปองกันอาชญากรรมดีกวาการปราบปรามอาชญากรรม 
ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดแหงกฎหมายนิติบัญญัติที่ดี “
        (2) รฐัไมควรใชกฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตราย  คือ
ถาการกระทํ านั้นไมมีความชั่วรายก็ไมมีเหตุผลแตอยางใดที่จะบัญญัติกฎหมายลงโทษการ
กระท ํานัน้  เชน การไมบัญญัติกฎหมายลงโทษผูที่มีมรรยาทเลว หรือสิ่งที่บุคคลเห็นวาเปน
ความเลว
        (3) รฐัไมควรใชกฎหมายอาญาในกรณีที่มาตรการอื่น ๆ ซ่ึงกอใหเกิดความทุกข
ทรมานนอยกวา มีประสิทธิภาพเทาหรือเกือบเทาในการลดจํ านวนการกระทํ านั้น คือในกรณี
ที่รัฐสามารถใชวิธีการอยางอื่นในการควบคุมอาชญากรรมแทนการลงโทษไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ รัฐก็ควรใชวิธีการที่เกิดความทุกขทรมานนอยกวา เชน  การใชโทษปรับแทนโทษกักขัง
        (4) กฎหมายอาญาไมควรบัญญัติหามการกระทํ าซ่ึงจะกอใหเกิดผลพลอยได อัน
จะเปนผลรายมากกวาการกระทํ าที่รัฐไมสงเสริม  กลาวคือการลงโทษจะกอใหเกิดประโยชน
หรือไมจะตองพิจารณาเปรียบเทียบระหวางความพอใจกับความเจ็บปวดที่ผูกระทํ าผิดไดรับ  
เชน การที่กฎหมายหามการทํ าแทงทํ าใหมีการรับจางทํ าแทงโดยไมชอบดวยกฎหมาย  การที่
กฎหมายหามการคาประเวณีกอใหเกิดประพฤติการทุจริต แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
จากผูรักษากฎหมายกับหญิงที่คาประเวณี  การบัญญัติกฎหมายหามการเสพกัญชาไดกอให
เกดิตลาดมืด   ดังนี้จึงมีผูกลาววากฎหมายอาญาสมควรใชบังคับกับการกระทํ าของบุคคล
โดยมวัีตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหสมาชิกในสังคมทํ าอันตรายตอบุคคลอื่นเปนหลัก
        (5) รัฐไมควรใชกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงคในการบังคับใหบุคคลกระทํ า
การเพื่อประโยชนแกตนเองเทานั้น  ซ่ึงแนวคิดนี้เปนของจอหน สจวต มิลล (John Stuart 
Mill) ที่เห็นวารัฐไมควรลิดรอนเสรีภาพของประชาชน หรือจํ ากัดสิทธิโดยบทบัญญัติของ
กฎหมายถาการกระทํ านั้นมิไดเกิดจากการใชความรุนแรงหรือเปนอันตรายตอผูอื่น  เชน การ
เสพสรุา ยาเสพติด และการเลนการพนัน
        (6) รฐัไมควรใชกฎหมายอาญาหามการกระทํ าซ่ึงไมไดรับการสนับสนุนอยางแข็ง
ขันจากสาธารณชน  กลาวคือการที่รัฐบัญญัติกฎหมายหามการกระทํ าบางอยางที่แมจะเปน
ความผิดแตผู กระทํ าไมไดรับการประณามจากสังคม เพื่อใหบุคคลเปลี่ยนแปลงความ
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ประพฤตินั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง เชน ความผิดกฎหมายจราจรนั้นแมจะเปนความผิดเพราะ
กฎหมายหามก็ตาม แตผูกระทํ าผิดก็ไมไดรับการประณามจากสังคมอยางเห็นไดชัด หรือการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการักษาความสะอาดของบานเมืองมักจะไดรับการตอตานจากผู
คาหาบเร และแผงลอย  ซ่ึงในปจจุบันการบังคับกฎหมายบางประเภททํ าไดยาก และตองเสีย
คาใชจายสูงรวมทั้งไมมีกํ าลังเจาหนาที่ที่เพียงพอ  ดังนั้นถาประชาชนไมใหความรวมมือราย
งานการกระทํ าความผิดตาง ๆ แลว เจาหนาที่ตํ ารวจจะทราบการกระทํ าความผิดนอยมาก
        (7) รัฐไมควรบัญญัติความผิดซ่ึงบังคับใชไมไดไวในกฎหมายอาญา (หรือรัฐไม
ควรบัญญัติกฎหมายอาญาซึ่งรวมเอาไวซ่ึงขอหามบางประการที่เมื่อมีการละเมิดขอหามนั้น
แลวไมสามารถพิสูจนไดวามีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึนจริง) ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายในที่นี้
ไมไดหมายถึงการบัญญัติความผิดที่เปนไปไมได เชน หามบุคคลมีความคิดที่ช่ัวรายอันเปน
ภยันตรายตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย หรือหามการกลาวเท็จตอบุคคลอื่น แต
หมายความวารัฐไมสมควรบัญญัติความผิดเชนนั้นไวในกฎหมายอาญาถาผูฝาฝนกฎหมาย
ถกูด ําเนนิคดีและถูกลงโทษมีจํ านวนเพียงเล็กนอยเทานั้น  เขน มีบุคคลกระทํ าความผิดฐาน
ท ําใหแทงลูก 100 ราย แตเจาหนาที่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวามีการกระทํ า
ความผิดจริงเพียง1-2 ราย ดังนี้กฎหมายอาญาไมควรบัญญัติความผิดฐานนี้ไวเพราะจะทํ า
ใหผูกระทํ าความผิดจํ านวนมากที่รอดพนจากการบังคับใชกฎหมาย

ในสวนที่เกี่ยวกับการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญานี้ ในประเทศไทยไดมี
งานเขยีนเกี่ยวกับปจจัยที่ควรยึดถือในการกํ าหนดความผิดอาญาไว 3 ประการ คือ 71

        (1) ความเสยีหายหรือผลกระทบของการกระทํ านั้น ๆ (harm) หรอืระดับ
ความเปนอันตรายตอสังคม (the degree of social danger) ในการกํ าหนดความเปน
อนัตรายตอสังคมนั้นจะตองคํ านึงถึงปจจัยตาง ๆ  ดังนี้
           1.1 จะตองเปนอันตรายที่คนสวนใหญในสังคมเห็นวาเปนอันตราย เพราะอาจมี
ปญหาวาการกระทํ าอยางหนึ่งอาจมีบุคคลบางคนเห็นวาเปนอันตรายตอบุคคลอื่น แตก็อาจ

                                                  
         71 สกล  นิศารัตน.  “ กฎหมายอาญาและการลงโทษที่เหมาะสม : แนวความคิดทางดานปรัชญา
และความยตุธิรรมทางสังคม ”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2545,
หนา 50 – 60.
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มีบางคนที่ไมอาจมองเห็นในทํ านองเดียวกัน และความเปนอันตรายนี้ไมจํ าเปนตองอยูบน
พื้นฐานของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายไดอยางมาก คือแมโอกาสของความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนมีนอยก็แสดงใหเห็นถึงความเปนอันตรายแลว แตอยางไรก็ตามถาโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายมีนอยมาก ๆ โดยทั่วไปก็ไมอาจถือวามีอันตราย
           1.2 ความเปนอันตรายนั้นจะตองไมใชเพียงแคความเปนอันตรายตอบุคคล 
(Individual harm) เทานั้นแตตองเปนอันตรายตอสวนรวมดวย เพื่อใหกฎหมายอาญา
สามารถใชบังคับหรือเพื่อปองกันหรือแกไขปญหาบางอยางได เชน ปญหาสิ่งแวดลอม
           1.3 ความเปนอันตรายนี้นอกจากจะหมายความรวมถึงการกระทํ าที่เปนอันตราย
ตอคุณธรรมทางกฎหมายแลวยังรวมถึงการกระทํ าที่เปนการกออันตรายตอคุณธรรมทาง
กฎหมายดวย  กลาวคือ ความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายก็สมควรที่จะตองถูกลงโทษ
ดวยถาการกระทํ านั้นใกลที่จะกอใหเกิดผลที่เปนการทํ าอันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายที่
กฎหมายคุมครอง เพราะความผิดอาญาที่เปนการกออันตรายกฎหมายลงโทษผูกระทํ าก็เพื่อ
ปองกนัอันตราย กับคุณธรรมทางกฎหมาย ดังนั้นแมความเสียหายจะยังไมไดเกิดข้ึนก็ตามก็
สามารถลงโทษผูกระทํ าไดหากการกระทํ าดังกลาวไดกออันตรายขึ้น
        เจาของงานเขียนดังกลาวไดแสดงความเห็นวาลักษณะของความเปนอันตรายที่
เหมาะสมที่จะนํ าไปคํ านึงถึงในการกํ าหนดความผิดอาญามีดังนี้
           1) เปนความเสียหายตอประโยชนในความผาสุก ( Welfare Interest) เชน  เรื่อง
คุมครองเสรีภาพสวนบุคคล
           2) เปนความเสียหายตอประโยชนในความมั่นคง ( Security Interest) เชน ความ
ปลอดภัยในรางกาย
           3) เปนความเสียหายตอประโยชนเสริมที่ไมใชปจจัยพื้นฐานในการดํ ารงชีพ 
(Accumulative Interest) เชน ทรัพยสิน
           4)  เปนความเสียหายตอคุณคาที่สัมผัสไมได คือ เปนความเสียหายตอประโยชน
ตาง ๆ ของสังคมเทานั้น เชน ความผิดฐานขมขืนกระทํ าชํ าเราที่การบาดเจ็บของรางกายไม
ใชสาระสํ าคัญเหมือนกับเสรีภาพในการกํ าหนดความสัมพันธทางเพศของหญิง โดยความ
เสยีหายดงักลาวไมสามารถจะจํ ากัดขอบเขตเฉพาะความเสียหายในทางกายภาพเทานั้น
           5) เปนความเสยีหายอันละเมิดตอประโยชนที่บุคคลมีสิทธิที่จะหลีกเลี่ยงจากการ
กระทํ าที่ไมนาพึงพอใจ  เชน การทํ าใหรํ าคาญ (Annoyance) การรบกวน (Inconvenience)
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ความตื่นตระหนก (alarm) ความกลัว (fear) ความนาอับอาย (embarrassment) โดยการ
ละเมดิความคุมครองดังกลาว เชน การกลาวคํ าหยาบคายในที่สาธารณะ  เปนตน
           6) ความเสยีหายอันละเมิดตอสวัสดิภาพของสวนรวม  เชน การมีเศรษฐกิจที่ดี
โดยการละเมิดการคุมครองดังกลาว เชน ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา
           7) ความเสียหายอันละเมิดตอประโยชนของรัฐ
        (2) ความรุนแรงของความผิด (gravity of the offence) หรอืความกาวราว
ของความผิด (aggressive of the offence) การคํ านึงถึงลักษณะของความรุนแรงของ
ความผิดหรือความกาวราวของความผิดเปนที่ยอมรับในระบบกํ าหนดความผิดโดยทั่วไป 
โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติในกฎหมายอาญาสวนใหญจะกํ าหนดใหผูที่กระทํ าความผิดที่มี
ลกัษณะของการกระทํ าที่รุนแรงหรือกาวราวมากจะตองไดรับโทษหนักข้ึน
        (3) ปฎิกริยาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนสวนใหญในสังคม  
(Social Response) หมายถึงปฎิกริยาตอบสนองหรือความหวาดกลัวตอการกระทํ าของ
สงัคมภายใตชวงเวลาปกติ และในสภาวะการณทั่ว ๆ ไป
        นอกจากเจาของงานเขียนดังกลาวจะไดกํ าหนดปจจัยที่มีผลตอการกํ าหนดความ
ผดิอาญาทั้ง 3 ประการดังกลาวแลว ยังไดแยกระดับของปจจัยตาง ๆ เหลานี้ออกเปน 2 
ระดบั คือ ระดับสูงและระดับต่ํ า ซ่ึงทํ าใหสามารถกํ าหนดรูปแบบของการกระทํ าความผิดได 
8 รูปแบบ คือ
        (1) รปูแบบที่ 1 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายมาก มีลักษณะของ
การกระทํ าที่รุนแรงหรือกาวราวมาก คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาดกลัว
ตอการกระทํ าดังกลาวมาก  เชน การวางระเบิดโรงเรียนอนุบาลจนมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตและ
บาดเจ็บสาหัสเปนจํ านวนมาก
        (2 ) รูปแบบที่ 2 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายมาก มีลักษณะของ
การกระทํ าที่รุนแรงหรือกาวราวมาก คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาดกลัว
ตอการกระทํ าดังกลาวนอย เชน การฆาตกรรมภริยาและชายชูที่เกิดข้ึนจากการกระทํ าที่สามี
ซ่ึงกลับมาพบวาภริยามพาชูรักมาหลับนอนในบาน
        (3) รปูแบบที่ 3 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายมาก มีลักษณะของ
การกระทํ าที่ไมรุนแรงหรือกาวราวนอย  คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาด
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กลวัตอการกระทํ าดังกลาวมาก  เชน การกระทํ าความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เชน 
แชรลกูโซ หรือการถายเททรัพยสินของธนาคารโดยผูบริหารของธนาคาร
        (4) รปูแบบที่ 4 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายมาก มีลักษณะของ
การกระทํ าที่ไมรุนแรงหรือกาวราวนอย  คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาด
กลวัตอการกระทํ าดังกลาวนอย เชน การกระทํ าโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย
        (5) รปูแบบที่ 5 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายนอย มีลักษณะของ
การกระทํ าที่รุนแรงหรือกาวราวมาก คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาดกลัว
ตอการกระทํ าดังกลาวมาก เชน การปลนจ้ีในสถานที่เปลี่ยวหรือมุมตึก
        (6) รปูแบบที่ 6 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายนอย มีลักษณะของ
การกระทํ าที่รุนแรงหรือกาวราวมาก คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาดกลัว
ตอการกระทํ าดังกลาวนอย เชน การกระทํ าความผิดฐานทํ ารายรางกาย
        (7) รปูแบบที่ 7 :  เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายนอย มีลักษณะของ
การกระทํ าที่ไมรุนแรงหรือกาวราวนอย คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาด
กลัวตอการกระทํ าดังกลาวมาก เชน ความผิดฐานขมขืนกระทํ าชํ าเราที่ไมมีการทํ ารายราง
กาย  ความผิดฐานกระทํ าอนาจารในที่สาธารณะ ความผิดฐานทํ าแทงในกรณีที่เด็กในครรภ
มสีภาพใกลคลอดและใกลเคียงกับมนุษยมาก
        (8) รปูแบบที่ 8 :   เปนการกระทํ าความผิดที่มีความเสียหายนอย มีลักษณะของ
การกระทํ าที่ไมรุนแรงหรือกาวราวนอย คนสวนใหญในสังคมมีปฎิกริยาหรือมีความหวาด
กลวัตอการกระทํ าดังกลาวนอย  เชน การลักทรัพยที่มีมูลคาเล็กนอย ความผิดฐานทํ าแทงใน
กรณีที่เริ่มต้ังครรภไมนาน

โดยเห็นวาการกระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา คือการกระทํ าที่
เกี่ยวของกับความเปนอันตราย ความกาวราวรุนแรงของการกระทํ า สังคมมีปฏิกิริยาตอบ
สนองอยางรุนแรง สวนการกระทํ าใด ๆ ที่ไมอยูในขอบเขตของปจจัยทั้ง 3 ประการก็ไมควร
กํ าหนดใหการกระทํ านั้นเปนความผิดอาญาเพราะการใชกฎหมายอาญาเพื่อเปนมาตรการ
ควบคมุในทางสังคมควรใชเมื่อจํ าเปนโดยวิถีทางที่นอยที่สุด และตองจํ ากัดเพื่อประโยชนตอ
สังคมอยางแทจริง
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กลาวโดยสรุปวิธีการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญานั้นมีวิธีการอยูหลายวิธี
และไดมีการพัฒนาเกณฑที่ใชในการกํ าหนดกฎหมายอาญามาโดยตลอด กลาวคือในอดีต
การกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญามักจะใชเกณฑในเรื่องศีลธรรมหรือการมีขอตํ าหนิใน
ทางศีลธรรม และสิทธิเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะไมถูกลวงละเมิดหรือถูกกาวกายโดย
บุคคลอื่น ชุมชน สังคม หรือโดยรัฐ ตอมามีแนวความคิดวาแมปจจัยทางดานศีลธรรมจะมี
ความเกี่ยวของกับความรูสึกตอบสนองของประชาชนในสังคมก็ตามแตปจจัยทางดานศีล
ธรรมก็ยังมีความคลุมเครืออยูมากในการนํ ามาเปนเกณฑกํ าหนดขอบเขตของกฎหมาย
อาญา ดังนั้นการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาจึงไดคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ า
ความผิด ลักษณะความนาตํ าหนิของการกระทํ า วัตถุประสงคของการลงโทษ และการปอง
กันอาชญากรรม  และการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาไดพัฒนาตอมาโดยอาศัย
เกณฑในเรื่องความชั่วรายของการกระทํ า ความเปนอันตรายตอสังคม ความรุนแรงของการ
กระทํ า ผลกระทบตอสังคม และผลกระทบจากมาตรการทางอาญามาเปนเกณฑในการ
กํ าหนดของเขตของกฎหมายอาญา

กฎหมายอาญาปนเครื่องมือของสังคมในอันที่จะกลอมเกลาการประพฤติปฎิบัติ
ของมนุษยใหดํ าเนินไปในทางที่สังคมเห็นวาพึงประสงค โดยสนับสนุนการประพฤติปฎิบัติ
บางประการในทางออม (โดยการบัญญัติหามไมใหกระทํ า) และหามการประพฤติปฎิบัติบาง
อยางที่ตรงขามกับการประพฤติปฎิบัติอยางแรก (โดยบัญญัติวาการกระทํ านั้นเปนความผิด
และผูกระทํ าจะตองถูกลงโทษ) แตอยางไรก็ตามการบัญญัติกฎหมายอาญาในสังคมใดก็
ตามจะมีปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ ประกอบดวยเสมอ เชน ความคิดของผูมี
อ ํานาจในการบัญญัติกฎหมาย คานิยมและความรูสึกนึกคิดทางดานศีลธรรมของประชาชน 
กลุมผลประโยชน แรงกดดันทางดานการเมือง และอื่น ๆ 72

                                                  
         72 ประธาน  วัฒนวาณิชย.  “ แนวความคิดในการลงโทษ. ” วารสารนิติศาสตร.  ปท่ี 12, ฉบับท่ี
2.  2524, หนา 8.
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2.4 สรุปแนวความคิดในการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา

จากการพิจารณาแนวคิดตางๆ ที่ไดศึกษามาพบวาในปจจุบันการกํ าหนด
ขอบเขตของกฎหมายอาญายังมีความแตกตางกันอยูหลายประการ ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมา
จากความแตกตางของสภาพสังคม วัฒนธรรม แนวความคิด ปรัชญาในการลงโทษ อิทธิพล
ทางศาสนา รูปแบบของการปกครอง การใชอํ านาจรัฐและนโยบายของรัฐ และมุมมองในแง
ของวัตถุประสงคของการใชกฎหมายอาญาในสังคม

สังคมสวนใหญเขาใจการกระทํ าความผิดอาญาในแงของความรายแรงของการ
กระท ําและลักษณะความนาตํ าหนิของสังคมตอการกระทํ านั้น ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงเปน
เครื่องมือควบคุมสังคมใหมีความสงบสุขและเปนระเบียบเรียบรอย นอกจากนี้กฎหมาย
อาญายังมีประโยชนในการคุมครองประโยชนของสังคมจากอันตรายที่จะเกิดจากการกอ
อาชญากรรมในอนาคตดวย ดังนั้นการจะกํ าหนดใหความประพฤติหรือการกระทํ าใดเปน
ความผิดอาญาหรือไมจึงตองคํ านึงถึงผลกระทบจากการใชมาตรการอาญา และผลกระทบ
ตอสังคมดวย

หลักเกณฑที่สํ าคัญในการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญานั้นจะตองยึดถือ
หลกัความยุติธรรม รวมทั้งนํ าแนวคิดและประโยชนของศาสตรแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของมา
ประกอบดวย ซ่ึงผูเขียนสามารถกํ าหนดปจจัยตาง ๆ ที่ใชเปนเกณฑในการกํ าหนดขอบเขต
ของกฎหมายอาญาไดดังนี้

1) การมขีอนาตํ าหนิในทางศีลธรรม การมีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมจากชุม
ชนอยางรุนแรงเปนลักษณะพื้นฐานและเปนสิ่งที่แยกสภาพขอบังคับทางอาญาออกจาก
สภาพบังคับของกฎหมายประเภทอื่น 73 ดังนั้นการกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความผิด
อาญาอยางนอยที่สุดก็ควรมีความสอดคลองกับลักษณะพื้นฐานเฉพาะของความผิดอาญา
74 การกระทํ านั้นจึงควรเปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรงซึ่งการใช

                                                  
73 Henry M. Hart,Jr. The Aims of Criminal Law. in Criminal Law : Theory and Process

Joseph Goldstein, Alon M. Dershoitz and Richard D. Schnatatzs New York  : The Free Press, 1974,
pp. 64-65.

74 Herbert L. Packer. The Linits of the Criminal Sanction.  p. 262
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การมีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรงเปนปจจัยพื้นฐานในการกํ าหนดความผิดอาญา
เปนการสรางความชอบธรรมใหกับการบังคับใชกฎหมายทั้งในความรูสึกของสาธารณชน
และเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย 75 อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาการกระทํ าที่มีขอ
ตํ าหนิในทางศีลธรรมทุก ๆ กรณีจะตองเปนการกระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิด
อาญาเสมอไป เพราะในสภาพสังคมปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ รัฐจํ าเปนที่จะตองบัญญัติหามการกระทํ าบางอยางเพื่อ
เปนการคุมครองสาธารณประโยชน  ดังนั้นจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายอาญาในเรื่องทั่ว ๆ 
ไปทีไ่มไดเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมไวดวย เชน ความผิดเกี่ยวกับความสงบ
สขุของประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับ
เจาพนักงาน   เปนตน

2) สภาวะจิตใจที่สมควรแกการลงโทษ คือผูกระทํ าตองมีจิตใจช่ัวราย การ
กระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิดอาญานั้นจะตองคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ า
ความผิดดวยวาสภาวะจิตใจนั้นมีลักษณะที่สมควรจะถูกลงโทษหรือไม คือไดกระทํ าความ
ผดิโดยเจตนาหรือประมาท เพราะถาถือเอาแตเพียงการกระทํ าที่ผิดกฎหมายของผูกระทํ าแต
เพียงอยางเดียวโดยไมคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ าดวยแลวก็จะไมเกิดประโยชนในทาง
ลงโทษ เพราะการลงโทษผูที่ไมรูสึกวาตนเองไดกระทํ าความผิดนั้นจะไมมีผลเปนการยับยั้งผู
กระทํ าความผิด หรือผูอื่นมิใหกระทํ าเชนนั้นอีก อีกทั้งผูที่กระทํ าความผิดที่ไมไดมีจิตใจช่ัว
รายนั้นก็ไมไดเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคมที่สมควรจะตองไปลงโทษหรือตองแกไขเขา  ดัง
นั้นถาการกระทํ านั้นไมมีความชั่วรายก็ไมมีเหตุผลอยางใดที่จะบัญญัติกฎหมายลงโทษการ
กระทํ าเชนนั้น

3) ความรนุแรงของการกระทํ า  โดยทั่วไปการกํ าหนดขอบเขตของกฎหมาย
อาญามักจะคํ านึงถึงลักษณะของความรุนแรงของความผิด โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติใน
กฎหมายอาญาสวนใหญมักจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดที่มีลักษณะของการกระทํ าที่รุน
แรงมากตองรับโทษหนักข้ึน เชน การฆาผูอื่นโดยทรมาน หรือโดยกระทํ าการทารุณโหดราย
ตามมาตรา 289 (5) จะตองรับโทษหนักกวาการฆาผูอื่นตามมาตรา 288  หรือการทํ ารายผู
อืน่จนเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายตามมาตรา 290 จะตองรับโทษหนักกวาการทํ ารายผู

                                                  
75 Ibid.
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อืน่ใหไดรับอันตรายแกกายตามมาตรา 295  หรือตองรับโทษหนักกวาการทํ ารายผูอื่นใหได
รบัอนัตรายสาหัสตามมาตรา 297  เปนตน

4) ความเปนอันตรายตอผูอื่นหรือตอสังคม การกระทํ าที่จะถูกกํ าหนดใหเปน
ความผิดอาญานั้นจะตองเปนภยันตรายที่คนสวนใหญในสังคมเห็นวาเปนอันตราย คือเปน
อนัตรายตอบุคคลอื่นและหรือเปนอันตรายตอสังคม ซ่ึงความเปนอันตรายนี้อาจหมายความ
ถงึความเปนอันตรายตอความผาสุก ( เชน เสรีภาพสวนบุคคล ) เปนอันตรายตอประโยชน
ความมัน่คง ( เชน ความปลอดภัยของรางกาย ) เปนอันตรายตอประโยชนเสริมที่ไมใชพื้น
ฐานในการดํ ารงชีพ ( เชน ทรัพยสิน ) เปนอันตรายตอประโยชนที่บุคคลมีสิทธิหลีกเลี่ยงจาก
การกระท ําที่ไมพึงประสงค ( เชน การทํ าใหรํ าคาญ การรบกวน ความตื่นตระหนก ความกลัว 
ความนาอับอาย )    เปนอนัตรายตอสวัสดิภาพของสวนรวม หรือเปนอันตรายตอประโยชน
ของรัฐ  สิง่ทีต่องนํ ามาพิจารณาในการบัญญัติใหการกระทํ าใดการกระทํ าหนึ่งเปนความผิด
อาญาไดแก ความสํ าคัญของภยันตรายและความใกลชิดของภยันตรายที่ตองการจะปองกัน
กบัการกระทํ าที่จะกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา โอกาสที่จะเกิดภยันตรายเชนวานั้นจากการ
กระทํ านั้น ตลอดจนความสํ าคัญของเสรีภาพในการกระทํ า หรือสิทธิในการตัดสินใจของ
ปจเจกชนตอการกระทํ าดังกลาว ดังนั้นในการจะกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความผิดอาญา
การกระทํ านั้นควรเปนการกระทํ าที่เปนอันตรายตอประโยชนอันสํ าคัญของสังคมจนผู
บัญญัติกฎหมายเต็มใจที่จะใชโทษทางอาญากับการกระทํ านั้น และควรเปนการกระทํ าที่มี
ความใกลชิดกับภยันตรายที่ตองการจะปองกันเพราะยิ่งการกระทํ านั้นมีความหางไกลจาก
ภยันตรายที่ตองการจะปองกันมากเทาใดการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดผลตามตองการก็
จะยากขึ้นเทานั้น และนอกจากนี้การหามการกระทํ าดังกลาวจะตองไมเปนการจํ ากัดเสรีภาพ
ในการกระทํ าเกินสมควร 76

5) ปฎกิริยิาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนในสังคมตอการกระทํ า
นั้น การกระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิดอาญานั้นตองเปนการกระทํ าที่สังคมมี
ปฏิกิริยาตอบสนองอยางรุนแรงหรือคนในสังคมหวาดกลัวกับการกระทํ านั้นมาก อีกทั้งคน
สวนใหญในสังคมไมยอมใหอภัยกับการกระทํ านั้น

                                                  
76 Ibid.,  pp. 271- 273.
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6) การกํ าหนดใหการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดอาญาจะไมขัดกับวัตถุ
ประสงคของการลงโทษ การบังคับใชกฎหมายอาญานั้นมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญประการ
หนึ่งคือการปองกันสังคมโดยผานกระบวนการขมขูดวยโทษและการลงโทษ  เพื่อลดการ
กระทํ าที่ไมพึงปรารถนาและสงเสริมการกระทํ าที่เปนที่พึงปรารถนาของสังคม ดังนั้น
ประโยชนที่จะไดรับจากการบัญญัติใหการกระทํ าใด ๆ เปนความผิดอาญาก็คือความสํ าเร็จ
ในการปองกันมิใหมีการกระทํ าดังกลาวอีก ซ่ึงการจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดปริมาณ
ของโทษจะตองเพียงพอหรือมากพอ หากปริมาณของโทษไมเพียงพอก็จะไมสามารถปองกัน
การกระทํ านั้นได

7) ไมมีมาตรการควบคุมอยางอื่นที่เหมาะสมแลว นอกจากการใช
กฎหมายอาญา ในการกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความผิดอาญาจะตองพิจารณาดวยวา
มีมาตรการอื่นที่สามารถนํ าไปใชไดผลอยางเดียวกันกับการใชกฎหมายอาญาหรือดีกวาหรือ
สามารถลดหรอืหลีกเลี่ยงผลเสียตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการใชกฎหมายอาญาหรือไม  กลาว
คือถารัฐสามารถใชวิธีการอยางอื่นในการควบคุมการกระทํ านั้นแทนการลงโทษทางอาญาได
อยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็ควรจะใชวิธีการนั้น

การกระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิดอาญาคือการกระทํ าที่ผู กระทํ าได
กระท ําดวยจิตใจที่ช่ัวราย เปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง มีความ
รนุแรงหรอืกาวราว เปนอันตรายตอผูอื่นหรือตอสังคม สังคมหรือคนในสังคมมีปฏิกิริยาตอบ
สนองหรอืหวาดกลัวตอการกระทํ านั้น และไมมีมาตรการควบคุมอยางอื่นที่เหมาะสมสํ าหรับ
การกระทํ านั้นแลวนอกจากการใชกฎหมายอาญา

3 ประเภทความผิดของกฎหมายอาญา

        ความผิดอาญาอาจแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดหลายวิธีตามแนวคิดและความ
มุงหมาย เชน การแบงตามลํ าดับความหนักเบาของความผิด การแบงตามภยันตรายตอ
สงัคม การแบงตามเจตนา   การแบงตามลักษณะของความผิด การแบงตามความชั่วราย
ทางศลีธรรม และการแบงตามคุณธรรมทางกฎหมาย    ดังที่จะไดกลาวตอไปตามลํ าดับ
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3.1. การแบงตามความลํ าดับความหนักเบาของความผิด

        การแบงประเภทความผิดอาญาตามวิธีนี้สามารถแบงความผิดอาญาออกเปน 3  
ประเภท  คือ

3.1.1. ความผิดประเภท Treason   ตามกฎหมาย Common Law เดิมของ
ประเทศอังกฤษความผิดประเภท Treason แบงออกเปน 2 ประเภท  คือ
              1) High Treason ( การกบฏ ) คือการกระทํ าอันเปนการตอตานพระมหากษัตริย
              2) Petit Treason คือการฆาตกรรมผูปกครองหรือผูอยูเหนือโดยผูอยูใตอํ านาจ 
เชน ภรรยาฆาสามี บาวฆานาย แตในปจจุบันความผิดฐานนี้ไดถูกยกเลิกไปแลว และการ
กระทํ าที่เปนความผิดประเภท Petit Treason เดมินั้นปจจุบันก็คือความผิดฐานฆาคนตาย
นั่นเอง
        ในประเทศสหรัฐอเมริกาความผิดประเภท Treason คือความผิดฐานกบฎเปน
ความผดิเฉพาะอยางเชนเดียวกับความผิดฐานอื่น ๆ และในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีเพียง 
2–3 รัฐเทานั้นที่แบงความผิด Treason ออกเปนความผิดอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจาก
ความผิดประเภท Felonies และ Misdemeanors 77

3.1.2. ความผิดประเภท Felonies เปนความผิดที่มีความรายแรงอยูในลํ าดับ
ถดัจากความผิดประเภท Treason 78 ซ่ึงความหมายของความผิดประเภท Felonies นีจ้ะ
แตกตางกันไปในแตละรัฐ และสวนมากจะกํ าหนดความหมายของความผิดประเภท 
Felonies โดยพิจารณาจากบทระวางโทษของความผิด เชน กฎหมายของรัฐอลาบามา จอร
เจีย อนิเดียนา ไอโอวา มิชิแกน มิสซิสซิปป วอชิงตัน และรัฐเวอรจิเนียตะวันตกของประเทศ
สหรฐัอเมริกากํ าหนดวาความผิดประเภท Felonies คือความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต 
หรอืจํ าคุกในเรือนจํ าของรัฐ ในรัฐฮาวาย กํ าหนดวาความผิดประเภท Felonies คือความผิด
ทีม่รีะวางโทษจํ าคุกตลอดชีวิต หรือจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  ในรัฐอาริโซนา แคลิฟอรเนีย ไอ
ดาโฮ โอเรกอน กํ าหนดวาในกรณีที่มีการกระทํ าความผิดนั้นมีบทระวางโทษจํ าคุกในเรือนจํ า

                                                  
77 Allen Z. Gammage and Charles F. Hempill.  Basic Criminal Law.  New York : McGraw

– Hill, 1974, pp. 56 – 59.
         78 Ibid.
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ของรัฐหรือในที่กักขังของเมือง (county jail) หรอืปรับ ศาลมีอํ านาจในการใชดุลพินิจกํ าหนด
ใหการกระทํ าความผิดใดเปนความผิดประเภท Misdemeanors ได79 แตในบางรัฐก็จะ
กํ าหนดไวในกฎหมายเลยวาการกระทํ าความผิดใดเปนความผิดประเภท Felonies หรือ 
Misdemeanors ซ่ึงในกรณีเชนนี้ก็จะตองเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนดโดยไมตองพิจารณา
ถึงบทระวางโทษของความผิดนั้น 80 และมีบางรัฐ เชน เซาทคาโรไลนา ไดกํ าหนดไวโดยชัด
แจงวาความผิดใดบางที่เปนความผิดประเภท Felonies ดังนัน้ความผิดอื่น ๆ นอกจากนี้ทั้ง
หมดเปนความผิดประเภท Misdemeanors 81 เปนตน
        จากความหมายของความผิดประเภท Felonies จะเห็นไดวาสวนมากกํ าหนด
ความผิดประเภท Felonies โดยพิจารณาจากบทระวางโทษของความผิดนั้นๆ มากกวาที่จะ
พจิารณาถึงธรรมชาติและลักษณะของความผิด 82หรือโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดจริง ๆ 
83 ดังนั้นผูกระทํ าความผิดประเภท Felonies อาจไดรับโทษในความเปนจริงนอยกวาผูกระทํ า
ความผิดประเภท Misdemeanors

3.1.3. ความผิดประเภท Misdemeanors เปนความผิดอาญาที่มีความรุนแรง
อยูในลํ าดับรองลงมาจากความผิดประเภท Felonies หมายถึงความผิดอื่นที่ไมใชความผิด
ประเภท Treasons และความผิดประเภท Felonies การใหความหมายของความผิดประเภท 
Misdemeanors พิจารณาจากบทระวางโทษของความผิดเปนเกณฑ แตก็มีกฎหมายบาง
ฉบับก็อาจกํ าหนดไวโดยเฉพาะวาความผิดตามกฎหมายฉบับนั้น ๆ เปนความผิดประเภท 
Misdemeanors 84 ตนแบบประมวลกฎหมายอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Model 

                                                  
         79 Robert W. Ferguson.  Classification and Application of Crimes in Concepts of Criminal
Law : Selected reading.ed.Robert W. Ferguson.  St. Paul,  MN: West Publishing 1975, p. 312.
         80Justin Miller.  Handbook of Criminal Law.  35th repirnt Handbook Series.  St. paul,  MN :
Publishing, 1975, p. 44.
         81 Robert  W. Ferguson.  Classification and Application of Crimes in Concepts of Crimi-
nal Law : Selected reading.ed.Robert W. Ferguson.  p. 313.
         82Justin Miller.  Handbook of Criminal Law. p. 42.
         83 Robert  W. Ferguson. Classification and application of crimes in Concepts of criminal
law : Selected reading.ed.Robert W. Ferguson.  p. 313.
         84 Ibid., pp. 45 – 46.

DPU



65

Penal Code) ไดแบงความผิดประเภท Misdemeanors ออกเปน 2 ประเภท คือ 
Misdemeanors และ Petty Misdemeanors ความผิดอาญาใดจะเปนความผิดประเภท 
Misdemeanors จะถูกกํ าหนดไวโดย Model Penal Code หรอื กฎหมายลายลักษณอักษร
อื่น ๆ 85 และความผิดอาญาใดที่กฎหมายไมไดกํ าหนดประเภทความผิดไวไมวาจะโดย
กฎหมายหรือ โดยคํ  าพิพากษาของศาลความผิดนั้นก็จะ เป นความผิดประเภท  
Misdemeanors 86  สวนความผิดประเภท Petty Misdemeanors ไดแกความผิดอาญาซึ่ง 
Model Penal Code หรือกฎหมายลายลักษณอักษรอ่ืนกํ าหนดใหเปนความผิดประเภท 
Petty Misdemeanors หรอืเปนความผิดที่มีระวางโทษจํ าคุกอยางสูงตํ่ ากวาหนึ่งป 87   
        การแบงประเภทความผิดอาญาตามลํ าดับความหนักเบาของความผิดนี้ มีบางรัฐ
หรือบางเขตอํ านาจศาลไดแบงความผิดที่มีลักษณะที่เบากวา Misdemeanors ออกเปน
ความผดิอีกประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และมีการเรียกชื่อตาง ๆ กัน เชน Police Regulations, 
Public Torts 88 Infractions, County Ordinances 89

        การแบงประเภทความผิดตามลํ าดับความหนักเบาของความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทยสามารถแบงความผิดออกเปน 2 ประเภท คือ
        (1) ความผดิลหุโทษ  ไดแก ความผิดซ่ึงมีโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกนิหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ

                                                  
         85 Model Penal Code : Official draft and explanatory notes section 1.04 ( 3 ).
         A crime is a misdemeanors if it is so designated in this Code or in a statute other than 
code enacted subsequent thereto.
         86 Model Penal Code : Official draft and explanatory notes section 1.04 ( 6  ).
         Any offense declared by law to constitute a crime, without specification of the grade 
thereof or of the sentence authorized upon concoction, is a misdemeanors.
         87 Model Penal Code : Official draft and explanatory notes section 1.04 ( 4 ).
         A crime is a petty misdemeanors if it so designated in this Code or in a statute other than 
this Code enacted subsequent thereto or if it is defined by a statute other than this Code that now 
provides that persons concicted thereof may be sentenced to imprisonment for a term of which the 
maximum is less than one  year .
         88Justin Miller.  Handbook of Criminal Law. pp. 47-48.
         89 Allen Z. Gammage and charles F. Hamphill. Basic Criminal Law.  p. 59.
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        (2) ความผิดทั่วไปไดแก ความผิดซ่ึงมีโทษหนักกวาความผิดลหุโทษ  คือจํ าคุก
เกนิหนึ่งเดือน หรือปรับเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

        3.2. การแบงตามภยันตรายตอสังคม

        การแบงประเภทความผิดอาญาตามวิธีนี้ใชภยันตรายตอสังคมเปนเกณฑในการ
แบง     การแบงประเภทความผิดตามลักษณะภยันตรายตอสังคมมีวัตุประสงคเพื่อรวบรวม
ความผดิที่กอใหเกิดอันตรายในลักษณะเดียวกันตอสังคมมารวมไวในแตละประเภท ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยสามารถแบงออกไดเปน  12  ประเภท   คือ
           2.3.2.1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
           2.3.2.2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
           2.3.2.3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
           2.3.2.4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
           2.3.2.5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
           2.3.2.6 ความผดิเกี่ยวกับการกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน
           2.3.2.7ความผดิเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
           2.3.2.8 ความผิดเกี่ยวกับการคา
           2.3.2.9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
           2.3.2.10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต และรางกาย
           2.3.2.11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
           2.3.2.12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย

3.3 การแบงตามเจตนา

        การแบงประเภทความผิดอาญาตามวิธีนี้สามารถแบงความผิดอาญาออกเปน  4 
ประเภท  คือ
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3.3.1 ความผิดที่กระทํ าโดยเจตนา   เปนความผิดทั่ว ๆ ไป และเปนลักษณะ
ทัว่ไปของการการกระทํ าความผิดอาญา

3.3.2 ความผิดที่กระทํ าโดยประมาท  ไดแก การกระทํ าความผิดโดยไมเจตนา
แตเปนการกระทํ าความผิดโดยปราศจากความระมัดระวัง  และผูกระทํ าจะตองรับผิดก็ตอ
เมือ่มีกฎหมายบัญญัติใหตองรับผิดแมวาจะกระทํ าโดยประมาท

3.3.3 ความผิดที่ไมตองมีเจตนา  ผูกระทํ าจะตองรับผิดตอเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติไวโดยชัดแจงใหตองรับผิดแมกระทํ าโดยไมเจตนา  เชน  ความผิดลหุโทษ

3.3.4 ความผิดอันเกิดขึ้นเกินเลยไปจากเจตนาที่มี  เปนความผิดที่ผูกระทํ า
ไดกระท ําโดยเจตนาแตผลที่เกิดข้ึนนั้นอยูนอกเหนือไปจากเจตนาของผูกระทํ าความผิด  เชน 
ผูกระท ํามีเจตนาแคทํ ารายรางกายแตผูถูกทํ ารายถึงแกความตาย ผูกระทํ ามีความผิดฐานฆา
คนตายโดยไมมีเจตนา

3.4 แบงตามลักษณะของความผิด
        การแบงประเภทความผิดอาญาตามวิธีนี้ตามกฎหมายไทยสามารถแบงออกเปน 
90

3.4.1 ความผิดอาญาแผนดิน และความผิดอันยอมความได
 - ความผดิตอแผนดิน   เปนความผิดที่รัฐมีอํ านาจดํ าเนินการฟองรองไดเอง โดย

ผูเสยีหายไมจํ าตองรองทุกขกอน เชน ความผิดฐานทํ ารายรางกาย ความผิดฐานลักทรัพย
 - ความผดิอนัยอมความได  คือ ความผิดที่ผูเสียหายจะตองรองทุกขกอนรัฐจึง

จะมสีทิธฟิองรองผูกระทํ าความผิดได  หากผูเสียหายไมรองทุกขรัฐไมมีอํ านาจฟองคดีนั้นแต
ผูเสยีหายมสีทิธิฟองคดีได  และเมื่อฟองคดีแลวผูเสียหายจะถอนฟองหรือยอมความในเวลา
ใดก็ไดกอนคดีถึงที่สุด 91  ความผิดใดจะเปนความผิดอันยอมความไดกฎหมายจะบัญญัติ
บอกไว เชน ความผิดฐานยักยอก เปนตน   ความผิดอันยอมความไดมีลักษณะ  3  ประการ  
ดังนี้ 92

                                                  
         90 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 98-101.
         91 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ,121 และมาตรา 33
        92 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา  98 – 99.
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              1) เปนความผิดที่มีความเปนอาชญากรรมนอย
              2) เปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเปนเรื่องสวนตัวอยางมากที่พึงเคารพ
เจตจํ านงของผูเสียหาย
              3) เปนความผิดที่มุงประสงคจะคุมครองผูเสียหายอยางแทจริง

ความผิดอาญานั้นโดยหลักแลวถือวาเปนความผิดอาญาแผนดินที่รัฐที่จะตอง
ดํ าเนนิการโดยผูเสียหายไมตองใหความเห็นชอบทั้งสิ้น สวนความผิดอันยอมความไดนั้นถือ
วาเปนขอยกเวน ซ่ึงความผิดอันยอมความไดนี้ผูเสียหายเปนผูยอมความดังนั้นโดยลักษณะ
แลวยอมหมายความถึงความผิดที่มีผูเสียหายโดยเฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากรัฐที่ถือวาได
รบัความเสียหายเปนสวนรวมอยูแลว

3.4.2 ความผิดที่ตองการผลและความผิดที่ไมตองการผล
                   - ความผดิทีต่องการผล เชน ความผิดตามมาตรา 288, 295, 334, 357 เปนตน
                   - ความผดิที่ไมตองการผล  เชน ความผิดตามมาตรา 177, 374  เปนตน

3.4.3 ความผิดทีเ่ปนการทํ าอันตรายและความผิดที่เปนการกออันตราย
                   - ความผิดที่เปนการทํ าอันตราย การกระทํ าจะเปนความผิดก็ตอเมื่อมีการทํ า
อนัตรายคณุธรรมทางกฎหมาย  เชน ความผิดฐานฆาผูอื่นจะเปนการกระทํ าความผิดก็ตอ
เมือ่มกีารท ําอันตรายตอชีวิตมนุษยผูอื่น    การกระทํ าความผิดที่เปนการทํ าอันตราย ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเชนความผิดตามมาตรา 288,295,334,357 เปนตน
                - ความผดิทีเ่ปนการกออันตราย กฎหมายประสงคที่จะไมใหมีอันตรายเกิดข้ึนจึง
ไดบัญญัติกฎหมายเปนการปองกันไวกอน อันตรายตอคุณธรรมทางกฎหมายจะถูกผนวก
ดวยโทษไวเลยเพื่อมิใหมีการทํ าอันตรายคุณธรรมทางกฎหมายนั้น  เชน ความผิดตาม
มาตรา 294, 299,306,307,371,373,377,379 เปนตน

3.4.4 ความผิดที่มีสภาพจบสิ้นและความผิดที่มีสภาพตอเนื่อง
                   - ความผดิที่มีสภาพจบสิ้น   เชน ความผิดตามมาตรา 358
                   -ความผิดที่มีสภาพตอเนื่องเปนความผิดที่ไมเพียงแตมีสภาพของการกระทํ า
เทานัน้ แตการกระทํ านั้นยังคงมีอยูตอไปจนกวาสภาพนั้นจะหมดสิ้นลง  เชน ความผิดฐาน
หนวงเหนี่ยวกักขังตามมาตรา 310 สภาพการเปนความผิดฐานนี้จะยังคงมีอยูตลอดเวลาที่ผู
ถกูกระทํ ายังไมไดรับเสรีภาพคืน
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3.4.5 ความผิดที่ไมเจาะจงผูกระทํ าความผิดและความผิดที่เจาะจงผู
กระทํ าความผิด
                   - ความผดิที่ไมเจาะจงผูกระทํ าความผิด   กฎหมายจะบัญญัติข้ึนตนดวยคํ าวา 
“ ผูใด ” ซ่ึงไมจํ ากัดผูกระทํ าความผิดวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไร
                   - ความผิดที่เจาะจงผูกระทํ าความผิด กฎหมายจะกํ าหนดคุณสมบัติของผู
กระท ําไวเปนการเฉพาะ เชน ความผิดตอตํ าแหนงหนาที่ราชการ

3.4.6 ความผิดที่ผูกระทํ าความผิดตองกระทํ าเอง  โดยทั่วไปผูกระทํ าความ
ผิดนั้นจะเปนผูกระทํ าความผิดดวยตนเองหรือโดยบุคคลอื่นที่ตนควบคุมการกระทํ าของเขาก็
ได แตในบางกรณีเฉพาะผูที่ไดกระทํ าความผิดดวยตนเองเทานั้นจึงจะเปนผูกระทํ าความผิด
ได เชน ความผิดฐานเบิกความเท็จตามมาตรา 177

3.5 การแบงตามความชั่วรายทางศีลธรรม

        การแบงประเภทความผิดอาญาตามวิธีนี้สามารถแบงความผิดอาญาออกเปน 2 
ประเภท  คือ

3.5.1 ความผิดแบบ Mala in se หมายถึงความผิดอาญาที่เปนความผิดในตัว
เอง หรือที่มีความชั่วรายตามธรรมชาติ (inherently evil) 93 Black ’ s Law Dictionary  ไดให
ความหมายวา เปนการกระทํ าความผิดในตัวเอง การกระทํ าที่ผิดศีลธรรม และการกระทํ าที่
ละเมิดตอความรูสึกผิดชอบช่ัวดี (mala in se mean wrong in themselves, act morally 
wrong, offence against conscience) 94  Mala in se ถอืไดวาเปนความผิดที่มีอยูตาม
ธรรมชาติซ่ึงมนุษยสามารถรูไดดวยตนเองวาการกระทํ าเชนใดเปนความผิด 95 เชน ความผิด
ฐานขมขืน ความผิดฐานฆาคนตาย ความผิดฐานทํ ารายรางกาย เปนตน ความผิดประเภทนี้
เวลาบัญญัติกฎหมายไมตองบัญญัติบังคับใหกระทํ าหรือหามมิใหกระทํ าเสียกอนแลวจึงจะ
                                                  
         93 Wayne R. LaFave and Austin W. Scott,  Jr.  Criminal Law.  2nd   ed.,  Minnesota : West
Publishing Co., 1986, p.32.
         94 Henry Campbell Black.  Black ‘ s Law Dictionary.  5th ed.  West Publishing Co.,  1979,
p. 822 .
         95Jerome  Hall.  General Principle of Criminal Law.  2nd ed.,  Indianapolis,  1960,  p.  337.
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บัญญัติวาถาฝาฝนแลวมีความผิด   แตจะบัญญัติลงไปเลยวาการกระทํ าอยางนั้นอยางนี้
เปนความผิด 96

3.5.2 ความผิดแบบ Mala Prohibita  หรอืความผิดเพราะกฎหมายหาม ไมถือ
วาเปนความผิดอาญาที่เปนความชั่วรายตามธรรมชาติ แตถือวาเปนความผิดก็เพราะเปน
การกระทํ าที่ตองหามตามบทบัญญัติของกฎหมาย 97 Black ’ s Law Dictionary ไดใหความ
หมายวา เปนการกระทํ าที่ถือวาเปนความผิดเพราะมีขอหาม หรือการกระทํ าที่เปนความผิด
เพราะกฎหมายที่บัญญัติข้ึน (mala prohibita mean prohibited wrongs or offence; act 
which are made offence by positive law) 98 การกํ าหนดความผิดมีลักษณะเปนขอตกลง
ไมใชเปนความผิดโดยธรรมชาติ 99 ความผิดประเภทนี้ไมไดบัญญัติจากเรื่องที่เกี่ยวกับกฎ
แหงศลีธรรมเลย แตที่เปนความผิดเพราะกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดเทานั้นเองมองไม
เห็นความชั่วหรือความเลวของผูกระทํ าความผิดไดในตัวเอง เชน ความผิดตามพระราช
บัญญัติตาง ๆ เชน  การมีอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต การนํ าของตองหามเขามาในราช
อาณาจักร การจับสัตวนํ้ าในเขตหวงหาม เปนตน  ความผิดประเภทนี้เวลาบัญญัติกฎหมาย
จะตองบัญญัติบังคับใหกระทํ าหรือหามมิใหกระทํ าอยางนั้นอยางนี้เสียกอน แลวจึงจะ
บัญญัติวาถาฝาฝนมีความผิด 100

        การแบงประเภทความผิดอาญาออกเปน mala in se และ mala Prohibita
ปจจุบันไดเสื่อมความนิยมลง เพราะการแบงประเภทความอาญาแบบนี้ไมไดวางอยูบนพื้น
ฐานหรอือยูบนหลักการที่มีเหตุผล ขาดหลักเกณฑในการแบงที่ชัดเจนแนนอน และนํ ามาใช
ไมไดในทางปฏิบัติ 101

                                                  
         96 สงา   ลีนะสมิต.  กฎหมายอาญา เลม 2.  กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง,
2514, หนา 22.
         97 Wayne R. LaFave and Austin W. Scott.  Criminal Law.  p. 32.   
         98 Henry Campbell.  Black,Black’s Law Dictionary.  p.  861 .
         99 Jerome  Hall.  General Principle of Criminal Law.  p.  338.
         100 สงา   ลีนะสมิต.  กฎหมายอาญา เลม 2.  หนา 22 – 23.
         101 Rollen M. Perkins.  Perkins on Criminal Law.  2nd University Textbook Series  Mineola,
NY : the Foundation Press, 1969,  pp. 784 –788.
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3.6 การแบงตามคุณธรรมทางกฎหมาย

        ความผิดอาญาแตละฐานมีสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง ซ่ึงสิ่งนี้ไมใชสิ่งที่มี
รปูราง วัตถุ หรือบุคคล แตเปนสภาพที่พึงปรารถนาที่กฎหมายตองการประกันจากการลวง
ละเมดิ เชน  ความผิดอาญาฐานฆาผูอื่นสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครองไมใชบุคคลที่ถูก
ฆาแตเปนชีวิตมนุษย สิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครองนี้เรียกวา “คณุธรรมทางกฎหมาย”  
(Rechtsgut) 102

        หนาที่ของกฎหมายอาญาที่สํ าคัญประการหนึ่งก็คือ การคุมครองคุณธรรมทาง
กฎหมาย ซ่ึงก็คือการที่กฎหมายอาญายกระดับของ “สมบัติ” (gut) เฉพาะอยางข้ึนเปนคุณ
ธรรมทางกฎหมาย เนื่องจากในปทัสถาน (norm) ทัง้หลายนั้นมีสมบัติบางอยางแฝงอยูเบ้ือง
หลงั เชน ปทัสถานที่วาการฆาเปนสิ่งไมควร การที่ไมสมควรนั้นก็เพราะชีวิตเปนสิ่งที่พึงหวง
แหน ดังนั้นการบัญญัติความผิดตามมาตรา 288 ไวในประมวลกฎหมายอาญาก็เพื่อคุม
ครองชีวิตมนุษยทํ าใหชีวิตมนุษยกลายเปนคุณธรรมทางกฎหมายไป 103 คุณธรรมทาง
กฎหมายไมไดเปนสิ่งที่สามารถจับตองไดโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา แตเปนสิ่งที่เปนภาพใน
ทางความคิดหรือเปนสิ่งที่เปนนามธรรมคือเปนสิ่งที่เปน “ประโยชน” (Interesse หรือ  
Interest) หรอืเปนสิ่งที่เปน “ คุณคา “ (Wert  หรือ Value ) ในการที่มนุษยจะอยูรวมกันอยาง
มีความปกติสุขนั้นมนุษยทุกคนตองเคารพและไมละเมิดประโยชน หรือคุณคาของการอยู
รวมกัน การละเมิดประโยชนหรือคุณคาในการอยูรวมกันจึงเปนการละเมิดคุณธรรมทาง
กฎหมาย ดังนั้นคุณธรรมทางกฎหมายจึงหมายถึงประโยชนหรือคุณคาของการอยูรวมกันที่
กฎหมายคุมครอง 104

        สมบัติที่ไดรับการยกระดับข้ึนเปนคุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญาไมวา
จะเปนในประมวลกฎหมายอาญาเองหรือในพระราชบัญญัติอื่น ๆ ลวนเปนสมบัติที่สํ าคัญ
และจํ าเปนสํ าหรับการอยูรวมกันของมนุษยในสังคมทั้งสิ้น การคุมครองในรูปแบบอื่นจึงไม
                                                  
         102 คณิต ณ นคร.  “ เหตทํุ าแทงไดตามกฎหมายเยอรมัน.  ”  รวมบทความดานวิชาการของ
ศาส ตราจารย ดร. คณิต ณ นคร. ม.ป.ท.,  ม.ป.ป.,  หนา  136.
         103 คณิต ณ นคร.  “ คณุธรรมทางกฎหมายกับการใชกฎหมายอาญา. ” วารสารอัยการ.  ปท่ี 3,
ฉบับท่ี 25.  มกราคม 2523, หนา 55 – 61.
         104 คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 94 .
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เพยีงพอดังนั้นจึงตองมีการคุมครองโดยกฎหมายอาญา ซ่ึงสมบัติที่ไดรับการยกระดับข้ึนเปน
คุณธรรมทางกฎหมายในกฎหมายอาญานั้นนอกจากชีวิตมนุษยแลวยังมี ความปลอดภัย
ของรางกาย เสรีภาพในการกระทํ า เสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทาง กรรมสิทธิใน
ทรพัยสิน ความบริสุทธิสะอาดของอํ านาจรัฐ ความคงอยูของสถาบันตาง ๆ ของรัฐ ความ
ปลอดภัยของการจราจร ฯลฯ  ความผิดอาญาแตละฐานไดถูกบัญญัติข้ึนเพื่อคุมครอง
คุณธรรมทางกฎหมายอันหนึ่งหรือหลายอัน
        การศกึษาคุณธรรมทางกฎหมายมีประโยชนหลายประการ   คือ 105

        (1) โดยการที่คุณธรรมทางกฎหมายเปนสวนหนึ่งของความผิดอาญาฐานตาง ๆ 
ดังนัน้คุณธรรมทางกฎหมายจึงเปนเครื่องชวยในการตีความกฎหมายอาญาได  ในการคนหา
ความหมายของตัวบทกฎหมายจํ าเปนตองคนหาคุณธรรมทางกฎหมายเพื่อใชประโยชนใน
การตีความกฎหมายอาญา  การตีความกฎหมายอาญาโดยขาดการพิจารณาถึงคุณธรรม
ทางกฎหมายอาจทํ าใหเกิดปญหาตาง ๆ ได เชน
           1.1 ปญหาการตีความกฎหมายโดยขัดตอหลักการหามใชกฎหมายที่ใกลเคียง
อยางยิ่ง  ตามมาตรา 2
           1.2 ปญหาการไมสามารถแยกแยะความแตกตางของความผิดฐานตาง ๆ ที่
คลายคลงึกนัหรือใกลเคียงกัน  เชน ไมอาจแยกแยะความผิดตามมาตรา 217 กับความผิด
ตามมาตรา 358 วาตางกันอยางไร การไมเห็นความแตกตางระหวางความผิดตามมาตรา 
217 กับความผิดตามมาตรา 218 และการไมเห็นความแตกตางระหวางความผิดฐานลัก
ทรพัยกับความผิดฐานยักยอก  เปนตน
        (2) การศึกษาคุณธรรมทางกฎหมายชวยในการแบงแยก จัดหมวดหมูประเภท
ของความผิดอาญาเพื่อการศึกษา ซ่ึงในตํ ารากฎหมายอาญาภาคความผิดของเยอรมันไดจัด
หมวดหมูประเภทความผิดอาญาตามคุณธรรมทางกฎหมาย
        (3)โดยที่คุณธรรมทางกฎหมายมีทั้งคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนเอกชน
(individualrechstgut) เชน ชีวิต เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ เปนตน และคุณธรรมทางกฎหมายที่
เปนสวนรวม (universal- rechtsgut) เชน ความปลอดภัยของการจราจร สภาพความแทของ

                                                  
105 คณิต ณ นคร. คณุธรรมทางกฎหมายกับการใชกฎหมายอาญา. หนา  55 – 61,  คณิต ณ

นคร.  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป,  หนา 43.
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เงินตรา การรักษาไวซ่ึงความลับของประเทศในทางทหาร เปนตน ซ่ึงการแบงแยกคุณธรรม
ทางกฎหมายออกเปน 2 ประเภทดังกลาว นอกจากจะชวยใหการวินิจฉัยปญหาเรื่องผูเสีย
หายในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหลักเกณฑที่แนนอนแลว ยังมีผลตอการพิจารณา
ปญหาที่วาในกรณีใดบุคคลจึงจะสามารถปองกันสิทธิของตนได คือ เอกชนอาจปองกันได
เฉพาะสิทธิหรือคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนเอกชนเทานั้น นอกจากนี้การแบงแยกคุณ
ธรรมทางกฎหมายออกดังกลาวยังชวยในการวินิจฉัยปญหาความยินยอมของผูเสียหายอีก
ดวย   
        การแบงประเภทความผิดอาญาตามคุณธรรมทางกฎหมายตามประมวล
กฎหมายอาญาของไทยสามารถแบงไดหลายประเภท เชน 106

        1) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ชวีติมนุษย ”   เชน ความผิดตาม
มาตรา 288 , 289, 291, 292 เปนตน
        2) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความปลอดภัยของรางกาย ”  เชน 
ความผดิตามมาตรา 391, 295, 297, 290, 390, 300
        3) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ชวีติในครรภมารดา ”  ไดแกความ
ผดิตามมาตรา 301, 302, 303
        4) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ภยนัตรายตอชีวิตหรือรางกาย ”
เชน ความผิดตามมาตรา 294, 299, 306, 307, 397 เปนตน
        5) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ เกยีรติ ”   ไดแก ความผิดตาม
มาตรา 393, 326, 327
        6) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ เสรีภาพ ”  เชน ความผิดตามมาตรา 
309, 310, 310ทว,ิ 311, 312, 313, 315  เปนตน
        7) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความลับ “ไดแก  ความผิดตาม
มาตรา 322, 323, 324

                                                  
         106 ทานทีส่นใจศกึษาเร่ืองการแบงประเภทความผิดอาญาตามคุณธรรมทางกฎหมาย โปรดศึกษา
เพิม่เติมจาก คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพมหานคร :  สํ านักพิมพ
วญิูชน,  2545
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        8) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ กรรมสิทธ์ิ ”  เชน ความผิดตาม
มาตรา 334, 352, 355  เปนตน
        9) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ การครอบครอง ” เชน ความผิดตาม
มาตรา 349
        10) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ทรพัยสิน ” เชน ความผิดตาม
มาตรา 341, 343, 345, 346, 347, 353   เปนตน
        11) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความปลอดภัยสาธารณะ ” เชน 
ความผิดตามมาตรา 374
        12) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความมีเมตตาตอสัตว ” ไดแก 
ความผิดตามาตรา 281, 282
        13) ความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ อํ านาจรัฐในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ” ไดแก ความผิดตามมาตรา 367, 368, 369

4. พลวัตรของกฎหมายอาญา

        ความผิดอาญานั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา การกระทํ าหรือความ
ประพฤตทิีส่มัยหนึ่งถือเปนความผิดอาญา แตตอมากลับไมถือวาเปนความผิดอาญา เชน ใน
สมัยโบราณมีความผิดอาญาจํ านวนมากที่เปนความผิดทางศาสนา แตในปจจุบันความผิด
เกีย่วกบัศาสนามีจํ านวนนอยลง หรือในสมัยที่ประเทศไทยใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 
127 นั้นการกระทํ าชํ าเราผิดมนุษยมีความผิดตามมาตรา 242 ซ่ึงมีโทษจํ าคุกตั้งแตสาม
เดือนถึงสามป และปรับต้ังแตหาสิบสตางคถึงหารอยบาท แตเมื่อไดมีการประกาศใช
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันแทนก็ไมไดบัญญัติความผิดฐานนี้ไวในประมวล
กฎหมายอาญา ดังนั้นจึงทํ าใหการกระทํ าดังกลาวไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป  และใน
ทางตรงกันขามการกระทํ าหรือความประพฤติที่สมัยหนึ่งอาจเปนที่ยอมรับของสังคมแตตอ
มาอาจตองหามไมใหกระทํ าก็ได เชน ความผิดอาญาในสมัยปจจุบันมีเปนจํ านวนมากที่ไม
เคยเปนทีรู่จักกันเลยในสมัยกอน เชน ความผิดเกี่ยวกับการจราจร ความผิดเกี่ยวกับสาธารณ
สขุ ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมโรงงาน  เปนตน
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        ในปจจุบันสังคมไดพัฒนามากขึ้นมีรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ที่กํ าหนดแบบ
แผนในชีวิตประจํ าวันของมนุษยมากข้ึน มีความซับซอนทางเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงได
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมาย ดังนั้นอาจทํ าใหแนวคิดในการกํ าหนด
การกระทํ าความผิดอาญาเปลี่ยนแปลงไป  เชน แนวคิดในการกํ าหนดการกระทํ าที่เปนความ
ผิดแบบ  Mala in se  หรือ  Mala Prohibita ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือความผิดแบบ 
Mala Prohibita บางอยางที่กระทบถึงชุมชนอยูตลอดเวลาก็อาจพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไป
จนมีสภาพเปนความผิดโดยตัวของมันเองซึ่งทุกคนในสังคมยอมรับใหเปนความผิดแบบ 
Mala in se ในภายหลังได และในขณะเดียวกันความผิดแบบ Mala in se เดมิก็อาจเปลี่ยน
แปลงไปจนกลายเปนการกระทํ าที่ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไปก็ได   หรือมีการเปลี่ยน
แปลงแนวความคิดเกี่ยวกับความรุนแรงของการกระทํ าความผิด  เชน  การกระทํ าความผิด
อาญาที่สมัยหนึ่งถือวามีความรุนแรงหรือเปนภยันตรายตอสังคมนอย ตอมาอาจกลายเปน
ความผดิทีม่คีวามรุนแรงหรือเปนภยันตรายตอสังคมมากก็ได หรือในทางกลับกันการกระทํ า
ความผดิอาญาที่ในเวลาหนึ่งอาจเปนการกระทํ าที่มีความรุนแรง หรือเปนภยันตรายตอสังคม
มาก ตอมาเมื่อสภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปการกระทํ าดังกลาวอาจกลายเปนการกระทํ าที่
มีความรุนแรงหรือเปนภยันตรายตอสังคมนอย หรืออาจเปนการกระทํ าที่ไมมีความรุนแรง
หรอืไมเปนภยันตรายตอสังคมเลยก็ได
        ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายจึงไดแก
        (1) ระบบสงัคม   กฎหมายเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาเพื่อกํ าหนดแนวทางแหง
การประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม เปนการลดความขัดแยง 
และชวยใหเกิดความมั่นคงแกสังคมสวนรวม  กฎหมายและระบบสังคมนั้นพัฒนาควบคูกัน
มาตลอด ในสมัยกอนชายสามารถสมรสกับหญิงไดหลายคนแตในปจจุบันสังคมสวนใหญ
ยึดถือหลักผัวเดียวเมียเดียวจึงมีการออกกฎหมายกํ าหนดใหการสมรสซอนเปนโมฆะ หรือ
แนวความคิดในเรื่องการทํ าแทงโดยเสรีแตเดิมมักถือกันวาการทํ าแทงเปนการฆาสิ่งมีชีวิตจึง
มีกฎหมายหรือหลักศาสนาหามการทํ าแทงซ่ึงในกฎหมายไทยก็หามการทํ าแทงดวยยกเวน
ในกรณีทีม่ีเหตุผลพิเศษ เชน การตั้งครรภของหญิงที่เกิดจากการขมขืนและกรณีที่แพทยให
ท ําแทงเพราะเหตุที่เกิดจากความจํ าเปนเพื่อสุขภาพของหญิง 107 แตปจจุบันแนวความคิดใน

                                                  
         107 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305
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เรื่องนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนอยางกวางขวางที่สามารถอางสิทธิสวนบุคคลที่จะไมยอมใหทารกอาศัยครรภมา
เกิด หรืออาจอางความพรอมทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคมเพื่อเปนเหตุในการทํ า
แทง  นอกจากนี้ในหลายประเทศยังไดผอนคลายในเรื่องการทํ าแทงโดยยอมใหมีการทํ าแทง
โดยเสรียิ่งข้ึนกวาเดิม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแนวความคิดเชนนี้ยอมกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายได
        นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมที่เกี่ยวกับตัวมนุษยแลวการเปลี่ยน
แปลงของสังคมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวมนุษยก็สามารถทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมายไดเชนกัน  เชน  ในปจจุบันสภาพแวดลอมของมนุษยถูกทํ าลายลงเนื่องจาก
ความจํ าเปนในการดํ ารงชีพของมนุษยมีมากข้ึน หรือเนื่องจากความรูเทาไมถึงการณมนุษย
จึงไดทํ าลายปาไม ตนนํ้ า ลํ าธาร ทํ าใหวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตไมวาจะเปนจํ าพวกพืชหรือสัตว
ตองเปลี่ยนไป ทํ าใหพืชและสัตวบางชนิดตองสูญพันธ ทํ าใหสภาพดินฟาอากาศเปลี่ยน
แปลงไป ดังนั้นจึงตองมีกฎหมายหามการทํ าลายสภาวะแวดลอมที่จํ าเปนและมีผลโดยตรง
ตอการดํ ารงชีพของมนุษย เชน หามลักลอบโคนตนไมทํ าลายปา หามสรางเข่ือนโดยไมจํ า
เปน หามขุดเจาะนํ้ าบาดาลขึ้นมาใชในบางทองที่  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาของ
ระบบสังคมที่เกิดข้ึนกฎหมายยอมมีสวนเขาไปควบคุมใหเปนไปในทิศทางที่ถูกที่ควรและให
เกดิผลดีแกมนุษย  ดังนั้นยิ่งสังคมพัฒนาเจริญกาวหนาไปเพียงใดกฎหมายก็ตองไดรับการ
ปรบัปรุงใหกาวหนายิ่งข้ึนไปเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและเพื่อคุมครองความปลอดภัย
ของมนุษยและเพื่อผดุงใหสังคมมนุษยนั้นสามารถดํ าเนินไปไดดวยความสงบสุข หาก
กฎหมายไมสามารถตอบสนองไดดังกลาวมา กฎหมายนั้นก็นาจะไดรับการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและระบบสังคม

(2) ระบบเศรษฐกิจ  กฎหมายนั้นจํ าเปนตองไดรับการพัฒนาควบคูไปกับระบบ
เศรษฐกจิ เพราะกฎหมายจะถูกใชเปนเครื่องมือหรือกลไกในการกํ ากับเศรษฐกิจในลักษณะ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ดัง
นั้นกฎหมายจํ าตองมีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศและระบบเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศดวย  เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจจึงมีอิทธิพลหรือ
ผลกระทบตอกฎหมายทํ าใหตองมีการเปลี่ยนแปลงในดานกฎหมายตามมาเพื่อตอบสนอง
นโยบายทางเศรษฐกิจใหดํ าเนินไปอยางไดผลตามเปาหมาย หรือในทางตรงกันขามประเทศ
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อาจจะตองออกกฎหมายเพื่อปกปองระบบเศรษฐกิจใหเกิดความมั่นคงทั้งภายในและภาย
นอกมิฉะนั้นอาจเกิดปญหาทางเศรษฐกิจได
        (3) ระบบการเมือง กฎหมายมีสวนสํ าคัญกับการพัฒนาระบบการเมืองการปก
ครอง และในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองก็ตองอาศัยกฎหมาย
เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงและแกไขปญหาตาง ๆ อันจะนํ าไปสูความสํ าเร็จตามเปา
หมายทีไ่ดกํ าหนดไว  เชน ใน พ.ศ. 2475 ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขแหงรัฐ เปนการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองที่มีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานกฎหมาย เชน จํ าเปนตองมีการรางรัฐธรรมนูญข้ึนมาใชเปนกติกาในการปกครอง
ประเทศ และยังตองมีการออกกฎหมายอื่นมาประกอบรัฐธรรมนูญดวย เชน กฎหมายพรรค
การเมือง กฎหมายเลือกตั้งเพื่อใหมีการดํ าเนินการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเขาไปเปนตัวแทน
ของประชาชนในรัฐสภา  จะเห็นไดวากฎหมายมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับการเมืองการ
ปกครอง ดังนั้นพัฒนาของระบบการเมืองจึงมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย

ดังนัน้เมื่อกฎหมายอาญาถูกสรางขึ้นมาเพื่อชวยในการจัดระเบียบของสังคม ขจัด
ขอขัดแยงระหวางคนในสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายก็จํ าเปนที่จะตองไดรับการ
เปลีย่นแปลงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการเมืองอันเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและ
กอใหเกิดความมั่นคงในสังคม
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การกํ าหนดความผิดลหุโทษของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

        ในตางประเทศนอกจากจะมีการจํ าแนกความผิดอาญาตามลํ าดับความหนักเบา
ของความผิดออกเปนความผิดประเภท Felonies  และ Misdemeanors แลวยังมีแนวความ
คิดที่วามีความผิดบางอยางไมไดเปนความผิดอาญาที่แทจริง จึงไดมีการกํ าหนดประเภท
ความผิดข้ึนใหมโดยแยกเอาความผิดที่ไมใชความผิดอาญาอันแทจริงออกเสียจากความผิด
อาญา โดยการเรียกชื่อความผิดเหลานี้ตาง ๆ กนั เชน การละเมิดสาธารณะ (Public Tort)
ความผิดตอขอหามของกฎหมาย (Prohibitory Laws) การกระทํ าที่ถูกหาม (Prohibited 
Acts) ความผิดระเบียบ (Regulatory Offences) ความผิดตอขอบังคับของตํ ารวจ (Police 
Regulations) ความผิดขนาดกลางในทางปกครอง  (Administrative Misdemeanors)  
ความผิดกึ่งอาญา (Quasi Crimes)   และความผิดทางแพง (Civil Offences) 1  ซ่ึงความผิด
เหลานี้โดยธรรมชาติของการกระทํ าไมใชความผิดอาญาอันแทจริงและเปนความผิดเล็กนอย
เกนิกวาที่จะเปนความผิดอาญา ซ่ึงการจัดแบงประเภทความผิดเชนวานี้มีทั้งในประเทศที่ใช
ระบบ Common Law  และระบบ Civil Law

1. ความผิดลหุโทษของประเทศที่ใชระบบ Common Law

        หลักกฎหมาย Common Law เหน็วาการแบงประเภทความผิดอาญาออกเปน 
Mala in se และ Mala Prohibita นัน้ไมสามารถแยกแยะความผิดอาญาในสังคมไดอยางชัด
เจน จึงไดมีการแบงประเภทความผิดอาญาใหมโดยแยกแยะใหชัดเจนและสอดคลองกับ

                                                          
         1 Public tort, “ Harvard Law Review. “ 35 (February 1922) : 462;   Rollin M. Perkins,
Perkins on Criminal Law. 2nd .ed.  Mineola, NY : Foundation Press,  1969,  pp. 790 – 791.
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ระบบกฎหมายปจจุบัน  โดยแบงประเภทความผิดอาญาออกเปนความผิดอาญาโดยแท
(Real Crimes) และความผิดเพราะละเมิดระเบียบสาธารณะ (Public Torts) 2

        การละเมิดสาธารณะ (Public Torts) หมายถงึ การทํ าอันตรายหรือประทุษราย
ตอรัฐ ซ่ึงอาจเทียบไดกับการประทุษรายตอพลเรือนหรือความผิดในทางแพง ซ่ึงถือวาเปน
สิทธิของรัฐที่จะฟองผูกระทํ าความผิดในทางอาญาได ความผิดสาธารณะประกอบดวยการ
กระท ําความผิด 3 ชนิด คือ การประทุษรายตอทรัพยสินสาธารณะ การกอความรํ าคาญแก
สาธารณะ และการละเมิดระเบียบตํ ารวจ
        สาเหตทุี่รัฐสามารถฟองการประทุษรายตอทรัพยสินสาธารณะไดในทางอาญานั้น
มีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตรที่รัฐไมสามารถฟองการกระทํ าดังกลาวไดในศาลแพง และ
การที่รัฐสามารถฟองการกอความรํ าคาญแกสาธารณะเปนคดีอาญาไดก็เพราะการกอความ
รํ าคาญแกสาธารณะทุกกรณีเปนการประทุษรายตอสิทธิในทางทรัพยสินของรัฐ สวนกรณี
การละเมิดระเบียบตํ ารวจนั้นแมโดยทั่วไปจะถือวาเปนความผิดตอรัฐก็ตาม แตก็เปนความ
ผดิทีไ่มรายแรงพอที่จะเปนความผิดอาญาอยางแทจริงได การละเมิดระเบียบตํ ารวจเปนเรื่อง
ของการละเมิดประโยชนสาธารณะในดานสวัสดิการและสุขภาพ บทบังคับในการฝาฝนจึงมี
ลักษณะเปนเพียงการชดใชคาเสียหายใหแกรัฐเทานั้น แตถาผูบัญญัติกฎหมายเห็นวาการ
กระทํ านั้นเปนอันตรายตอรัฐมากพอที่จะตองลงโทษการละเมิดระบียบตํ ารวจในกรณีนี้ก็อาจ
เปนความผิดอาญาได ดังนั้นการละเมิดระเบียบตํ ารวจนั้นจะเปนความผิดอาญาหรือเปนการ
ละเมิดสาธารณะจึงข้ึนอยูกับเจตนาของฝายที่บัญญัติกฎหมายวาตั้งใจจะใหโทษที่กํ าหนดไว
เปนการชดเชยความเสียหาย (Compensation) หรอืเปนการลงโทษ (Punishment) ซ่ึงตาง
กับกรณีของการประทุษรายตอทรัพยสินสาธารณะ และการกอความรํ าคาญแกสาธารณะที่
จะพิจารณาแตธรรมชาติของการกระทํ าเทานั้น
        ความผิดที่โดยธรรมชาติไมใชความผิดอาญา และความผิดเล็กนอยเกินกวาที่จะ
เปนความผิดอาญาไดเหลานี้ ไดมีการพัฒนาตอมาทั้งในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา  
ศาสตราจารย Sayre ไดแบงความผิดเหลานี้ออกเปน 8 กลุม  คือ 3

                                                          
         2 “Public Torts” pp. 462 – 464.
         3 Sayre, “ Public Welfare offences. ”  33 Col.   L. Rev.  55 ( 1933 ) quoted in Rollin M.
Perkins,  Perkins on Criminal Law.  p. 792.
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        1) การจํ าหนายสุราโดยผิดกฎหมาย
        2) การจํ าหนายอาหารหรือยาเจือปน หรือไมปริสุทธิ
        3) การจํ าหนายสินคาซ่ึงใชเครื่องหมายปลอม
        4) การละเมิดกฎหมายตอตานวัตถุมึนเมา
        5) การกอความรํ าคาญทางอาญา  แบงออกเปน 2 กรณี คือ
             5.1 การกอความรํ าคาญหรือประทุษรายตอสุขอนามัยของสวนรวม ความปลอด
                        ภัย ความสงบ หรือความสะดวกสบาย
             5.2 การขัดขวางการจราจรบนถนน
        6) การละเมิดกฎจราจร
        7) การละเมิดการควบคุมยานยนต
        8) การละเมิดระเบียบตํ ารวจทั่วไป ซ่ึงกํ าหนดขึ้นสํ าหรับความปลอดภัยของสขุ
ภาพ หรือความเปนอยูที่ดีของประชาชน
        จากการแบงความผิดอาญาออกเปนความผิดเล็กนอยและความผิดซ่ึงโดยธรรม
ชาติไมใชความผิดอาญาที่แทจริง  ศาสตราจารย Gausewitz ไดเสนอหลักเกณฑที่จะนํ ามา
ใชในการวินิจฉัยวาการกระทํ าความผิดนั้นๆ จะเปนความผิดอาญาหรือไมไว 3 ประการ คือ 4

        1) ถาความผิดนั้นเปนความผิดตามกฎหมาย Common Law ความผิดนั้นเปน
ความผดิอาญา ยกเวนในกรณีที่เปนความผิดประเภทกอความรํ าคาญแกสาธารณะ ซ่ึงตาม
กฎหมาย Common Law ถอืวาเปนเรื่องที่วิปริต เปนความผิดที่มีความเปนคดีอาญาแตเพียง
รปูแบบเทานั้น แตโดยเนื้อหาสาระและผลที่เกิดข้ึนเปนเพียงกระบวนการทางแพง
        2) ถาการกระทํ าความผิดนั้นมีลักษณะในเบ้ืองตนช้ีใหเห็นวาเปนอันตราย การ
กระทํ านั้นเปนความผิดอาญา
        3) ถาการกระทํ าความผิดนั้นตามความเห็นโดยทั่วไปของประชาชนเห็นวาเปนสิ่ง
ทีน่าลงโทษ หรือเห็นวาเปนสิ่งเลวทราม การกระทํ าเชนนี้เปนความผิดอาญา
        การกระท ําความผิดใดไมเขาหลักเกณฑทั้ง 3 ประการนี้ การกระทํ านั้นเปนความ
ผดิประเภทละเมิดสาธารณะ

                                                          
         4 Gausewitz, Reclassification of certain offences a Civil Instead of Criminal Law ” 12
Wisconsin Law Review. ” 1973, p. 367 quoted in Rollin M. Perkins, Perkins on Criminal  Law.  p.791.
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        ความผิดบางอยางอาจเปนความผิดอาญาหรือเปนการละเมิดสาธารณะอยางชัด
เจน แตก็มีการกระทํ าบางอยางที่ไมสามารถจะบอกไดวาเปนความผิดประเภทใดได 
ศาสตราจารย Rollin M. Perkins เหน็วาแมความผิดอาญากับการละเมิดสาธารณะจะไมได
เปนสิ่งเดียวกันแตก็ไมจํ าเปนที่ความผิดทั้งสองประเภทนี้จะตองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด 
การปลอยใหความผิดทั้งสองประเภทนี้มีสวนที่เหลื่อมหรือซอนกันอยูจะกอใหเกิดผลดีในการ
บังคบัใชกฎหมาย กลาวคือ มีความผิดหลายอยางซึ่งโดยธรรมชาติของความผิดแลวควรจะ
เปนความผิดประเภทละเมิดสาธารณะถาเปนการกระทํ าโดยไมเจตนาและไมไดประมาท แต
ถาการกระทํ าอันเดียวกันนั้นไดกระทํ าโดยเจตนาก็ควรจะใหเปนความผิดอาญา ซ่ึงอาจใช
โทษไดทั้งโทษจํ าคุกและโทษปรับ และในกรณีที่กํ าหนดโทษไวทั้งสองอยางในกรณีนี้โทษจํ า
คุกจะใชไดเฉพาะในกรณีที่การกระทํ านั้นเปนความผิดอาญาเทานั้น 5

        การแบงความผิดออกเปนความผิดอาญา และการละเมิดสาธารณะ  ไดกอใหเกิด
ผลที่แตกตางกันดังนี้ 6

        1) การละเมิดสาธารณะไมตองมี mens rea เพราะการกระทํ าความผิดประเภท
ละเมิดสาธารณะเปนการประทุษรายโดยตรงตอรัฐและโทษที่ใชก็มีความรุนแรงนอย จน
กระทั่งเปนความชอบธรรมที่รัฐจะลงโทษผูกระทํ าความผิดสํ าหรับการกระทํ านั้นโดยไมจํ า
เปนที่จะตองพิจารณาถึงเจตนา แตการกระทํ าที่เปนความผิดอาญานั้นจะตองมี mens rea
        2) ในกรณีที่ผูกระทํ าความผิดไดกระทํ าความผิดอาญาฐานหนึ่งในขณะที่เจตนา
จะกระทํ าความผิดอีกฐานหนึ่ง ถือวาเปนการกระทํ าความผิดโดยมี mens rea แตถาความ
ผิดที่ต้ังใจจะกระทํ านั้นเปนความผิดประเภทละเมิดสาธารณะก็ไมถือวาความผิดอาญาที่ได
กระทํ านั้นไดกระทํ าโดยมี mens rea
        3) การละเมิดสาธารณะไมมีการพิจารณาโดยลูกขุน
        4) หลกัการหามดํ าเนินกระบวนพิจารณาซํ้ า (Double Jeopardy) จะนํ ามาใชไม
ไดหากถูกกลาวหาวาไดกระทํ าความผิดอาญา แมจะเคยถูกตัดสินวาไดกระทํ าความผิด
ละเมดิสาธารณะจากการกระทํ าครั้งเดียวกันนั้นมาแลว

                                                          
         5 Rollin M. Perkins.  Perkins on Criminal Law.  pp. 796 –797.
         6  Model Penal Code : Official draft and explanatory notes  Philadelphia, PA : The
American Law Institute,  1985,  pp. 6-7.
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        5) ในการพสิจูนถึงการกระทํ าความผิดละเมิดสาธารณะ ไมตองใชหลักพิสูจนจน
ปราศจากขอสงสัยตามสมควร

1.1 ความผิดลหุโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา

        การแบงประเภทความผิดตามลักษณะดังกลาวนี้ปรากฏอยูในตนแบบประมวล
กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกา  Model Penal Code และกฎหมายของมลรัฐตาง ๆ หลาย
รัฐ ซ่ึง Model Penal Code นัน้นอกจากจะแบงความผิดอาญาออกเปน 3 ประเภท คือ 
Felonie, Misdemeanors และ Petty Misdemeanors แลวยังมีความผิดอีกประเภทหนึ่งคือ 
Violations (การฝาฝนระเบียบขอบังคับ) 7 ซ่ึงความผิดใดจะเปนความผิดประเภท Violations
จะถูกกํ าหนดไวโดย Model Penal Code หรอืกฎหมายลายลักษณอักษรอื่น ๆ ของสหรัฐ
อเมริกาที่กํ าหนดใหการกระทํ านั้นเปนความผิด หรือเปนความผิดที่มีระวางโทษปรับสถาน
เดยีว หรือมีโทษปรับและริบทรัพยสิน หรือโทษทางแพงอื่น ๆ หรือเปนความผิดที่กฎหมาย
ลายลกัษณอักษรอื่นไดกํ าหนดวาความผิดนั้นไมใชความผิดอาญา
        ใน Model Penal Code ไดกํ าหนดไวชัดเจนวาความผิดประเภท Violations ไมใช
ความผิดอาญา และการถูกตัดสินวาไดกระทํ าความผิดที่เปน Violations นีไ้มทํ าใหผูกระทํ า
ความผดิเสยีสิทธิประโยชนในทางกฎหมายหรือความสามารถใด ๆ เหมือนกับผูกระทํ าความ
ผดิทีถู่กตัดสินวาไดกระทํ าความผิดอาญา
        การที่ไดมีการแบงแยกความผิดออกเปน Violations กเ็พราะการกระทํ าความผิด
อาญา (Crime) นัน้เปนการกระทํ าที่นาตํ าหนิของสังคม และสมควรที่จะใชสภาพบังคับทาง
อาญา 8 แตการกระทํ าความผิดที่ไมรุนแรงถึงขนาดที่จะสมควรถูกประณามวาเปนความผิด
อาญาก็จํ าเปนที่จะตองมีสภาพบังคับ ดังนั้นจึงกํ าหนดใหความผิดเหลานี้เปนความผิดที่ไม

                                                          
         7 Model Penal Code : official draft and explanatory notes  Philadelphia,  PA: The
American Law Institute, 1985,  pp.6-7.
         8 Model Penal Code : Proposed official draft  Philadelphia, PA : The American Law
Institute,  1962, p.8.
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ใชความผิดทางอาญาและสภาพบังคับที่ใชก็คือโทษปรับ ริบทรัพยสิน หรือโทษทางแพงอื่น ๆ 
เชน การเพิกถอนใบอนุญาต ซ่ึงผูราง Model Penal Code ของสหรัฐอเมริกาเช่ือวาวิธีการ
แบงแยกความผิดเชนนี้จะทํ าใหกฎหมายใชบังคับกับการกระทํ าความผิดได    โดยไมทํ าให
ความเขาใจคํ าวา “ ความผิดอาญา ” เบาบางหรือจางลงไป หรือไมทํ าใหเกิดการนํ าเอาโทษ
จํ าคุกมาใชในทางที่ผิดและนอกจากนี้ยังสามารถแกปญหาในเรื่องการกํ าหนดความรับผิด
โดยเครงครัด (strict liability)  ซ่ึงมกีารนํ ามาใชในการบัญญัติกฎหมายสมัยใหมมากข้ึน  
โดยกํ าหนดใหความผิดที่ตองรับผิดโดยเครงครัดเปนความผิดประเภท Violations แทนที่จะ
เปนความผิดอาญา  9

        ส ําหรบักฎหมายของมลรัฐตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกาหลายรัฐไดกํ าหนดใหความ
ผดิซ่ึงโดยลักษณะมีความรุนแรงนอยกวาความผิดประเภท Misdemeanors เปนความผิดอีก
ประเภทหนึ่งนอกเหนือจากความผิดประเภท Felonies และ Misdemeanors ซ่ึงมีช่ือเรียก
แตกตางกันไป เชน การละเมิดระเบียบตํ ารวจ การละเมิดสาธารณะ 10 ความผิดเล็กนอย
เหลานีห้ลายศาลถือวาไมใชความผิดอาญา เชน ศาลของรัฐโคโลราโด หลุยเซียนา มิสซูรี่ โอ
ไฮโอ วิสคอนซิล อยางไรก็ตามก็มีศาลของบางมลรัฐที่ถือวาความผิดเล็กนอยเหลานี้เปน
ความผิดอาญา เชน ศาลของรัฐไอโอวา มินเนโซตา โอกาโฮมา ยูทาห เปนตน 11

        กลาวโดยสรุปเหตุผลที่ประเทศสหรัฐอเมริกากํ าหนดใหมีความผิดประเภท 
Violations กเ็พราะนักนิติศาสตรของสหรัฐอเมริกามีความเห็นวาคํ าวา “ ความผิดอาญา ”
นั้นเปนคํ าที่มีนัยซ่ึงแสดงออกถึงการตํ าหนิของสังคมตอการกระทํ านั้น ดังนั้นมาตรการทาง
อาญาจงึควรใชเฉพาะกับการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรม อยางไรก็ตามการกระทํ า
ความผิดที่ไมรุนแรงถึงขนาดที่จะสมควรจะถูกประณามวาเปนความผิดอาญาก็จํ าเปนตองมี
สภาพบังคับ ดังนั้นการกํ าหนดใหความผิด Violations เปนความผิดที่ไมใชความผิดทาง
อาญาจงึเปนวิธีการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาเหมาะสมที่สุด

                                                          
         9 Model Penal Code : Tentative draft No.2,  Philadelphia,  PA : The American Law
Institute,  1954,  pp.8 – 9.
         10Justin Miller.  Handbook of  Criminal Laws. pp. 47 – 48.
         11 Ibid.   p. 48.
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1.2 ความผิดลหุโทษของประเทศอังกฤษ

        ประเทศอังกฤษไดแบงประเภทความผิดตามกระบวนการดํ าเนินคดีแทนการแบง
เปน Felonies และ Misdemeanors โดยแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ 12

        (1) ความผิดอาญาประเภท Indictable Offence คือความผิดอาญาที่ตองไตสวน
มูลฟองกอนแลวจึงจะมีการฟองรองตอศาลสูงโดยคณะลูกขุน ความผิดประเภทนี้ไดแก 
ความผิดประเภท Tresons, Felonies และ Misdemeanors
        (2) ความผิดอาญาประเภท Petty Offence  ปจจุบันเรียกวา Summary Offence 
คือความผดิที่ไมตองไตสวนมูลฟอง  เปนความผิดที่อยูในลํ าดับที่เบาที่สุดมีฐานะเปนความ
ผดิอาญาเชนเดียวกับความผิดประเภท Indictable Offence
        ในประเทศอังกฤษคํ าวา “ ความผิดอาญา ” (Crime) ในความหมายอยางกวางมี
ความหมายครอบคลุมทั้งความผิดประเภท Indictable Offence และ Summary Offence
แตในทางปฏิบัติก็ไมมีการเรียก Summary Offence วาเปนความผิดอาญา เพราะเห็นวาเปน
คํ าทีร่นุแรงเกินกวาที่จะนํ ามาใชกับความผิดประเภทนี้ และแมกระทั่งกับความผิดที่รายแรงก็
แทบจะไมใชคํ าวาความผิดอาญา ใชแตเพียงคํ าวา “ ความผิด ” (Offence) เทานั้น 13

                                                          
         12 ประเสริฐ มนูกิจ (ประเสริฐ ศิริสัมพันธ ).  ค ําอธบิายกฎหมายลักษณะอาชญาของอังกฤษ
ภาค 1.  กรุงเทพมหานคร : อากรสภาคาร,  2475, หนา 1 – 2.
         13 Granville Williams.  Textbook of Criminal Law.  London : Stevens and Sons,  1978, pp.
8 – 9.
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2. ความผิดลหุโทษของประเทศที่ใชระบบ Civil Law
2.1 ประเทศเยอรมัน

        แตเดิมประเทศเยอรมันไดมีการแบงประเภทความผิดอาญาตามความหนักเบา
ของความผิด โดยไดแบบอยางมาจากประเทศฝรั่งเศส กลาวคือมีการแบงประเภทความผิด
อาญาออกเปน  3 ประเภท คือ 14

        (1) ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ (Verbrechen) คือความผิดที่มีโทษจํ าคุกข้ันตํ่ า
ต้ังแต 1 ปข้ึนไป
        (2) ความผิดอาญาโทษปานกลาง  (Vergehen) คือความผิดทั้งหมดที่มีระวาง
โทษจํ าคุกหรือปรับ
        (3) ความผิดลหุโทษ (Übertretungen) คือ ความผิดที่มีระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 6 
สปัดาห หรือปรับไมเกิน 500 D.M.
        ความผิดลหุโทษ (Übertretungen) นัน้เปนความผิดที่มีบทระวางโทษเบาแตก็ทํ า
ใหผูกระทํ าความผิดมีตราบาปหรือมลทิน แตตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ความผิดลหุ
โทษ (Übertretungen) มคีวามแตกตางจากความผิดอาญาอื่น ๆ อยูหลายประการ คือ 15

        1) ผูกระทํ าความผิด Übertretungen นอกประเทศเยอรมันไมตองรับโทษ เวนแต
จะไดบัญญัติไวโดยชัดแจงในสนธิสัญญาระหวางประเทศ หรือกฎหมายพิเศษ
        2) ผูพยายามกระทํ าความผิด ผูชวยเหลือ ยุยง หรือผูสมรูหลังเกิดการกระทํ า
ความผิด Übertretungen ไมตองรับโทษ
        3) ถาเปนโทษปรับ จํ านวนเงินคาปรับตองไมต่ํ ากวา 5 DM และไมสูงกวา 500
DM
        4) การริบวัตถุที่ใชในการกระทํ าความผิด Übertretungen กระทํ าไดเฉพาะความ
ผดิที่กํ าหนดเทานั้น

                                                          
         14 คณิต ณ นคร.  อยัการเยอรมันและการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.
หนา 148 – 149.
         15 Joseph J. Darby.  “ Discussion of petty offences. ” The American Journal of
Comparative Law. 26  Fall 1976,  pp. 770 – 783.
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        5). การฟองรองคดี Übertretungen ตองกระทํ าภายในกํ าหนดเวลา 3 เดือน นับ
จากวันที่เกิดการกระทํ าความผิดและการบังคับตามคํ าพิพากษาอันถึงที่สุด ใหลงโทษปรับไม
เกิน 500 DM ตองกระทํ าภายในกํ าหนด 2 ป
        6) การตองคํ าพิพากษาวาไดกระทํ าความผิด Übertretungen จะไมปรากฏอยูใน
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เวนแตเปนกรณีที่เปนการพิพากษาใหไดรับโทษจํ าคุก หรือใน
กรณีทีพ่พิากษาวาไดกระทํ าความผิดตามมาตราที่ไดกํ าหนดไวโดยเฉพาะ
        7) ในคดีความผิด Übertretungen พนกังานอัยการมีอํ านาจใชดุลพินิจในการ
ฟองคด ี โดยเฉพาะในกรณีที่ความผิดของผูกระทํ าเล็กนอย การฟองคดีจะกระทํ าตอเมื่อเปน
ประโยชนตอสาธารณะเทานั้น
        การที่ความผิด Übertretungen แตกตางจากความผิดอาญาอื่น ๆ สงผลใหการ
ปฏิบัติในทางอาญาตอผูกระทํ าความผิดเกิดความยุงยาก นักกฎหมายของประเทศเยอรมัน
สวนหนึ่งจึงมีความเห็นวาความผิดประเภท Übertretungen ไมไดเปนความผิดอาญาที่แท
จริง แตมีลักษณะเหมือนการกอความรํ าคาญใหแกสังคม ซ่ึงสามารถจัดการไดในทางปก
ครองดวยกระบวนการที่ไมใชกระบวนการทางอาญา 16 และเห็นวาโทษทางอาญานั้นเปนวิธี
การที่สังคมใชเพื่อแสดงวาผูกระทํ าความผิดไดละเมิดพันธะทางศีลธรรมที่เขามีตอสังคม 
โทษอาญาเปนตราบาปของสังคมที่รุนแรง ดังนั้นจึงควรใชโทษอาญากับเฉพาะบุคคลที่มี
ความนาตํ าหนิ หรือควรรับผิดโดยแทจริงเทานั้น        ปจจุบันประเทศเยอรมันเห็นวาการแบง
ความผดิอาญาออกเปน 3 ประเภทดังกลาวมีความไมเหมาะสมโดยมีความเห็นวาความผิด
ลหุโทษ (Übertretungen) ไมสมควรเปนความผิดอาญาอีกตอไป ดังนั้นในประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมันที่ไดปรับปรุงแกไขและใชบังคับในปจจุบันจึงไมไดบัญญัติความใหผิดลหุโทษ
เปนความผิดอาญา แตถือวาความผิดลหุโทษนั้นเปนเพียง “การกระทํ าที่ขัดตอความสงบ” 
(Ordnungswidrigkeiten) และนํ าออกไปบัญญัติรวมไวในกฎหมายวาดวยเรื่องนั้นโดย
เฉพาะคือ Gesetz UberOrdnungswidrigkeiten ดังนัน้ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
ปจจุบันจึงมีความผิดอาญาเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือ 17

                                                          
         16 Ibid.   
         17 คณิต ณ นคร.  อยัการเยอรมันและการดํ าเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.
หนา 149.
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        (1) ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ (Verbrechen) คือความผิดที่มีโทษจํ าคุก 18ข้ัน
ต่ํ าตั้งแต 1 ปข้ึนไปหรือความผิดที่ตองระวางโทษหนักกวานั้น
        (2) ความผิดอาญาโทษปานกลาง  (Vergehen)คือความผิดทั้งหมดที่มีระวางโทษ
จํ าคุกที่เบากวานั้น หรือความผิดอาญาที่มีระวางโทษปรับ
        สวนความผิดลหุโทษ (Übertretungen) หรือความผิดเล็กนอยนั้นประเทศ
เยอรมนัไดแยกออกไปจากประมวลกฎหมายอาญา และถือวาเปนการกระทํ าที่ฝาฝนหรือขัด
ตอระเบียบเทานั้นไมใชความผิดอาญา              และถูกนํ าไปบัญญัติไวในกฎหมายที่มีช่ือวา
“ Ordnungswidrigkeitengesetz ” ( OwiG ) ซ่ึงเปนประมวลกฎหมายทางการปกครองไมใช
กฎหมายอาญา แตเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการฝาฝนความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน 
เชน การกอใหเกิดเสียงดังเกินควร การกอความรํ าคาญในที่สาธารณะ การใชช่ือปลอมใน
กรณีที่กํ าหนด

2.2 ประเทศฝร่ังเศส 19

        ประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศส แบงความผิดอาญาตามความหนักเบาของ
โทษโดยแบงออกเปน 3 ประเภท  คือ
        (1)  ความผิดอุกฉกรรจ  (Les crimes) ไดแกความผิดที่มีบทระวางโทษดังตอ
ไปนี้ 20

     1. จํ าคุกตลอดชีวิต หรือกักขังตลอดชีวิต
     2. จํ าคุกหรือกักขังสูงสุดไมเกิน 30 ป

                                                          
18 ตามกฎหมายเยอรมันไมเรียกวา “ โทษจํ าคุก “ แตเรียกวา “ โทษจํ ากัดเสรีภาพ “  แตอาจารย คณิต 

ณ นคร ไดใชคํ าวา “ โทษจํ าคุก “ แทน “ โทษจํ ากัดเสรีภาพ “ เพื่อใหผูอานบทความเขาใจไดงายขึ้น
19 เนือ้หาในสวนของความผิดลหุโทษตามกฎหมายฝรั่งเศสนี้เรียบเรียงจากหนังสือ  “LE NOUVEAU 

DROIT PENAL”, Tome 1 Droit Pénal Général, เขียนโดย Frédéric DESPORTES et Francis  LE  
GUENHEC, ECONOMICA,  Cinquième édition, 1998  และประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส  Code  Pénal, 
Dalloz, 101è édition, 2004.  ซึง่แปลและเรียบเรียงโดย ดร. อุทัย อาทิเวช

20 Code  Pénal, Article 131-1.
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     3. จํ าคุกหรือกักขังสูงสุดไมเกิน 20 ป
     4. จํ าคุกหรือกักขังสูงสุดไมเกิน 15 ป
ระยะเวลาจํ าคุกหรือกักขังสํ าหรับความผิดอุกฉกรรจอยางนอย 10 ป
นอกจากโทษจํ าคุกและกักขังแลวยังมีโทษปรับและโทษอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางดังที่บัญญัติไวในมาตรา 131-10 ดวย 21

(2) ความผิดมัชฌิมโทษ (Les délits) ไดแกความผิดที่มีโทษดังนี้ 22

     1.จํ าคุก
     2. ปรับ
     3. ปรับแบบระบบวัน  (Le jour amende)
     4. บริการสังคม
     5. รบิทรพัยสิน หรือจํ ากัดสิทธิ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 131-6
อตัราโทษจํ าคุกที่กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดมัชฌิมโทษนั้นมีดังนี้ 23

(ก) ไมเกินสิบป
(ข) ไมเกินเจ็ดป
(ค) ไมเกินหาป
(ง) ไมเกินสามป
(จ) ไมเกินสองป
(ฉ) ไมเกินหนึ่งป
(ช) ไมเกินหกเดือน
(ซ) ไมเกินสองเดือน 24

                                                          
21 Code  Pénal, Article 131-2.
22  Code  Pénal, Article 131-3.
23 Code  Pénal, Article 131-4.
24 เฉพาะขอ (ซ) เปนบทบัญญัติท่ีแกไขเพิ่มเติมตามรัฐบัญญัติเลขที่ 2003-239 ลงวันที่ 18 มีนาคม

ค.ส. 2003 มาตรา 48.
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(3) ความผิดลหุโทษ  (Les contraventions)      ความผิดลหุโทษตามกฎหมาย
ฝรั่งเศสกํ าหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความมีวินัยของสวนรวม หรือเพื่อ
สนับสนุนการปราบปรามการกระทํ าผิดที่รวดเร็วที่สุด และรักษาความมั่นคงของการบริหาร
ราชการที่ดีของประเทศ  ดังที่ Ortolan เคยกลาวไววาความผิดลหุโทษไมใชเรื่องของการ
ปราบปรามการละเมิดที่กระทบตอสิทธิของผูอื่นโดยตรง แตเปนเรื่องของการรักษาความสงบ
เรียบรอยที่เกี่ยวกับความประพฤติประจํ าวันของผูใชบริการสาธารณะ หากผูใดฝาฝน
ระเบียบของทางราชการที่วางไวสํ าหรับการอยูรวมกันของสังคมจะถูกลงโทษสถานเบาและ
ไมนํ าไปสูการถูกตํ าหนิในทางศีลธรรม และหากผูกระทํ าความผิดใสใจและปฎิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของราชการดังกลาวก็จะไมตองถูกลงโทษ

ความผิดลหุโทษทั่วไปเปนความผิดที่เกิดจากความไมสนใจขอหามของกฎหมาย
หรือกฎเกณฑของฝายบริหาร  ซ่ึงผูกระทํ าไมไดมีความประสงคหรือเจตนาที่จะละเมิด
กฎหมายอาญาและไมใชเรื่องความประมาทเลินเลอ แตเปนความผิดที่เกิดจากการไมสนใจ
ขอหามของกฎหมายหรือกฎเกณฑของฝายบริหาร ความผิดลหุโทษเกิดข้ึนทันทีเมื่อมีการ
กระทํ าที่กฎหมายหามและกํ าหนดโทษไว  สวนใหญจะเปนเรื่องของความจํ าเปนในการลง
โทษการกระทํ าที่เปนการละเมิดตอระเบียบวินัยทางการบริหารปกครอง หรือการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกํ าหนดไวเพื่อการตรวจสอบ  เชน การไมติดปายตออายุ
รถยนต

ลักษณะสํ าคัญของความผิดลหุโทษในกฎหมายฝรั่งเศส คือเปนความผิดที่ไม
ตองการเจตนา ดังนั้นหากปรากฎวาองคประกอบของการกระทํ าความผิดครบถวนแลวก็
สามารถลงโทษผูกระทํ าความผิดลหุโทษได ผูกระทํ าความผิดจะอางวาตนไมไดมีเจตนาหรือ
ไมไดประมาทเลินเลอไมได แมจะมีพยานหลักฐานสนับสนุนขออางเชนวานั้นก็ตาม

ตัวอยางเชน ผูขับข่ียานพาหนะรถยนตในเวลากลางคืนซ่ึงไฟหนาดับไปดวงหนึ่ง 
ถอืวาไดกระทํ าความผิดลหุโทษแลว จะอางวาตนเพิ่งเปลี่ยนหลอดไฟมาไมได

อยางไรก็ตามผูที่จะถูกลงโทษอันเนื่องมาจากการกระทํ าความผิดลหุโทษนั้นจะ
ตองเปนผูที่รูสํ านึกถึงการกระทํ าของตนตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไป  ดังนั้นหากผูกระทํ า
ความผดิเปนผูเปนโรคจิตก็ไมตองรับผิดในการกระทํ าของตนตามหลักทั่วไป ( คํ าพิพากษา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ.1881, D.P. 1882, 1., หนา 95 )  หรือ
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กรณีความผิดลหุโทษที่ไดกระทํ าลงอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ผูกระทํ า
ความผดิก็ไมตองรับผิดตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 121-3

แมวาหลักทั่วไปของความผิดลหุโทษเปนความผิดที่ไมตองการเจตนา แตหลักดัง
กลาวก็มีขอยกเวน เนื่องจากมีความผิดลหุโทษบางฐานความผิดที่ตองอาศัยเจตนาในการ
กระทํ าความผิด เชน ความรุนแรงที่เกิดจากการกระทํ าโดยเจตนาเปนเหตุใหผูเสียหายไม
สามารถประกอบการงานตามปกติไดเปนระยะเวลาไมต่ํ ากวาแปดวัน ตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา R. 625-1    หรอืความผิดลหุโทษบางฐานที่ผูกระทํ าตองรับ
ผิดหากวาไดกระทํ าโดยประมาทเลินเลอ เชน การทํ าละเมิดโดยไมเจตนาตอรางกายของ
บุคคลอื่นเปนเหตุใหบุคคลดังกลาวไมสามารถประกอบการงานตามปกติไดเปนระยะเวลาตํ่ า
กวาสามเดือน ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา R.625-2     ดังนั้นการจะ
ศึกษาวาความผิดลหุโทษใดตองการเจตนาในการกระทํ าความผิดหรือไม จึงตองพิจารณาดู
จากเนื้อหาและองคประกอบของการกระทํ าความผิดนั้น

มคีวามผิดลหุโทษบางประเภทที่ไมจัดอยูในความผิดทั้ง 3 ประเภท คือ
1.ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคม ( ทางสัญจร ) ขนาดใหญ  (Les

contraventions de grande voirie)  
ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาดใหญ หมายถึง ความผิดลหุโทษที่

ละเมดิกฎหมายเกี่ยวกับระบบขนสงทางทะเล  ทางนํ้ า และระบบขนสงทางบกบางประเภท 
คือ การขนสงทางรถไฟ  การโทรคมนาคม  แตไมรวมถึงการขนสงทางถนน

ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาดใหญ  จะอยูในเขตอํ านาจของศาล
ปกครอง จึงไมอยูในความหมายของความผิดลหุโทษตามกฎหมายอาญา  สวนความผิดลหุ
โทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาดเล็ก (Les contraventions de petite voirie) ซ่ึงเปนการ
ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงทางถนนสาธารณะนั้น จะอยูในเขตอํ านาจของศาลยุติ
ธรรม

ศาลปกครองสูงสุดเคยมีคํ าพิพากษาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 วา ความ
ผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาดใหญนั้น แมจะมีบทกํ าหนดโทษดวยโทษปรับทาง
อาญา แตเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคและระบบการดํ าเนินคดีที่มีลักษณะเฉพาะแลวไมใช
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ความผิดลหุโทษของตํ ารวจ 25 ดังนั้นจึงไมอยูในประเภทของความผิดตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา R.25 (หรอืมาตรา 131-13 ตามประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบัน)

ศาลรฐัธรรมนูญก็มีความเห็นเชนเดียวกับศาลปกครองสูงสุด โดยไดวินิจฉัยไวใน
คํ าพิพากษาที่ 87-151 L ลงวนัที ่ 23 กันยายน 1987  ดังนั้น จึงสามารถลงโทษการกระทํ า
ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาดใหญโดยกํ าหนดโทษปรับที่สูงกวาโทษที่กํ าหนด
ไวส ําหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 5 ตามประมวลกฎหมายอาญาได  แตในกรณีดังกลาวการ
ก ําหนดโทษปรับจะเปนอํ านาจของฝายนิติบัญญัติ  ไมใชอํ านาจของฝายบริหารที่จะออกกฎ
มากํ าหนดโทษแตอยางใด  กลาวไดวา โทษของความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาด
ใหญใกลเคียงกับความผิดมัชฌิมโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มีขอสังเกตวาเดิมเวลาเรียกความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา จะใช
คํ าวา “ความผิดลหุโทษของตํ ารวจ”  ซ่ึงหมายความถึงความผิดลหุโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาเทานั้น  และไมครอบคลุมถึงความผิดลหุโทษเกี่ยวกับการคมนาคมขนาด
ใหญหรือความผิดลหุโทษที่ไมอยูในความหมายของประมวลกฎหมายอาญา  อยางไรก็ดี  
หลังจากที่มีการแกไขประมวลกฎหมายอาญาแลว ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปจจุบันซ่ึง
ใชบังคับต้ังแตป ค.ศ. 1994 เปนตนมา ไมไดใชคํ าวา “ความผิดลหุโทษของตํ ารวจ” อกีตอ
ไป  แตใชคํ าวา “ความผิดลหุโทษ”  นกักฎหมายฝรั่งเศสบางทานตั้งขอสังเกตวาอาจทํ าให
เกดิความสับสนและเขาใจผิด เนื่องจากถอยคํ าไมชัดเจนเหมือนที่เคยใชมาในอดีต

2.  ความผิดลหุโทษเกี่ยวกับศุลกากร (Contraventions Douanières)
ความผดิเกีย่วกับศุลกากรตามประมวลกฎหมายศุลกากรฝรั่งเศส (code des

douanes) นัน้มทีัง้ความผิดมัชฌิมโทษและความผิดลหุโทษ และคํ านิยามเเกี่ยวกับความผิด
มัชฌิมโทษและลหุโทษเกี่ยวกับศุลกากรมีความหมายแตกตางกับความผิดมัชฌิมโทษและ
ลหุโทษตามกฎหมายอาญาทั่วไป

สํ าหรับความผิดลหุโทษเกี่ยวกับศุลกากรสี่ช้ันแรกนั้นมีโทษปรับสูงกวาความผิด
ลหโุทษต ํารวจ  สวนความผิดลหุโทษเกี่ยวกับศุลกากรชั้นที่ 5 มีกํ าหนดโทษจํ าคุกสองเดือน
(ประมวลกฎหมายศุลกากร มาตรา 410 ถึง 413 ทวิ)   การที่ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส

                                                          
25 เปนชือ่ท่ีใชเรียกความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสอีกชื่อหนึ่ง
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ฉบับใหม  ค.ศ. 1993  ยกเลิกโทษจํ าคุกสํ าหรับความผิดลหุโทษแลวไมมีผลกระทบตอโทษ
จํ าคุกที่กํ าหนดไวสํ าหรับความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายศุลกากรแตอยางใด

ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสเดิมฉบับป ค.ศ. 1810 มาตรา 475 ซ่ึงแกไขเพิ่ม
เตมิเมือ่ป ค.ศ. 1959  ไดเพิ่มเติมความผิดลหุโทษชั้นที่ 5   โดยไดกํ าหนดโทษปรับและโทษ
จํ าคุกไวสํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 5 ดวยคือ ปรับต้ังแต 2,500 ฟรังค ถงึ 5,000 ฟรังคและ
โทษจ ําคุกตั้งแต 10 วันถึงหนึ่งเดือน  ในกรณีที่เปนการกระทํ าความผิดซ้ํ า อัตราโทษปรับสูง
ข้ึนเปน 10,000 ฟรังค และโทษจํ าคุกไมเกิน 2 เดือน

ในปจจุบันประเภทของโทษที่กํ าหนดไวสํ าหรับบุคคลที่กระทํ าความผิดลหุโทษนั้น  
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสฉบับปจจุบัน ซ่ึงบังคับใชเมื่อป ค.ศ. 1994 ไดบัญญัติไวใน
มาตรา 131-12  คือ

1) โทษปรับ
2) โทษทีห่ามหรือจํ ากัดสิทธิบางประการที่กํ าหนดไวในมาตรา 131-14
นอกจากโทษดังกลาวแลวไมหามการลงโทษเสริมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางตามที่กํ าหนดไวในมาตรา 131-16 และ 131-17
ส ําหรบัโทษจํ าคุกนั้น   ประมวลกฎหมายอาญาไมไดกํ าหนดไวสํ าหรับความผิด

ลหโุทษอีกตอไปแลว คงมีแตโทษปรับซ่ึงตามมาตรา 131-13 ไดกํ าหนดจํ านวนเงินคาปรับ
ของโทษปรับไวเปนเงินสกุลยูโร โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ

1. ปรบัไมเกนิ 38 ยูโร สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 1
2. ปรบัไมเกิน 150 ยูโร สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 2
3. ปรบัไมเกิน 450 ยูโร สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 3
4. ปรบัไมเกิน 750 ยูโร สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 4
5. ปรบัไมเกิน 1,500 ยูโร สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 5   ในกรณีที่เปนการ

กระทํ าความผิดซ้ํ าและเมื่อมีกฎ le règlement ไดกํ าหนดไวใหเพิ่มอัตราโทษสูงสุดเปน 
3,000 ยูโร เวนแตในกรณีที่กฎหมายกํ าหนดวาการกระทํ าความผิดซ้ํ าในกรณีดังกลาวเปน
ความผิดมัชฌิมโทษ
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โทษที่หามหรือจํ ากัดสิทธิบางประการไดกํ าหนดไวในมาตรา 131-14

มาตรา 131-14 บัญญัติวา  สํ าหรับความผิดลหุโทษชั้นที่ 5 นั้น ศาลอาจลงโทษที่
หามหรือจํ ากัดสิทธิดังตอไปนี้ไดอีกดวย

1.  การพกัใบอนุญาตขับข่ีมีกํ าหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป  การพักใบอนุญาต
ขับข่ีดังกลาวอาจถูกจํ ากัดสํ าหรับการขับข่ียานพาหนะที่มิใชเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ  
อยางไรก็ตามขอจํ ากัดเชนวานี้ไมสามารถใชบังคับไดในกรณีที่ความผิดลหุโทษซึ่งการพักใบ
อนุญาตขับข่ีเปนโทษเสริมนั้น ไมไดจํ ากัดหามการพักใบอนุญาตขับข่ีเฉพาะการขับข่ียาน
พาหนะที่มิใชเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพ

2. หามเคลือ่นที่ยานพาหนะของผูตองโทษคันหนึ่งหรือหลายคันเปนระยะเวลาไม
เกินหกเดือน

3. รบิอาวุธช้ินหนึ่งช้ินใดหรือหลายชิ้นซ่ึงผูตองโทษเปนเจาของหรือเปนผูมีอํ านาจ
ใช

4. การถอนใบอนุญาตลาสัตว พรอมทั้งการหามรองขอใหออกใบอนุญาตใหมใน
ระหวางระยะเวลาไมเกินหนึ่งป

5. การหามสัง่จายเช็คมีกํ าหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป  เวนแตเปนการสั่งจาย
เช็คเพือ่ถอนเงินในบัญชีจากธนาคาร หรือเปนเช็คที่ไดรับการรับรองและใชเปนบัตรชํ าระเงิน

6. การริบสิ่งของซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชในการกระทํ าความผิด หรือสิ่งของซึ่งได
มาจากการกระทํ าความผิด  อยางไรก็ตามการริบนั้นไมอาจกระทํ าไดในกรณีความผิดเกี่ยว
กบัการพิมพ

อยางไรก็ตาม  มาตรา 131-15  บัญญัติหามการลงโทษปรับพรอมกับโทษที่หาม
หรอืจํ ากัดสิทธิตามที่บัญญัติไวในมาตรา 131-14  แตไมหามการลงโทษหามหรือจํ ากัดสิทธิ
ประการตางๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตราดังกลาวในคราวเดียวกัน

มาตรา 131-16   ในกรณีที่กฎกระทรวงลงโทษความผิดลหุโทษใด หากปรากฏวา
ผูกระทํ าความผิดเปนบุคคลธรรมดา อาจจะลงโทษเสริมดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งก็ได

1.การพกัใบอนุญาตขับข่ีมีกํ าหนดระยะเวลาไมเกินสามป  การพักใบอนุญาตขับ
ข่ีดังกลาวอาจถูกจํ ากัดสํ าหรับการขับข่ียานพาหนะที่มิใชเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ  
เวนแตกฎกระทรวงไมมีขอจํ ากัดเชนวานั้น
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2.หามยึดถือหรือพกพาอาวุธซ่ึงตองไดรับอนุญาตเปนระยะเวลาไมนอยกวาสาม
ป

3. รบิอาวุธอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางซึ่งผูตองโทษเปนเจาของหรือเปนผูมี
อํ านาจใช

4.การถอนใบอนุญาตลาสัตว พรอมทั้งการหามรองขอใหออกใบอนุญาตใหมใน
ระหวางระยะเวลาไมเกินสามป

5.การริบสิ่งของซึ่งไดใชหรือเจตนาจะใชในการกระทํ าความผิด หรือสิ่งของซึ่งได
มาจากการกระทํ าความผิด

6. หามขับข่ียานยนตทางบกบางประเภท  รวมทั้งยานยนตทางบกซ่ึงไมตองมีใบ
อนญุาตขับข่ี เปนระยะเวลาไมเกินสามป

7. หนาทีท่ี่จะตองเขารับการอบรมเพื่อความสํ านึกถึงความปลอดภัยบนทางหลวง
จนสํ าเร็จหลักสูตรดวยคาใชจายของตนเอง

ความผิดลหุโทษในประเทศฝรั่งเศสแตกตางกับความผิดลหุโทษในประเทศไทย
เพราะความผิดลหุโทษของประเทศฝรั่งเศสไมมีโทษจํ าคุกมีแตโทษปรับและโทษเสริม และได
มกีารก ําหนดการกระทํ าที่เปนความผิดลหุโทษออกเปน 5 ช้ัน  แตประเทศฝรั่งเศสก็ยังมีแนว
คิดวาความผิดลหุโทษนั้นเปนความผิดอาญาอยู

        
3. ความผิดลหุโทษของประเทศไทย

3.1ประวัติความเปนมาของความผิดลหุโทษ

        คํ าวา  ลหุโทษ  ไดปรากฏอยูในกฎหมายไทยมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยพบ
คํ าวา “ ลหุโทษ ” และ “ละหุโทษ ” ในกฎหมายสองฉบับ  คือ  พระไอยการกระบดศึก  และ
กฎหมายลักษณะโจร 26 ซ่ึงความหมายของคํ าวา “ ลหุโทษ ” และ “ละหุโทษ ” ที่พบใน

                                                          
         26 โยเนโอะ  อิชิอิ มาโมรุ ชิบายามา และอรุณรัตน  วิเชียรเขียว.  ดชันคีนคํ าในกฎหมายตราสาม
ดวง.  กรุงเทพมหานคร  :  สํ านักพิมพอมรินทร,  2533, หนา 2777, 2786.
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กฎหมายทั้งสองฉบับนี้นาจะหมายความถึงโทษเบา โดยพิจารณาจากขอความในกฎหมาย
ลักษณะโจรที่วา “อนึ่งใหผูเปนอธิบดีศรีนครบาลจงพึงรูซ่ึงลักษณะแหงโจรวาเปนองคโจร 
หฤาสมโจร หฤาสมดวยผูสมโจร แลวใหดูโทษโจรจะตองดวยอุกฤฐโทษ หฤาจะตองดวย
มหนัตโทษ หฤาจะตองดวยครุโทษ หฤาจะตองดวยมัฌิมโทษ หฤาจะตองดวยลหุโทษ” 27

และจากขอความในพระไอยการกระบดศึกที่วา ”มีตํ าเนินเนื้อความในพระบาฬีวาสมเด็จพระ
บรมราชกษัตริยแตปางกอนลงราชทัณฑแกผูกระทํ าความผิดเปนอุกฤฐ คะรุ ละหุโทษตาง ๆ 
กัน ” 28  และ “ผูใดผิดเปนมหันตโทษ  ๆ ถึงตายนอกกวากลาวนี้ถามีบํ าเหนจความชอบอยูให
เอาบ ําเหนจความชอบนั้นมาปูนโทษกอนถาโทษนั้นเปนมหันตโทษตองอุกฤฐ คะรุ ละหุโทษก็
ดีใหกรกรุณาครั้งหนึ่ง สองครั้งกอนตามโทษหนักเบานั้นเถิด” 29 และนอกจากนี้ในกฎหมาย
ลกัษณะโจรยังพบการใชคํ าวา “ ลหุโทษ ” ของการจัดกลุมความผิดตามลํ าดับความหนักเบา
ดวย โดยแบงออกเปนลักษณะโจรอันเปนอุกฤฐโทษ ลักษณะโจรอันเปนมหันตโทษ ครุโทษ 
ลกัษณะโจรอันเปนมฌิมโทษ และลักษณะโจรอันเปนลหุโทษ
        ตอมาในชวงของการปฏิรูประบบกฎหมายไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวคํ าวา “ ลหุโทษ ”  ไดใชเปนช่ือประเภทของนักโทษ ตะราง และ
ประเภทของคดีหรือความผิดโดยใหหมายความถึงโทษเบาดังเดิมดังที่ปรากฏในดํ าเนินการ
เรือนจํ ากรุงเทพเรื่องบรรยายแผนกราชทัณฑกองมหันตโทษและกองลหุโทษวา ”นักโทษที่
จองจ ําอยูในคุกนั้นโดยมากเปนจํ าพวกที่เรียกวาอุกฉกรรจมหันตโทษซึ่งมีโทษหนัก สวนโทษ
เล็กนอยหรือจํ าพวกที่เรียกวาลหุโทษจองจํ าอยูที่ตราง… ตรางที่วานี้มีหลายตรางสังกัดตาม
กระทรวงที่ไดบังคับบัญชาการนั้นตอมา…จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหซ้ือที่ดิน….สราง
เปนตรางขึ้นอีกแหงหนึ่งเรียกวากองลหุโทษ”     นอกจากนี้ยังไดปรากฏในขอบังคับสํ าหรับ
คุมขังนกัโทษในกรมพระนครบาล ร.ศ. 110 ความวา  “ ขอ 2 ตรางเปนที่คุมขังนักโทษจํ าพวก
ที่ตองรับพระราชอาชญาเพียงลหุโทษ คือโจรผูรายที่มีกํ าหนดคุมขังตั้งแตหกเดือนลงมากับ
นักโทษที่ตองรับพระราชอาชญาโดยมิใชโทษโจรผูราย นักโทษจํ าพวกนี้ใหเรียกวากองลหุ

                                                          
         27 กฎหมายตราสามดวง. พระนคร : องคการคาของคุรุสภา,  2506
         28 เร่ืองเดียวกัน
         29  เร่ืองเดียวกัน
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โทษ “ 30    และไดปรากฏในประกาศกรมพระนครบาล วันที่ 2 กรกฎาคม ร.ศ.111 วา “ใหคดี
อนัใดตองดวยพระราชกํ าหนดกฎหมายเพียงลหุโทษ ฤาตองดวยพระราชกํ าหนดกฎหมายถึง
มฌัมิโทษที่มีพระราชอาชญาลงโทษเฆี่ยนเพียง 50 ทีลงมาและลงโทษไมถึงจํ าคุก จํ าที่ตราง
ทีก่ ําหนดตั้งแต 6 เดือนลงมา กับมีปรับไหมไมเกิน 2 ช่ังข้ึนไป”   เปนคดีเจากรมปลัดกรมกอง
ตะเวนพิพากษาวางบทกฎหมายและพระราชบัญญัติเปนคํ าตัดสินแลวลงอาญาและปรับ
ไหมตลอดไปได 31 และเมือ่มีการชํ าระสะสางกฎหมายโดยรวบรวมบทกฎหมายวาดวยความ
ผดิอาญาทั้งหลายที่กระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ เขาดวยกัน  และจัดทํ ากฎหมายลักษณะ
อาญา  ร.ศ. 127  ข้ึนก็ปรากฏสวนที่เรียกวา “ ความผิดที่เปนลหุโทษ ” รวมอยูดวย 32 ความ
ผิดที่ไดนํ ามาบัญญัติไวในสวนที่เปนความผิดลหุโทษนี้ไมพบหลักฐานยืนยันแนชัดวาแตละ
ฐานความผิดมีที่มาจากกฎหมายฉบับใด แตจากการศึกษากฎหมายที่ใชบังคับอยูในชวง
กอนหนานั้นพบวามีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับที่ใกลเคียง หรือเหมือนกับการกระทํ า
อนัเปนความผิดลหุโทษ เชน ความผิดตามกฎหมายโปลิศ 53 ขอ ซ่ึงจะรักษาหนาที่ในพระ
นคร และนอกเขตพระนคร ขอ 23, 34,  39,  44, 45 และ ขอ 46  ความผิดตาม พ.ร.บ. วา
ดวยการทางบก ร.ศ. 79 มาตรา 2,3   ประกาศใหผูเปนเจาของคนบาระวังคนบา ร.ศ. 78  
ประกาศกรมสุขาภิบาล ร.ศ. 117 ประกาศจัดการสะอาดในพระนคร ร.ศ. 117  กฎหมาย
ลกัษณะอาญาราษฎร และพระอัยการลักษณะวิวาทดาตี  เปนตน
        George Padoux ผูเปนประธานกรรมการรางกฎหมายลักษณะอาญารางสุดทาย
ไดเคยกลาวถึงสวนความผิดที่เปนลหุโทษวาเปนการนํ าเอาความผิดที่ไมสํ าคัญมารวมกันไว
โดยไดรวมเอา Contravention เกอืบทัง้หมด และการกระทํ าซ่ึงควรเปนความผิดแตไมสม
ควรทีจ่ะลงโทษรุนแรงเขาไวในสวนนี้ ซ่ึงความผิดเหลานี้สามารถกระจายไวในสวนอื่น ๆ ของ

                                                          
         30 เสถียร  ลายลักษณ และคณะ ( รวบรวม ).  ประชุมกฎหมายประจํ าศก.  พระนคร :
โรงพิมพเดลิเมล,  2478, หนา 95 – 96, 115 – 116 .
        31  เร่ืองเดียวกัน,หนา 128 – 129.
        32 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127. กรุงเทพมหานคร  :  สํ านักพิมพสูตรไพศาล,  2530, หนา 1 –
5.
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ภาค 2 ได แตที่ไดนํ ามารวมไวดวยกันก็เพื่อประโยชนในการบัญญัติกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับ
ความผิดที่เปนลหุโทษเหลานี้ 33

        หลังจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลาหนึ่ง
สภาพของสังคมไทยและระบบกฎหมายไทยไดมีการเปลี่ยแปลงมาตลอด มีการตรากฎหมาย
ที่มีโทษทางอาญาขึ้นใชบังคับเพิ่มข้ึนและประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาแทนกฎหมาย
ลกัษณะอาญา  ความผิดที่เปนลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญก็ไดตกทอดมาใน
ประมวลกฎหมายอาญาดวย แตก็มีความผิดบางฐานความผิดที่ไดถูกยกเลิกไปเพราะซํ้ า
ซอนกับกฎหมายฉบับอื่น โดยประมวลกฎหมายอาญาไดรวบรวมเอาบทบัญญัติที่ใชเฉพาะ
กบัความผิดลหุโทษซึ่งแตเดิมในกฎหมายลักษณะอาญาไดกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ มา
รวมไวในที่เดียวกัน
        ในการบัญญัติความผิดลหุโทษไวในประมวลกฎหมายอาญานั้นเมื่อไดมีการ
พจิารณาในการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งที่ 424 / 
267 /2486 เมือ่วันที ่  15 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 ไดมีขอเสนอใหแยกความผิดลหุโทษออก
จากประมวลกฎหมายอาญา และมีความเห็นวาการนํ าเอาการกระทํ าที่เปนความผิดลหุโทษ
มาบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญานั้นเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม  อยางไรก็ตามขอเสนอให
แยกความผิดลหุโทษออกจากประมวลกฎหมายอาญาก็ตกไปดวยขอโตแยง 3 ประการ คือ 34

        (1) กรรมการขัดของที่ความผิดอาญาฐานใชกํ าลังทํ ารายรางกาย และความผิด
ฐานหมิ่นประมาทซึ่งหนา โดยมีความเห็นวาความผิดดังกลาวควรบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา
        (2) เกรงวาพระราชบัญญัติพิเศษรวบรวมความผิดลหุโทษจะใหญมากเกินไป
        (3) มคีวามเห็นวาเมื่อจะเอาโทษ กฎหมายอาญาก็ตองเอาความผิดที่เปนลหุโทษ
มารวมดวย และถือวาความผิดที่เปนลหุโทษเปนเรื่องของกฎหมายอาญา

                                                          
        33 Georges Padoux. Report on the Prosed Penal Code for the Kingdom of Siam
Submitted to His Royal Highness Prince Rajburi Direkrit.  pp. 11.
         34 โปรดดรูายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาแกไขประมวลกฎหมายอาญา คร้ังที่
464 / 267/ 2486 ในภาคผนวก
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        ทายที่สุดเมื่อการแกไขประมวลกฎหมายอาญาเสร็จสิ้นลงปรากฏวาความผิดที่
เปนลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญไดนํ ามาบัญญัติไวในภาค 3 ของประมวล
กฎหมายอาญาดวย แตอยางไรก็ตามก็มีความผิดจํ านวนหนึ่งไดถูกตัดออกไป  ซ่ึงเหตุผลใน
การที่ความผิดที่เปนลหุโทษไดถูกตัดออกไปจากประมวลกฎหมายอาญาไดปรากฏอยูในราย
งานเรือ่งประมวลอาญาแกไขปรับปรุงใหม ลงวันที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2489 มีความวา 
นบัแตทีไ่ดมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดมีการตรากฎหมายหลาย
ฉบับรวมทั้งเทศบัญญัติ ลงโทษความผิดที่มีความสํ าคัญเพียงเล็กนอยในเรื่องสุขอนามัยสวน
รวม และการติดตอสื่อสารระหวางประชาชน บทบัญญัติของกฎหมายลักษณะอาญาที่เกี่ยว
กับความผิดเหลานี้จึงไมมีความจํ าเปนอีกตอไปและเปนเหตุใหถูกตัดออกไปจากประมวล
กฎหมาย เชน ความผิดฐานจุดประทัด ดอกไมเพลิง และอื่น ๆ ในที่สาธารณะ ความผิดฐาน
ใชปุยปลาเนา ความผิดฐานขายอาหารอันไมควรบริโภค เปนตน 35  นอกจากนี้ยังมีความผิด
อีกสองฐานความผิดที่ถูกตัดออกไปเนื่องจากเปนบทบัญญัติที่พนสมัยซ่ึงไมมีแบบอยางใน
ประมวลกฎหมายอาญาของตางประเทศ ความผิดที่วานี้คือ “ ความผิดไมชวยตอสูโจร ” และ
ความผิดฐาน “รูวามีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึนแลวไมรองเรียนตอเจาพนักงาน” ตาม
กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 335 (19) และ (24) 36  และไดมีการเพิ่มความผิดอีกสองฐาน
ความผิดเขามาใหมในภาคลหุโทษของประมวลกฎหมายอาญา คือ ความผิดฐานรังแกหรือ
ขมเหงในที่สาธารณะ และความผิดฐานทารุณเด็กหรือผู ที่ไมสามารถปองกันตนเอง 
(Defenseless Persons) 37   กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดแบงความผิดฐานตาง ๆ 
ไวในสวนที่ 1 ถึงสวนที่ 9  และความผิดลหุโทษในสวนที่ 10 โดยถือวาความผิดลหุโทษเปน
สวนหนึ่งของความผิดเชนเดียวกับความผิดทั่วไปอีก 9 ฐาน 38 แตเมื่อไดมีการบัญญัติ

                                                          
         35 Report on the Revised Penal Code.  ( n.p.,2489), สํ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไมโคร
ฟลม AC. 19 ปอ. 21,  p. 31.
         36 Ibid.,  p. 32.
         37 Ibid.
         38 ไมไดถือวาความผิดลหุโทษเปนความผิดอีกประเภทหนึ่งตางหากจากความผิดประเภทอื่น 
เหมอืนในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ซึ่งแบงความผิดออกเปน 3 ประเภท คือ  Contravention  Delit  และ  Crime 
ตามประเภทของโทษและของศาลที่พิจารณาคดีความผิดแตละประเภท  ประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นยุโรปสวนมาก
แบงความผิดออกเปน 2 ประเภทเชนเดียวกับประเทศไทย
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ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหมจึงไดมีการแยกความผิดออกเปน 2 ประเภท คือ ภาค 2 วา
ดวยความผิดซ่ึงหมายถึงความผิดอาญาทั่วไป  ภาค 3 วาดวยความผิดลหุโทษ เหตุผลที่
ประมวลกฎหมายอาญาไดแยกความผิดลหุโทษออกมาไวตางหากเปนอีกสวนหนึ่งในภาค 3 
ก็เพราะเพื่อความชัดเจนและเปนการแกปญหาในเรื่องที่มีความสงสัยวาความผิดลหุโทษนั้น
คือความผิดที่บัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เทานั้น หรือรวมถึงความผิด
ตามกฎหมายอื่น ๆ ดวย ซ่ึงเมื่อไดมีการแยกความผิดลหุโทษออกมาเปนภาค 3 อีกสวนหนึ่ง
ตางหากทํ าใหเห็นไดชัดเจนขึ้นวาความผิดลหุโทษนี้หมายความรวมถึงความผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ ดวย 39

3.2 ความหมายของความผิดลหุโทษ

        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 บัญญัติวา “ ความผิดลหุโทษ คือความ
ผิดซึง่ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้ง
ปรบัเชนวามานี้ดวยกัน ”
        ดังนั้นความผิดลหุโทษ หมายถึงความผิดที่มีระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรอืปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        ความผิดลหุโทษนี้กฎหมายถือเอาอัตราโทษเปนเกณฑในการกํ าหนด ซ่ึงอัตรา
โทษที่วานี้คืออัตราโทษขั้นสูงที่บัญญัติไวในกฎหมาย  ดังนั้นความผิดลหุโทษตามมาตรา 
102 จึงไดแกความผิดที่มีอัตราโทษดังนี้
        1) จํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน
        2) ปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท
        3) จํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนและปรับไมเกินหนึ่งพันบาท

                                                          
         39 สงา   ลีนะสมิต.  กฎหมายอาญา เลม 2.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยรามคํ าแหง,  2514,
หนา 11.
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        อัตราโทษของความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาไมไดบัญญัติแบง
อตัราโทษออกเปน 4 ช้ัน เหมือนกับมาตรา 332 แหงกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  แต
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติระวางโทษไว 4 อันดับคือ
        1) ปรบัไมเกินหนึ่งรอยบาท
        2) ปรบัไมเกินหารอยบาท
        3) จํ าคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        4) จํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        การที่กฎหมายบัญญัติโทษของความผิดลหุโทษไวเบากวาความผิดอาญาทั่วไปก็
เพราะคํ านึงถึงความไมรายแรงของความผิด 40

3.3 ขอบเขตของความผิดลหุโทษ

        แตเดมิกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 กํ าหนดวาความผิดลหุโทษนั้นหมายถึง
ความผดิทีม่โีทษเล็กนอยเฉพาะที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น  เพราะมาตรา 
332 แหง กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127  บัญญัติวา “ ความผิดที่เปนลหุโทษนั้นคือ 
บรรดาการกระท ําที่ทานบัญญัติไวตั้งแตมาตรา 334 จนถึงมาตรา 340 แหงกฎหมาย
นี ้แลทานก ําหนดอาญาสํ าหรับความผิดฐานลหุโทษไวตางกันเปน 4 ชั้น ดังนี้ คือ

ชัน้ 1 ทานวาตองรวางโทษปรับไมเกินสิบสองบาท
ชัน้ 2 ทานวาตองรวางโทษปรับไมเกินหาสิบบาท
ชัน้ 3 ทานวาตองรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือสฐานหนึ่งใหจํ าคุกไม

เกนิสบิวนั สฐานหนึง่ปรับไมเกินหาสิบบาท สฐานหนึ่งทั้งจํ าทั้งปรับเชนวามานี้ดวย
กัน

ชัน้ 4 ทานวาตองรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือสฐานหนึ่งใหจํ าคุกไม
เกนิเดอืนหนึง่ สฐานหนึ่งปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท สฐานหนึ่งทั้งจํ าทั้งปรับเชนวามา
นีด้วยกัน  ”     แตความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญานั้นเปนช่ือของความผิดไมใช

                                                          
         40 จติติ ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพมหานคร:
สํ านกัอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,  2539, หนา 2815.
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ช่ือของโทษ เพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 ไดใหคํ านิยามไววา “ ความผิดลหุ
โทษ คอืความผิดซึ่งมีระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หรอืทัง้จํ าทั้งปรับเชนวามานั้นดวย ”   ดังนั้นความผิดลหุโทษนี้ นอกจากจะหมายความ
ถึงความผิดที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาในภาค 3 แลว ยังหมายความรวมถึง
ความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญาซึ่งโทษที่กํ าหนดไวในกฎหมายเหลานั้นอยูใน
เกณฑของความผิดลหุโทษตามที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 102 ดวย  
และแมจะเปนกฎหมายที่ใชบังคับกอนประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม  พระราชบัญญัติใหใช
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5 ใหถือกํ าหนดชั้นของความผิดลหุโทษตามกฎหมายซึ่ง
เทยีบกับโทษ 4 ช้ัน ในมาตรา 5 ซ่ึงตรงกับบทกํ าหนดโทษในภาค 3  41 เพราะฉะนั้นความผิด
ลหโุทษที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ต้ังแตมาตรา 367 ถึงมาตรา 398 นั้น
จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของความผิดลหุโทษเทานั้น
        ความผดิลหุโทษ ในประมวลกฎหมายอาญานี้ไดลดจํ านวนความผิดลงเหลือนอย
กวาความผิดลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เพราะตั้งแตไดมีการประกาศใช
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ก็ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลายฉบับ ซ่ึงมีการ
ลงโทษกบัการกระทํ าความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข การคมนาคม การรักษา
ความสะอาด การใชยานพาหนะ รวมทั้งเทศบัญญัติตาง ๆ  ดังนั้นจึงไมจํ าเปนที่จะตองมีบท
บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอีก

3.4 ลกัษณะของความผิดลหุโทษ

        ความผิดลหุโทษเปนความผิดอาญาที่มีโทษไมรุนแรง ไดแกโทษปรับและโทษจํ า
คุกระยะสัน้ เปนการกระทํ าที่เปนเพียงการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไมไดสงผลกระทบ
ตอสังคมอยางรุนแรง เปนกฎหมายเทคนิคที่บัญญัติข้ึนเพื่อความมุงหมายในทางปกครอง 
การกํ าหนดความผิดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางกันในสังคมเพื่อความเปนระเบียบเรียบ
รอยของสังคมและประโยชนของสวนรวม สวนใหญเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับศีลธรรมโดยตรง ผูที่

                                                          
         41 ดพูระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 5
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กระทํ าความผิดลหุโทษนี้เปนเพียงผูที่ละเมิดขอตกลงในการอยูรวมกันเทานั้นไมใชอาชญา
กร
        ในทางทฤษฎีถือวาความผิดลหุโทษมักจะเปนความผิดที่ไมไดกระทํ าดวยจิตใจ
อันช่ัวราย และโดยทั่วไปไมไดกระทํ าใหเกิดความเสียหายแกบุคคลโดยตรง เหตุผลที่
กฎหมายบัญญัติไวใหเปนความผิดก็เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสวน
รวมในอนาคต  และโดยเหตุผลที่แตกตางกันระหวางความผิดอาญาทั่วไปกับความผิดลหุ
โทษ ทํ าใหความผิดลหุโทษมีขอแตกตางกับความผิดอาญาทั่วไปหลายประการ  คือ
        (1) มโีทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
(มาตรา 102)
        (2) แมกระท ําโดยไมมีเจตนาก็เปนความผิด ( มาตรา 104 ) กลาวคือ ความผิดลหุ
โทษนัน้มหีลกัอยูวาแมผูกระทํ าความผิดจะกระทํ าโดยเจตนา หรือกระทํ าโดยไมเจตนาก็เปน
ความผิดไดทั้งสิ้น เวนแตบทบัญญัติอันวาดวยความผิดนั้นจะระบุไวเปนอยางอื่น   เชน 
บัญญัติใหเห็นโดยชัดแจงวาตองเปนการกระทํ าโดยเจตนา หรือตองกระทํ าโดยประมาท จึง
จะจํ ากดัลงไปไดวาการกระทํ านั้น ๆ จะเปนความผิดก็ตอเมื่อไดกระทํ าโดยเจตนา หรือโดย
ประมาทเทานั้น  อยางไรก็ตามขอความที่บัญญัติใหเห็นเปนอยางอื่นตามมาตรา 104 นี้ ก็ไม
จํ าเปนตองเปนขอความที่บัญญัติไวชัดแจงโดยตรงเพราะเปนกฎหมายที่เปนคุณแกผูกระทํ า
ความผดิที่จะถูกลงโทษก็ตอเมื่อไดกระทํ าโดยเจตนา ดังนั้นแมจะเปนขอยกเวนของขอยกเวน 
กต็องตีความตามเจตนารมณของบทบัญญัตินั้น ๆ ได  โดยไมตองจํ ากัดเครงครัดตามตัวบท 
เหมอืนกบักรณีที่กฎหมายที่เปนผลรายใหผูกระทํ าความผิดตองรับโทษ 42

        เนื่องจากความผิดลหุโทษนี้หมายความรวมถึงความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นที่
มรีะวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับดวย ดังนั้น
การกระทํ าความผิดลหุโทษตามกฎหมายอื่น ๆ ดังกลาวซ่ึงแตเดิมผูกระทํ าจะตองมีเจตนาจึง
จะเปนความผิดนั้น เมื่อมาใชประมวลกฎหมายอาญาแลวผูกระทํ าจะตองรับผิดไมวาจะได

                                                          
         42 จติติ ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3. หนา 2816.
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กระทํ าความผิดโดยเจตนา หรือไมเจตนาก็ตาม เวนแตบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ๆ จะ
ก ําหนดไวเปนอยางอื่น 43

        (3) การพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษ ผูกระทํ าไมตองรับโทษ (มาตรา 105) 
ตามหลักกฎหมายอาญาทั่วไปเพียงแตการพยายามกระทํ าความผิดก็ถือวาเปนความผิดแลว
แตกฎหมายลงโทษนอยกวาความผิดสํ าเร็จ คือลงโทษสองในสามสวนของความผิดที่ได
กระท ํา (มาตรา 80) หรือลงโทษไมเกินหนึ่งของความผิดที่ไดกระทํ า (มาตรา 81) แตวาความ
ผดิลหโุทษมหีลกัพิเศษตามมาตรา 105 วากรณีพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษผูกระทํ าไม
ตองรับโทษไมวาจะเปนการพยายามกระทํ าความผิดตามมาตรา 80 หรือมาตรา 81 ที่
กฎหมายไมเอาโทษแกการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษก็เพราะความผิดลหุโทษนั้นเปน
ความผิดเล็กนอย อีกทั้งความผิดลหุโทษสวนใหญเปนความผิดที่ไมตองการเจตนาจึงเปน
ความผดิที่มีการพยายามกระทํ าความผิดไมได 44  กลาวคือโดยปกติแลวความผิดลหุโทษนั้น
แมไมมีเจตนาก็เปนความผิด ซ่ึงเมื่อไมมีเจตนาแลวก็ยอมไมมีการพยายามเพราะการ
พยายามกระทํ าความผิดนั้นจะมีไดตองมีเจตนา แตโดยเหตุที่ความผิดลหุโทษบางฐานความ
ผิดกฎหมายก็ไดบัญญัติไวเปนพิเศษวาตองมีเจตนาดวยจึงจะเปนความผิด ดังนั้นกฎหมาย
จึงไดบัญญัติมาตรา 105 ไวอีกช้ันหนึ่งวาการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ
        กรณีทีผู่ใชใชผูอื่นใหกระทํ าความผิดลหุโทษ แตผูกระทํ าความผิดกระทํ าเพียงข้ัน
พยายามกระทํ าความผิดลหุโทษเทานั้น  ซ่ึงการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษที่ผูกระทํ า
ความผดิไมตองรับโทษนั้นเปนเหตุในลักษณะคดีตามมาตรา 89 ดังนั้นเมื่อผูกระทํ าความผิด
ฐานพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษไมตองรับโทษแลวผูใชใหกระทํ าความผิดลหุโทษจึงไม
ตองรับโทษดวย
        (4) การสนับสนุนการกระทํ าความผิดลหุโทษ ผูกระทํ าไมตองรับโทษ (มาตรา 
106)  เพราะโดยปกติผูสนับสนุนในความผิดอาญาทั่วไปก็ไดรับโทษนอยอยูแลว ดังนั้นเมื่อ

                                                          
         43 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลมที่ 4 ตอน 2.  กรุงเทพมหานคร :
มหาวทิยาลัยรามคํ าแหง,  ม.ป.ท, หนา 642.
         44 ทวเีกียรติ มีนะกนิษฐ.  ค ําอธบิายกฎหมายอาญาภาคความผิด และลหุโทษ.  กรุงเทพมหา
นคร : สํ านักพิมพวิญูชน.2546,  หนา 296 .
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กฎหมายไมเอาโทษแกการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษแลว ก็จึงไมเอาโทษกับการ
สนบัสนุนการกระทํ าความผิดลหุโทษดวย 45

        กฎหมายยกเวนไวเฉพาะผูสนับสนุนเทานั้นที่ไมตองรับโทษ ผูรวมกระทํ าความผิด
และผูใชใหผูอื่นกระทํ าความผิดตามมาตรา 83 และมาตรา 84 ยังมีความผิดอยูเหมือนกับ
ความผดิอาญาภาคทั่วไป  ฉะนั้นผูรวมกระทํ าความผิด และผูใชใหกระทํ าความผิดในความ
ผดิลหโุทษก็ตองมีความผิด  แตในกรณีการใชใหสนับสนุนการกระทํ าความผิดลหุโทษนั้น ผู
ใชในกรณีนีเ้ปนผูสนับสนุนคือสนับสนุนดวยวิธีใชใหผูอื่นสนับสนุน ดังนั้นเมื่อเปนผูสนับสนุน
การกระทํ าความผิดลหุโทษจึงไมตองรับโทษ
        (5) ผูตองโทษในความผิดลหุโทษมาแลว หากไปกระทํ าความผิดอื่นอีกและศาล
จะลงโทษจํ าคุก ไมตองหามในการที่ศาลจะเปลี่ยนโทษจํ าคุกเปนโทษกักขัง 46 ซ่ึงอาจทํ าใหผู
กระทํ าอาจไมตองรับโทษจํ าคุกได
        (6) การรบัโทษจํ าคุกในความผิดลหุโทษมากอน ไมตองหามที่ศาลจะพิจารณารอ
การกํ าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ 47

        (7) ขณะทีร่อการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษอยู ถาผูนั้นไดไปกระทํ าความผิด
ลหุโทษเขา ซ่ึงศาลจะลงโทษจํ าคุก ไมเปนเหตุใหศาลกํ าหนดโทษที่รอไวหรือนํ าโทษที่รอไว
มาบวกกับโทษในคดีลหุโทษครั้งหลังนี้ 48

        (8) ความผดิลหุโทษไมถือวาเปนความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามมาตรา 94
        (9) ความผดิลหุโทษไมใชความผิดอันยอมความได แตเปนความผิดที่กฎหมายให
อ ํานาจพนักงานสอบสวนมีอํ านาจเปรียบเทียบได  49

        (10) ความผดิลหุโทษนั้น เจาพนักงานจะควบคุมตัวผูกระทํ าความผิดไวไดเพียง
เทาที่จะถามคํ าใหการและที่จะรูตัววาเปนใคร และอยูที่ใดเทานั้น 50

                                                          
         45  เร่ืองเดียวกัน
         46 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  23
         47 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  56
         48 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  58
         49 พระราชบัญญัติเปรียบเทียบคดีอาญา   มาตรา 4
         50 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา   87
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        (11) ความผดิลหุโทษไมใชความผิดตอสวนตัว ดังนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนไดทํ า
การสอบสวนแลว พนักงานอัยการยอมมีอํ านาจฟองได 51

        (12) การกระท ําความผิดลหุโทษไมเปนเหตุใหผูกระทํ าความผิดตองสูญเสียสิทธิ
ในทางกฎหมายแตอยางใด
        (13) คดสีามารถเลิกกันไดในช้ันเจาพนักงาน โดยการเปรียบเทียบ
        (14) คํ าพิพากษาในคดีที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษไมจํ าเปนตองมี

      1. ขอหา และคํ าใหการ
      2. ขอเท็จจริงซ่ึงพิจารณาไดความ
      3. เหตผุลในการตัดสิน ทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 52

ความแตกตางเหลานี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะพิเศษของความผิดลหุโทษซึ่งแตก
ตางจากความผิดอาญาทั่วไป และแสดงใหเห็นถึงการยอมใหอภัยของสังคมตอผูที่ไดกระทํ า
ความผิดลหุโทษ

3.5 วตัถปุระสงคของความผิดลหุโทษ

        แตเดิมกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ไดแบงความผิดฐานตางๆ ไวในสวนที่ 1 
ถงึสวนที ่ 9 และความผิดลหุโทษไวในสวนที่ 10 และเมื่อไดมีการบัญญัติประมวลกฎหมาย
อาญาขึ้นใหมไดมีการแบงความผิดอาญาออกเปน 2 ประเภทคือความผิดอาญาทั่วไป ( ภาค 
2 ) และความผิดลหุโทษ ( ภาค 3 ) ซ่ึงในการบัญญัติความผิดลหุโทษแยกออกจากความผิด
อาญาทั่วไปนั้นมีวัตถุประสงค  4  ประการ คือ
        (1) เพื่อความชัดเจนในเรื่องขอสงสัยที่วาความผิดลหุโทษนั้นคือความผิดที่
บัญญัติไวในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เทานั้นหรือหมายความรวมถึงความผิดตาม
กฎหมายอืน่ ๆ ดวยซ่ึงเมื่อไดมีการแยกความผิดลหุโทษออกมาเปนความผิดอีกสวนหนึ่งทํ า

                                                          
         51 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา   120
         52 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา   186 วรรคทาย
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ใหเหน็ไดชัดเจนขึ้นวาความผิดลหุโทษนั้นหมายความรวมถึงความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ ซ่ึง
มอีตัราโทษอยูในเกณฑของความผิดลหุโทษ คือมีโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับดวย
        (2) เพือ่ประโยชนในการบัญญัติกฎเกณฑพิเศษสํ าหรับความผิดลหุโทษ เพราะ
ความผดิลหุโทษนั้นมีลักษณะที่แตกตางกับความผิดอาญาทั่วไปหลายประการ เชน แมไมได
กระทํ าโดยเจตนาก็เปนความผิด การสนับสนุนหรือการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษไม
ตองรับโทษ คดีสามารถสิ้นสุดไดโดยการเปรียบเทียบของเจาพนักงาน เปนตน
        (3) เพือ่ประโยชนในการจัดวางระเบียบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคมโดย
ทั่วไป
        (4) เพือ่ปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสังคมสวนรวมในอนาคต

4. การแบงประเภทของความผิดลหุโทษ

        ภาค 3 แหงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติถึงความผิดลหุโทษไวต้ังแตมาตรา 
367 ถงึมาตรา 398 รวมทั้งสิ้น 32 มาตรา ซ่ึงอาจแบงประเภทของความผิดลหุโทษไดดังนี้

4.1. การแบงประเภทความผิดลหุโทษตามเจตนา  การแบงประเภทความผิด
ลหโุทษโดยวิธีนี้สามารถแบงความผิดลหุโทษได 3 ประเภท คือ
           4.1.1 ความผดิที่ไดกระทํ าโดยเจตนา  ความผิดที่ผูกระทํ าจะตองมีเจตนานั้นเปน
ไปตามทฤษฎีความรับผิดอาญาที่ตองอาศัยทั้งการกระทํ าและความผิดของจิตใจ  ดังนั้นการ
กระท ําที่จะเปนความผิดจะตองประกอบดวยปจจัยทั้ง 2 ประการ คือ การกระทํ านั้นเปน
อนัตรายตอสังคม และสภาวะของจิตใจที่มีลักษณะควรแกการลงโทษ

ความผดิลหุโทษที่ตองการเจตนาไดแกความผิดตามมาตรา 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 374, 375, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398
           4.1.2 ความผดิที่ไมตองการเจตนา  ความผิดประเภทนี้เปนไปตามทฤษฎีความ
รับผิดโดยเครงครัดที่กํ าหนดความรับผิดทางอาญาโดยถือเอาเพียงแคการกระทํ าอยางเดียว
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เทานั้น ไมคํ านึงถึงสภาวะทางจิตใจ คือไมคํ านึงวาผูกระทํ าความผิดจะมีเจตนาหรือไม ดังนั้น
แมวาผูกระทํ าความผิดจะไมมีเจตนาก็ตองรับผิดในทางอาญา
        ความผิดลหุโทษที่แมผูกระทํ าไมมีเจตนาก็ตองรับผิด ไดแกความผิดตามมาตรา   
373, 377 และมาตรา 395

4.1.3 ความผดิที่ไดกระทํ าโดยประมาท  คือความผิดที่ผูกระทํ าไมไดเจตนาแตได
กระท ําไปโดยปราศจากความระมัดระวัง ไดแกความผิดตามมาตรา 390

4.2. การแบงประเภทความผิดลหุโทษตามภยันตรายตอสังคม  การแบง
ประเภทความผิดลหุโทษตามวิธีนี้สามารถแบงความผิดลหุโทษได 9 ประเภท คือ
           4.2.1 ความผดิเกี่ยวกับเจาพนักงาน  ไดแกความผิดตามมาตรา 367, 368, 369
           4.2.2 ความผดิเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน  ไดแกความผิดตาม
มาตรา 370 ถึงมาตรา 384
           4.2.3 ความผดิเกีย่วกับการคมนาคม ไดแกความผิดตามมาตรา 385, 386, 387
           4.2.4 ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ไดแกความผิดตามมาตรา 388
           4.2.5 ความผดิเกี่ยวกับรางกาย ไดแกความผิดตามมาตรา 389, 390, 391
           4.2.6 ความผดิเกี่ยวกับเสรีภาพ ไดแกความผิดตามมาตรา 392
           4.2.7 ความผิดเกี่ยวกับช่ือเสียง ไดแกความผิดตามมาตรา 393
           4.2.8 ความผดิเกี่ยวกับทรัพย  ไดแกความผิดตามมาตรา 394, 395
           4.2.9 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ไดแกความผิดตามมาตรา 
396, 397, 398

4.3 การแบงประเภทความผิดลหุโทษตามคุณธรรมทางกฎหมาย  การแบง
ความผดิลหุโทษตามวิธีนี้สามารถแบงความผิดลหุโทษเปน 14 ประเภท คือ

4.3.1 ความผิดเกี่ยวกับอํ านาจรัฐ  ไดแก
                   - อ ํานาจรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ไดแก มาตรา 367, 368, 369
                   - อ ํานาจรัฐในการเรียกใหชวยระงับภัยสาธารณ ะไดแก มาตรา 383

4.3.2 ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของประชาชน ไดแก มาตรา 370,
372, 375, 376, 378, 380, 384, 385, 386, 387, 389, 396

4.3.3 ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของสาธารณะ  ไดแก มาตรา 388
4.3.4 ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาธารณะ  ไดแก มาตรา 374
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           4.3.5 ความผดิเกี่ยวกับภยันตรายอันเกิดจากการใชอาวุธ  ไดแก  มาตรา 371
           4.3.6 ความผดิเกี่ยวกับภยันตรายอันเกิดจากผูวิกลจริต  ไดแก  มาตรา 373
           4.3.7 ความผดิเกี่ยวกับภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพย  ไดแก  มาตรา 377
           4.3.8 ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายตอรางกาย ไดแก  มาตรา 379
           4.3.9 ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของรางกาย  ไดแก มาตรา 390, 391,
392
           4.3.10 ความผิดเกี่ยวกับความไมสะดวกใจของบุคคล ไดแก มาตรา 397
           4.3.11 ความผดิเกี่ยวกับความมีเมตตาตอสัตว ไดแก  มาตรา 381, 382
           4.3.12 ความผดิเกี่ยวกับความมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย ไดแก มาตรา 398
           4.3.13 ความผิดตอเกียรติ  ไดแก มาตรา 393
           4.3.14 ความผดิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ไดแก มาตรา 394, 395

        ในประเทศไทยนอกจากจะไดมีการแบงประเภทความผิดอาญาตามลํ าดับความ
หนกัเบาของความผิดโดยแบงออกเปนความผิดลหุโทษ และความผิดที่ไมใชลหุโทษแลว แนว
ความคิดในการกํ าหนดใหความผิดลหุโทษเปนความผิดอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากความ
ผิดอาญาทั่วไปยังไมมีปรากฏชัดเจน แตก็ไดมีการยอมรับถึงความแตกตางของความผิดลหุ
โทษกับความผิดอาญาทั่วไปอยูบาง เชน การดํ าเนินการตาง ๆ ทีเ่กี่ยวกับความผิดลหุโทษจะ
แตกตางกับความผิดอาญาทั่วไป เชน มีวิธีการดํ าเนินคดีที่ใชเฉพาะกับความผิดลหุโทษ ( คดี
สามารถเลิกกันไดโดยการเปรียบเทียบ ) 53     ความผิดลหุโทษในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของไทยมีฐานะเปนความผิดที่ถูกจัดลํ าดับความสํ าคัญไวทายสุด โดยจะเห็นไดจาก
การใชโทษในระดับต่ํ า ใชกระบวนการพิจารณาที่เครงครัดนอยกวาความผิดอาญาทั่วไป
ตลอดจนมีบทบัญญัติที่แสดงใหเห็นถึงการยอมใหอภัยของสังคมตอการกระทํ าที่เปนความ
ผิดลหุโทษ เชน การกระทํ าความผิดลหุโทษไมเปนเหตุใหผูกระทํ าตองสูญเสียสิทธิในทาง
กฎหมายแตอยางใด  ไมตองหามที่ศาลจะรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ไมตองหาม
เปลีย่นโทษจํ าคุกเปนโทษกักขัง การกระทํ าความผิดลหุโทษไมใชเหตุเพิ่มโทษ เปนตน

                                                          
         53 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37
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เมื่อพิจารณาความผิดลหุโทษที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาพบวาการ
กระทํ าที่นํ ามาบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษยังขาดความชัดเจนแนนอน เพราะไดรวมเอา
พฤตกิรรมหรอืการกระทํ าที่เปนความผิดไวหลายลักษณะ ซ่ึงสามารถแยกการกระทํ าที่นํ ามา
บัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษได  3  ลักษณะ  คือ

(1) ความผิดที่มีลักษณะเปนความผิดเล็กนอยเกินกวาที่จะถูกประนามวาเปน
ความผิดอาญา และสามารถใชมาตรการทางแพงแทนได

(2) ความผิดที่ไมไดมีความรุนแรงมากนัก แตไมสามารถใชมาตรการบังคับ
ประเภทอื่นได นอกจากใชมาตรการทางอาญา

(3) ความผดิที่มีลักษณะใกลเคียงกับความผิดอาญาทั่วไป คือ เปนการกระทํ าที่มี
ขอตํ าหนิในทางศีลธรรม มีความรุนแรง เปนอันตรายตอผูอื่น และสังคมมีปฎิกิริยาตอบสนอง
ตอการกระทํ านั้นสูงเชนเดียวกับความผิดอาญาทั่วไปDPU



บทท่ี  4

บทวิเคราะห

        ในบทนี้จะวิเคราะหถึงหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดลหุโทษ ความผิด
ลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑของความผิดลหุโทษ ความ
ผิดลหุโทษที่สมควรบัญญัติใหเปนความผิดอาญาทั่วไป วิเคราะหถึงการกํ าหนดใหความผิด
ลหุโทษที่ไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษเปนความผิดอาญาทั่วไป และ
วิเคราะหถึงปญหาที่เกิดจากการบัญญัติใหความผิดที่สมควรเปนความผิดอาญาทั่วไปเปน
เพยีงความผิดลหุโทษ ดังที่จะไดกลาวตอไปตามลํ าดับ

1. การวเิคราะหหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดลหุโทษ

        ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย คือความผิดซ่ึงตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ซ่ึงจากความหมาย
ของความผิดลหุโทษดังกลาวจะเห็นไดวาความผิดลหุโทษเปนความผิดอาญาที่มีโทษไมรุน
แรง ไดแก โทษปรับหรือโทษจํ าคุกระยะสั้นใชสํ าหรับการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไม
ไดสงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรงแตจํ าเปนตองบัญญัติไวเพื่อประโยชนในการวาง
ระเบียบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคมโดยทั่วไป
        ความผิดลหุโทษสวนใหญไมใชความผิดประเภทที่เปนความผิดในตัวเอง หรือ 
Mala in se แตจะเปนความผิดประเภท Mala Prohibita ซ่ึงเปนกฎหมายเทคนิคที่บัญญัติข้ึน
เพือ่ความมุงหมายในทางปกครอง การกํ าหนดความผิดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางคนใน
สงัคมดวยกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคมและประโยชนของสวนรวม เปนความ
ผิดที่อยูนอกเหนือความรูสึกของมนุษยในเรื่องความดีความชั่ว เพราะเปนการบัญญัติกฎ
เกณฑใหม ๆ ในสังคมเพื่อแกปญหาใหม ๆ ทีเ่กิดข้ึนเพราะความจํ าเปนตามสภาพสังคมที่
พฒันาไปอยางรวดเร็ว ความผิดประเภท Mala Prohibita สวนใหญเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับศีล
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ธรรมโดยตรง ผูกระทํ าความผิดประเภทนี้จึงไมใชอาชญากรแตเปนเพียงผูละเมิดขอตกลงใน
การอยูรวมกันเทานั้น
        ในทางทฤษฎีถือวาความผิดลหุโทษมักจะเปนความผิดที่ไมไดกระทํ าดวยจิตใจ
อันช่ัวรายและโดยทั่วไปไมไดกระทํ าใหเกิดความเสียหายแกบุคคลโดยตรง แตเหตุที่การ
กระทํ าที่เปนความผิดลหุโทษมีสภาพเปนความผิดก็เพราะเปนการกระทํ าที่ฝาฝนคํ าสั่งหรือ
ขอหามตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเหตุที่กฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดก็เพื่อปอง
กนัมใิหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสวนรวมในอนาคต
        เมื่อพิจารณาในแงของคุณธรรมทางกฎหมายจะเห็นไดวาความผิดลหุโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญาสวนใหญประสงคจะคุมครองคุณธรรมกฎหมายคือการอยูรวมกันใน
สังคมอยางปกติสุขและมีระเบียบเรียบรอย ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายดังกลาวเปนเรื่องเกี่ยว
กบัผลประโยชนของรัฐโดยแทไมใชเรื่องสวนตัว โดยจะเห็นไดจากการที่ความผิดลหุโทษเปน
ความผิดซ่ึงไมอาจยอมความกันได

        จากการวิเคราะหลักษณะของความผิดลหุโทษดังกลาวสามารถสรุปหลักเกณฑ
ส ําคัญที่ใชในการกํ าหนดขอบเขตหรือในการบัญญัติความผิดลหุโทษไดดังนี้
        1) ตองเปนการกระทํ าที่ไมมีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรงแตเปนเพียงการ
ละเมดิกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไมไดสงผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง
        2)  เปนความผิดที่ผูกระทํ าไมไดกระทํ าดวยจิตใจช่ัวราย
        3) มคีวามรุนแรงหรือความกาวราวของการกระทํ าไมมากนัก
        4) เปนภยนัตรายตอบุคคลหรือสังคมไมมาก ไมไดกระทํ าใหเกิดความเสียหายแก
บุคคลโดยตรง
        5)ปฏิกริยาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนในสังคมตอการกระทํ านั้นไมรุน
แรง
        6) มคุีณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชนของรัฐโดยแท ไมใชคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เปนเรื่องสวนตัวของบุคคล
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2. การวเิคราะหความผิดลหุโทษที่ไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ

        เมื่อนํ าลักษณะและหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติความผิดลหุโทษมาเปรียบ
เทียบกับบทบัญญัติความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาแลวพบวามีความไมสอด
คลองกันหลายประการ ดังนี้
        (1) การมขีอตํ าหนิในทางศีลธรรม  การกระทํ าตาง ๆ ที่นํ ามาบัญญัติใหเปน
ความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญานั้นแมจะเปนการกระทํ าที่มีขอควรตํ าหนิในทาง
ศีลธรรมอยูบางแตก็ไมรุนแรง ดังจะเห็นไดจากลักษณะของการกระทํ าที่บัญญัติใหเปนความ
ผิดลหุโทษ แตก็มีความผิดลหุโทษบางมาตราที่เปนการกระทํ ามีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรม
อยางรุนแรงที่ไมสมควรบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษ
        (2) ผูกระทํ าไมไดมีจิตใจชั่วราย การที่จะลงโทษบุคคลทางอาญานั้นจะตอง
คํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ าความผิดที่สมควรแกการลงโทษดวย  ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 104 ไดวางหลักไววาความผิดลหุโทษนั้นแมผูกระทํ าความผิดจะกระทํ าโดย
เจตนาหรือกระทํ าโดยไมไดเจตนาก็เปนความผิดไดทั้งสิ้น เวนแตบทบัญญัติอันวาดวยความ
ผดินั้นจะระบุไวเปนอยางอื่น เชน บัญญัติใหเห็นโดยแจงชัดวาตองเปนการกระทํ าโดยเจตนา
หรือโดยประมาท ซ่ึงการกํ าหนดใหการกระทํ าความผิดลหุโทษโดยไมตองมีเจตนานั้นเปน
ความผิด ทํ าใหความผิดลหุโทษที่ไมจํ าเปนตองมีเจตนาขาดเงื่อนไขในเรื่องขอตํ าหนิในทาง
ศีลธรรมไปดวย อีกทั้งการลงโทษที่ถือเอาแตเพียงการกระทํ าที่ผิดกฎหมายแตเพียงอยาง
เดียวโดยไมคํ านึงถึงสภาวะทางจิตใจของผูกระทํ าความผิดนั้นไมเกิดประโยชนในการลงโทษ
ทั้งในการยับยั้งผูกระทํ าความผิดและบุคคลอื่นไมใหกระทํ าความผิดนั้นอีก  และผูกระทํ า
ความผิดโดยไมไดมีสภาวะทางจิตใจที่สมควรแกการลงโทษก็ไมไดเปนบุคคลที่เปนอันตราย
ตอสังคมที่สมควรที่จะตองไปแกไขเขาแตอยางใด  แมวาความผิดลหุโทษในประมวล
กฎหมายอาญาสวนใหญเปนการกระทํ าที่ตองการเจตนาก็ตามแตการกระทํ าความผิดลหุ
โทษนั้นเปนการกระทํ าที่ผูกระทํ าไมไดมีจิตใจช่ัวรายแตเปนเพียงการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ 
นอย ๆ เทานั้น อยางไรก็ตามก็มีความผิดลหุโทษบางมาตราที่เปนการกระทํ าที่ผูกระทํ าไม
ตองมเีจตนาก็เปนความผิด ซ่ึงความผิดที่ไมตองการเจตนาดังกลาวนี้ไมสมควรจะบัญญัติให
เปนความผิดทางอาญา นอกจากนี้ยังมีความผิดลหุโทษบางมาตราที่เปนการกระทํ าที่ผู
กระทํ าไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวรายเชนเดียวกับความผิดอาญาทั่วไป
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        (3) ความรนุแรงหรือความกาวราวของการกระทํ า  การที่กฎหมายบัญญัติ
โทษสํ าหรับความผิดลหุโทษไวเพียงจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับซ่ึงเปนโทษที่เบากวาความผิดอาญาทั่วไปไวมากก็เพราะคํ านึงถึงความไมราย
แรงของการกระทํ าความผิด 1  ดังนัน้การกระทํ าที่สมควรบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษจึง
ไดแกการกระทํ าที่มีความรุนแรงหรือความกาวราวของการกระทํ าไมมากนัก ไมทํ าใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลโดยตรง และเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติใหเปนความผิดก็เพื่อปองกัน
มใิหเกดิความเสียหายแกบุคคลหรือสวนรวมในอนาคต  แตก็มีความผิดลหุโทษบางมาตราที่
เปนการกระทํ าที่มีความรุนแรงหรือความกาวราวของการกระทํ าสูงและกอใหเกิดความเสีย
หายแกบุคคลโดยตรง
        (4) เปนภยันตรายตอผูอื่นหรือตอสังคมไมมาก ในทางทฤษฎีเห็นวาโดยทั่ว
ไปแลวความผิดลหุโทษไมไดกระทํ าใหเกิดความเสียหายแกบุคคลโดยตรงแตเปนการกระทํ า
ที่ฝาฝนคํ าสั่งหรือขอหามในการอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุขและมีระเบียบเรียบรอยเทา
นัน้  แตก็มีความผิดลหุโทษบางมาตรามีภยันตรายที่เกิดจากการกระทํ าเปนภยันตรายชนิด
เดียวกับที่อาจเกิดจากการกระทํ าที่บัญญัติใหเปนความผิดในภาคความผิด ซ่ึงมีทั้งการ
กระทํ าที่เปนการประทุษรายตอภยันตรายที่ตองการจะปองกัน และเปนการกระทํ าที่กอให
เกิดอันตรายที่ตองการจะปองกัน เปนการกระทํ าที่กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลโดยตรง 
ซ่ึงความผิดลหุโทษที่มีภยันตรายที่เกิดจากการกระทํ าเชนเดียวกับการกระทํ าที่บัญญัติให
เปนความผิดในภาคความผิด จึงไมสมควรที่จะบัญญัติใหเปนเพียงความผิดลหุโทษ
        (5) ปฏิกริยิาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนในสังคม  บทบัญญัติที่
กํ าหนดใหเปนความผิดลหุโทษนั้นจะเปนการกระทํ าที่คนในสังคมมีปฏิกริยาตอบสนองไมรุน
แรง คือคนในสังคมไมไดหวาดกลัวกับการกระทํ านั้นมาก ดังจะเห็นไดจากมีบทบัญญัติหลาย
ประการทีแ่สดงใหเห็นถึงการใหอภัยของสังคมตอการกระทํ าเหลานั้น แตก็มีความผิดลหุโทษ
บางมาตราที่เปนการกระทํ าที่คนในสังคมมีความหวาดกลัวตอการกระทํ านั้นมากและไมได
ใหอภัยกับการกระทํ านั้น
        (6) มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม  ความผิดที่จะบัญญัติใหเปน
ความผิดลหุโทษนั้นควรเปนความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชนของรัฐ

                                                          
         1 จติติ ติงศภัทิย. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2และตอน 3. หนา  2814.
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โดยแทหรือคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวมไมใชคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคล 
คือมุงจะคุมครองการอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุขและมีระเบียบเรียบรอย  แตก็มีความ
ผดิลหโุทษในประมวลกฎหมายอาญาบางมาตรามีคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนตัว

        ผลจากการนํ าขอพิจารณาเรื่องลักษณะและเงื่อนไขที่ใชเปนเกณฑในการกํ าหนด
ความผดิลหุโทษเปรียบเทียบกับความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาพบวามีความไม
สอดคลองกันอยูหลายประการ และสามารถแสดงเปนตารางการวิเคราะห ไดดังนี้

ตารางการวิเคราะหความสอดคลองลักษณะของความผิดลหุโทษ
กับบทบัญญัติความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา

สภาวะจิตใจ
ที่สมควรแกการลงโทษความผิดลหุโทษ
เจตนา ประ

มาท
ไม
ตอง
การ
เจต
นา

การมี
ขอ

ตํ าหนิ
ในทาง
ศีล
ธรรม

ความรุน
แรงของ
การ
กระทํ า

ความเปน
อันตราย
ตอผูอื่น
หรือตอ
สังคม

ความ
หวาดกลัว
ของคนใน
สังคม

การไม
บรรลุวัตถุ
ประสงค
ของการ
ลงโทษ

ไมมีมาตร
การอื่นที่
เหมาะสม

    มาตรา 367 ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยูเพ่ือ
ปฏิบัติการตามกฎหมายไมยอมบอกหรือแกลงบอกชื่อ
หรือที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอย
บาท

    มาตรา 368 ผูใดทราบคํ าสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่ง
การตามอํ านาจที่มีกฎหมายไหไว ไมปฏิบัติตามคํ าสั่งนั้น
โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินสิบวันหรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ
    ถาการสั่งเชนวานั้นเปนคํ าสั่งใหชวยทํ ากิจการในหนา
ที่ของเจาพนักงานซึ่งกฎหมายกํ าหนดใหสั่งใหชวยได 
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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สภาวะจิตใจ
ที่สมควรแกการลงโทษความผิดลหุโทษ
เจตนา ประ

มาท
ไม
ตอง
การ
เจต
นา

การมี
ขอ

ตํ าหนิ
ในทาง
ศีล
ธรรม

ความรุน
แรงของ
การ
กระทํ า

ความเปน
อันตราย
ตอผูอื่น
หรือตอ
สังคม

ความ
หวาดกลัว
ของคนใน
สังคม

การไม
บรรลุวัตถุ
ประสงค
ของการลง
โทษ

ไมมีมาตร
การอื่นที่
เหมาะสม

    มาตรา 369 ผูใดกระทํ าดวยประการใด ๆ ใหประกาศ 
ภาพโฆษณา หรือเอกสารใดที่เจาพนักงานผูกระทํ าการ
ตามหนาที่ปดหรือแสดงไว หรือสั่งใหปดหรือแสดงไว 
หลุด ฉีกหรือไรประโยชน ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
รอยบาท

    มาตรา 370 ผูใดสงเสียง ทํ าใหเกิดเสียง หรือกระทํ า
ความอื้ออึงโดยไมมีเหตุอันสมควร จนทํ าใหประชาชนตก
ใจหรือเดือดรอน ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท

    มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทาง
สาธารณะโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
พาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพ่ือนมัสการ การรื่นเริง 
หรือการอื่นใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
และใหศาลมีอํ านาจสั่งใหริบอาวุธนั้น

        มาตรา 372 ผูใดทะเลาะกันอยางอื้ออึงในทาง
สาธารณะหรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าโดยประการ
อื่นใดใหเสียความสงบเรียบรอยในทางสาธารณะหรือสา
ธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

    มาตรา 373 ผูใดควบคุมดูแลบุคคลวิกลจริต ปลอย
ปละละเลยใหบุคคลวิกลจริตนั้นออกเที่ยวไปโดยลํ าพัง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
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สภาวะจิตใจ
ที่สมควรแกการลงโทษความผิดลหุโทษ
เจตนา ประ
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ประสงค
ของการลง
โทษ

ไมมีมาตร
การอื่นที่
เหมาะสม

 
    มาตรา 374 ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต
ซึ่งตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายตอแกตนเอง
หรือผูอื่น แตไมชวยตามความจํ าเปน ตองระวางโทษจํ า
คุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จํ าทั้งปรับ

      มาตรา 375 ผูใดทํ าใหรางระบายนํ้ า รองนํ้ า หรือทอ
ระบายของโสโครกอันเปนสิ่งสาธารณะเกิดขัดของหรือ
ไมสะดวก ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

    มาตรา 376 ผูใดยิงปนซึ่งใชดินระเบิดโดยใชเหตุใน
เมือง หมูบานหรือที่ชุมนุมชน ตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกินสิบวันหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

        มาตรา 377 ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย ปลอย
ปละละเลยใหสัตวนั้นเที่ยวไปโดยลํ าพังในประการที่อาจ
ทํ าอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย ตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ

    มาตรา 378 ผูใดเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น จน
เปนเหตุใหตนเมาประพฤติวุ นวายหรือครองสติไมได
ขณะอยูในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท

    มาตรา 379 ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู 
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอย
บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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     มาตรา 380 ผูใดทํ าใหเกิดปฏิกูลแกนํ้ าในบอ สระ 
หรือที่ขังนํ้ าอันมีไวสํ าหรับประชาชนใชสอย ตองระวาง
โทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 381 ผูใดกระทํ าการทารุณตอสัตว หรือฆา
สตัวโดยใหไดรับทุกขเวทนาอันไมจํ าเปน ตองระวางโทษ
จํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ

     มาตรา 382 ผูใดใชใหสัตวทํ างานจนเกินสมควร หรือ
ใชใหทํ างานอันไมสมควร เพราะเหตุที่สัตวนั้นปวยเจ็บ 
ชรา หรือออนอายุ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 383 ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่น 
และเจาพนักงานเรียกใหชวยระงับ ถาผูนั้นสามารถชวย
ไดแตไมชวย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 384 ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือ
จนเปนเหตุใหประชาชนตื่นตกใจตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ

    มาตรา 385 ผูใดโดยไมไดรับอนุญาตอันชอบดวย
กฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเปนอุปสรรคตอ
ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง 
หรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทํ าดวยประการอื่นใด ถา
การกระทํ านั้นเปนการกระทํ าโดยไมจํ าเปน ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท
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     มาตรา 386 ผูใดขุดหลุมหรือราง หรือปลูกปกหรือ
วางสิ่งของเกะกะไว ในทางสาธารณะ โดยไมไดรับ
อนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย หรือทํ าไดโดยชอบดวย
กฎหมายแตละเลยไมแสดงสัญญาณตามสมควรเพื่อ
ปองกันอุปทวเหตุ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

        มาตรา 387 ผูใดแขวน ติดตั้งหรือวางสิ่งใดไวโดย
ประการที่น าจะตกหรือพังลง ซึ่งจะเปนเหตุอันตราย 
เปรอะเปอนหรือเดือดรอนแกผูสัญจรในทางสาธารณะ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท    

        มาตรา 388 ผูใดกระทํ าการอันควรขายหนาตอ
ธารกํ านัล โดยเปลือยหรือเปดเผยรางกายหรือกระทํ า
การลามกอยางอื่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอย
บาท

      มาตรา 389 ผูใดกระทํ าดวยประการใด ๆ ใหของแข็ง
ตกลง ณ ที่ใดๆ โดยประการที่นาจะเปนอันตรายหรือ
เดือดรอนรํ าคาญแกบุคคล หรือเปนอันตรายแกทรัพย 
หรือกระทํ าดวยประการใดๆ ใหของโสโครกเปรอะเปอน
หรือนาจะเปรอะเปอนตัวบุคคลหรือทรัพย หรือแกลงทํ า
ใหของโสโครกเปนที่เดือดรอนรํ าคาญ ตองระวางโทษจํ า
คุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จํ าทั้งปรับ

    มาตรา 390 ผูใดกระทํ าโดยประมาทและการกระทํ า
นั้นเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

     มาตรา 391 ผูใดใชกํ าลังทํ ารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปน
เหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจํ า
คุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้ง
จํ าทั้งปรับ
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    มาตรา 392 ผูใดทํ าใหผูเกิดความกลัวหรือความตกใจ
โดยการขูเข็ญ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 393 ผู ใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือโดยการ
โฆษณา ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 394 ผูใดไล ตอนหรือทํ าใหสัตวใดๆ เขาใน
สวน ไรหรือนาของผูอื่นที่ไดแตงดินไว เพาะพันธไว หรือมี
พืชพันธหรือผลิตผลอยู ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

        มาตรา 395 ผูใดควบคุมสัตวใดๆ ปลอยปละละ
เลยใหสัตวนั้นเขาไปในสวน ไร หรือนาของผูอื่นที่ไดแตง
ดนิไว เพาะพันธไว หรือมีพืชพันธหรือผลิตผลอยู ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท     

    มาตรา 396 ผูใดทิ้งซากสัตวซึ่งอาจเนาเหม็นในหรือ
ริมทางสาธารณะ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

    มาตรา 397 ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนา
ธารกํ านัล หรือกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการรังแก
ขมเหงผูอื่น หรือกระทํ าใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือ
ความเดือดรอนรํ าคาญ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

    มาตรา 398 ผูใดกระทํ าดวยประการใดๆ อันเปนการ
ทารุณตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป คนปวยเจ็บหรือคน
ชรา ซึ่งตองพ่ึงผูนั้นในการดํ ารงชีพหรือการอื่นใด ตอง
ระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

หมายเหตุ : สัญลักษ         แสดงถึงความสอดคลองกับหลักเกณฑ
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3. ความผิดลหุโทษที่สมควรเปลี่ยนมาเปนความผิดอาญาทั่วไป

จากการวิเคราะหความสอดคลองของลักษณะหรือหลักเกณฑที่ใชในการบัญญัติ
ความผิดลหุโทษกับความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาสามารถแบงความผิดลหุโทษ
ในประมวลกฎหมายอาญาออกเปน

1) ความผิดลหุโทษที่ไมสมควรบัญญัติใหเปนความผิดลหุโทษอีกตอไป แตควรใช
มาตรการทางแพงแทน  ไดแก

   1.1 ความผดิตามมาตรา 373, 377 และมาตรา 395 เพราะเปนความผิดที่
สภาวะจิตใจของผูกระทํ าความผิดไมสมควรแกการลงโทษ คือเปนความผิดที่ไมตองการ
เจตนา

   1.2 ความผดิตามมาตรา 394 เพราะเปนความผิดที่ไมมีลักษณะที่ควรจะเปน
ความผิดที่มีโทษทางอาญา แตเปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชนตามลักษณะของกฎหมาย
แพง

2) ความผดิลหุโทษที่สมควรเปนความผิดลหุโทษอยู เพราะเปนการกระทํ าที่ไมได
มขีอตํ าหนใินทางศีลธรรมอยางรุนแรง แตเปนเพียงการกระทํ าที่ละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย 
ๆ ทีไ่มไดมีความรุนแรงหรือความกาวราวของการกระทํ า ไมไดสงผลกระทบตอสังคมอยางรุน
แรง ผูคนในสังคมไมไดหวาดกลัวกับการกระทํ านั้นและยอมใหอภัยกับการกระทํ าดังกลาว 
ซ่ึงไมมีมาตรการอื่นที่เหมาะสมที่จะใชกับการกระทํ าดังกลาวนอกจากการใชมาตรการทาง
อาญา  ไดแก ความผิดตามมาตรา 369, 370, 372, 375, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 
389 และมาตรา 396

3) ความผดิลหุโทษที่สมควรเปลี่ยนมาเปนความผิดอาญาทั่วไป เพราะเปนการ
กระท ําที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง ผูกระทํ าไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวราย มีความ
กาวราวหรือรุนแรงของการกระทํ า และเปนภยันตรายตอประชาชนและสังคมมาก     สังคมมี
ปฏิกริยิาหรอืมีความหวาดกลัวตอการกระทํ านั้นมาก และไมใหอภัยกับการกระทํ านั้น  ไดแก 
ความผดิตามมาตรา 367, 368, 371, 374, 376, 378, 379, 383, 384, 388, 390, 391, 392, 
397, 397 และมาตรา 398  และสามารถแบงความผิดลหุโทษที่สมควรเปลี่ยนมาเปนความ
ผดิอาญาทั่วไปเปนประเภทตาง ๆ ตามคุณธรรมทางกฎหมายได 10 ประเภท คือ

(1) ความผิดเกี่ยวกับอํ านาจรัฐ   แบงออกเปน
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                   1.1 อ ํานาจรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ไดแก ความผิดตามมาตรา 367 และ
มาตรา 368
                   1.2 อ ํานาจรัฐในการเรียกใหระงับภัยสาธารณะ  ไดแกความผิดตามมาตรา 383
        (2)ความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสาธารณะ ไดแกความผิดตามมาตรา 
374

(3)ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของสาธารณะ ไดแกความผิดตาม
มาตรา 388
        (4)ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของประชาชน ไดแกความผิดตาม
มาตรา 376, 378 และมาตรา 384
        (5) ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายจากการใชอาวุธ ไดแกความผิดตามมาตรา 371
        (6) ความผดิเกี่ยวกับภยันตรายตอรางกาย ไดแกความผิดตามมาตรา 379
        (7)ความผดิเกี่ยวกับความปลอดภัยของรางกาย ไดแก ความผิดตามมาตรา 390, 
391 และมาตรา 392
        (8)ความผิดเกี่ยวกับความไมสะดวกใจของบุคคล ไดแกความผิดตามมาตรา 397
        (9) ความผดิตอเกียรติ ไดแกความผิดตามมาตรา 393
        (10)ความผิดเกี่ยวกับความมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย ไดแกความผิดตามมาตรา 
398

4. การกํ าหนดใหเปนความผิดอาญาทั่วไป

        เมื่อกาลเวลาและสภาพสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอาจทํ าใหแนวความคิดใน
การก ําหนดกฎหมายอาญาเปลี่ยนไปจากเดิมได  เชน แนวความคิดในการกํ าหนดการกระทํ า
ที่เปนความผิดแบบ  Mala in se หรือ Mala Prohibita อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ
ความผิดแบบ Mala Prohibita เดิมที่กระทบถึงชุมชนอยูตลอดเวลาก็อาจพัฒนาเปลี่ยน
แปลงไปจนมีสภาพเปนความผิดโดยตัวมันเองซึ่งทุกคนในสังคมยอมรับใหเปนความผิดแบบ 
Mala in se ในภายหลังได   และในขณะเดียวกันความผิดแบบ Mala in se เดมิก็อาจเปลี่ยน
แปลงไปจนกลายเปนการกระทํ าที่ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไปก็ได หรือแนวความคิดใน
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การกํ าหนดการกระทํ าความผิดตามลํ าดับความหนักเบาของการกระทํ าความผิดอาจเปลี่ยน
แปลงไปได เชน ความผิดที่มีความรายแรงมากในสมัยหนึ่งตอมาอาจกลายเปนความผิดที่มี
ความรุนแรงนอยหรือไมมีความรุนแรงเลยก็ได และในทางกลับกันความผิดที่ไมมีความรุน
แรงเลยในอดีตอาจกลับกลายเปนความผิดที่มีความรุนแรงมากในเวลาตอมาก็ได  ตัวอยาง
ของประเทศที่ไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษใหเปนความผิดที่มีโทษรุนแรงขึ้น ไดแก 
ประเทศเยอรมันซ่ึงแตเดิมประเทศเยอรมันไดมีการแบงความผิดอาญาออกเปน 3 ประเภท 
คือ Vebrechen ,Vergehen   และ  Übertretungen  แตตอมาไดมีแนวความคิดวาความผิด
เลก็นอยที่เรียกวา Übertretungen นัน้มจํี านวนมาก การบังคับใหมีการฟองรองคดีทุกคดี
เปนปญหาใหญทํ าใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวา “ คดีอาญาเฟอ ” (Overcriminalization)     
ทํ าใหองคกรในกระบวนการยุติธรรมไมสามารถบังคับใชกฎหมายกับความผิดเหลานี้ไดอยาง
ทัว่ถึงจึงไดมีแนวคิดในการลดความผิดอาญา (Decriminalization) เพราะการที่มีความผิด
อาญาตาง ๆ มากมายกอใหบุคคลเกิดความเดือดรอนรํ าคาญ เพราะคนที่มีเกียรติหรือช่ือ
เสียงก็อาจประสบกับความยุงยากไดหากเผลอไปทํ าความผิดใดความผิดหนึ่งเขา ก็อาจทํ า
ใหเขาตองรับโทษปรับหรือโทษจํ าคุกระยะสั้นเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงอาจสงผลทํ าใหเกียรติยศ ช่ือ
เสยีงของเขาตองเสื่อมเสียลงไป และทํ าใหสถานะทางสังคมของเขาตองลดนอยลงดวย  ดัง
นั้นผูบัญญัติกฎหมายจึงมีแนวคิดที่จะปลดเปลื้องความผิดอาญาสวนหนึ่งออกไป โดยการ
ยกเลกิความผิดในการละเมิดกฎหมายเล็กๆ นอยๆ ที่ไมเปนประโยชนที่จะลงโทษ โดยการ
ถอนเอาความผิดเหลานี้ออกนอกขอบเขตของกฎหมายอาญาและใชวิธีการจัดการในฐานะที่
เปน “การกระทํ าที่ฝาฝนระเบียบ” ไมใชความผิดอาญา และเมื่อประเทศเยอรมันได
ประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหมความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายฉบับนี้จึง
เหลอือยู 2  ประเภท คือ Vebrechen และ Vergehen สวนความผิด Übertretungen  ไดถูก
ยกเลกิไปและสวนใหญไดถูกนํ าไปบัญญัติไวในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง  แตความผิด 
Übertretungen บางความผดิที่การกระทํ านั้นไมไดเปนการกระทํ าที่ฝาฝนกฎระเบียบโดยทั่ว
ไป แตเปนการกระทํ าที่เกี่ยวของกับความถูกผิดทางศีลธรรม มีความรายแรง มีผลกระทบตอ
ประโยชนของสังคมมากซึ่งสมควรจะตองใชโทษทางอาญาบังคับก็ไดถูกยกขึ้นเปนความผิด
แบบ Vergehen ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม เชน ความผิดฐานลักอาหารก็ไดถูกนํ า
ไปบัญญัติรวมไวกับความผิดฐานลักทรัพยราคาเล็กนอย  หรือความผิดฐานขวางปากอนหิน
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ใสประชาชนแมวาโดยตัวของความผิดฐานนี้จะไดถูกยกเลิกไปแลวก็ตาม แตการกระทํ าดัง
กลาวจะถูกลงโทษในฐานพยายามทํ ารายรางกายอยางรุนแรง 2 เปนตน
        หลงัจากที่ประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 แลว
สภาพสังคมไทยและระบบกฎหมายของไทยก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมา มีการตรา
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาขึ้นใชบังคับเพิ่มข้ึน และประกาศใชประมวลกฎหมายอาญาแทน
กฎหมายลักษณะอาญา ความผิดลหุโทษในกฎหมายลักษณะอาญาสวนใหญไดตกทอดตอ
มาในประมวลกฎหมายอาญา แตก็มีความผิดบางฐานความผิดไดถูกยกเลิกไป ซ่ึงในขณะที่
มีการรางประมวลกฎหมายอาญาก็ไดมีแนวความคิดที่จะแยกความผิดลหุโทษออกจาก
ประมวลกฎหมายอาญาแตก็ไมสามารถแยกออกไปได ความผิดลหุโทษสวนใหญจึงถูกนํ ามา
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา นับแตประมวลกฎหมายอาญาไดเริ่มใชบังคับมาจนถึง
ปจจุบันเปนเวลากวา 40 ปแลว สภาพสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไดพัฒนาจาก
สังคมชนบทมาเปนสังคมเมืองและสังคมอุตสาหกรรม มีความซับซอนของเทคโนโลยีและ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมายและอาจ
ท ําใหแนวความคิดในการกํ าหนดความผิดอาญาของไทยเปลี่ยนแปลงไป และแมวาประมวล
กฎหมายอาญาจะไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหลายครั้งก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมสวน
ใหญจะเปนการแกไขเพิ่มเติมในสวนของความผิดในภาค 2 หรือภาคความผิดโดยแกไขเพิ่ม
เตมิอตัราโทษใหสูงขึ้น สํ าหรับในสวนของความผิดภาค 3 หรือความผิดลหุโทษนั้นไดมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงเพียง 2 มาตราเทานั้นเองคือ มาตรา 393 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคํ าสั่งของ
คณะปฏริูปการปกครองแผนดินฉบับที่ 41 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 
134 หนา 46 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 21 ตุลาคม 2519 )      และมาตรา 398 ที่แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8 )  พ.ศ. 2530 ( ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา เลม 104 ตอนที่ 173 หนา 11 (ฉบับพิเศษ) วันที่ 1 กันยายน 2530 )
        ดังนัน้สมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดลหุโทษบางมาตรามาเปนความผิด
อาญาทั่วไป  ดังนี้

                                                          
         2Joseph J Darby.  “ Discussion of petty offences. ”  The American Journal of Compara
tive Law.  20 Fall 1976,  pp. 768 – 778.
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4.1 ความผิดเกี่ยวกับอํ านาจรัฐ

4.1.1 ความผิดฐานไมยอมบอก หรือแกลงบอกชื่อหรือท่ีอยูอันเปน
เท็จ ( มาตรา 367 )
        มาตรา 367 ผูใดเมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยู เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ไม
ยอมบอกหรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลไมยอมบอกช่ือหรือที่อยูตอเจา
พนักงาน เมื่อเจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยูเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายโดยเจตนาไมยอม
บอกช่ือหรือที่อยู หรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จ
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ อ ํานาจรัฐในการปฎิบัติตาม
กฎหมาย ” 3

        ความผิดฐานนี้มีความใกลเคียงกับความผิดฐานแจงความเท็จแกเจาพนักงาน
ตามมาตรา 137 เพราะการแกลงบอกช่ือหรือที่อยูอันเปนเท็จแกเจาพนักงานนั้นก็เปนการ
แจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานเหมือนกัน แตความผิดตามมาตรา 367 นี้ในพื้นฐาน
ไมไดเปนเรื่องของความเด็ดขาดของอํ านาจรัฐโดยแทเหมือนกับความผิดตามมาตรา 137 แต
เปนเรื่องของขอมูลบุคคลเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 4 ถาเพียงแตบอกช่ือหรือ
ที่อยูอันเปนเท็จโดยมิไดบอกในการแจงขอความตามมาตรา 137 ไมเปนความผิดฐานแจง
ความเท็จแกเจาพนักงานตามมาตรา 137  แตถาเปนการแจงขอความที่ไมใชเพียงแจงใน
กรณีทีถ่กูถามชื่อหรือที่อยูอาจเปนความผิดตามมาตรา 137 ได
        การกระทํ าความผิดตามมาตรา 367 นี้เปนการกระทํ าที่บุคคลกระทํ าตอเจา
พนักงานซึ่งเปนผูใชอํ านาจรัฐ และเปนการกระทํ าที่กระทบตอระบบทะเบียนประวัติอาชญา
กร ซ่ึงหมายถึงการรวบรวมเรื่องราวและความเปนไปของผูกระทํ าความผิดในคดีอาญาไวเปน
หลักฐานโดยหนวยงานของรัฐ เชนทะเบียนประวัติอาชญากรของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ 
ของกรมคุมประพฤติ ของอัยการสูงสุด ศาล หรือ ราชทัณฑ เปนตน 5 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่
                                                          
         3 Ibid.,  p.607.
         4 Ibid.,  p.588.
         5 ทวีศักดิ์  ภักดีโต.  “ทะเบียนประวัติอาชญากร”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  2544,  หนา 11.
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กระท ําความผิดอันไดแก  ช่ือ อายุ ตํ าหนิ รูปพรรณ ตํ าหนิพิการ ลายสัก อุปนิสัย ภาพถาย 
เช้ือชาต ิ สัญชาติ ลายพิมพนิ้วมือ ที่อยู ที่เกิด ที่ทํ างาน สถานที่ชอบไปเที่ยวหรือปรากฏตัว 
ญาตพิีน่อง เครือญาติ เพื่อนฝูง สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ ความรู การศึกษา 
อาชีพ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความประพฤติ ความโนมเอียงไปในทางความเชื่อประเภทใด  วิธี
การในการกระทํ าความผิด6  ซ่ึงขอมลูเกี่ยวกับช่ือและที่อยูของผูกระทํ าความผิดถือวามีความ
ส ําคัญที่สุดในระบบทะเบียนประวัติอาชญากร เพราะนอกจากจะใชแยกแยะตัวบุคคลแตละ
คนแลวยังทํ าใหทราบถึงประวัติของบุคคลแตละคนดวย
        ทะเบียนประวัติอาชญากรมีประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมไมวาจะเปนตํ ารวจ 
อัยการ ศาล และราชทัณฑเปนอยางมาก เพราะทะเบียนประวัติอาชญากรจะถูกนํ าไปใช
ประโยชนต้ังแตการสืบสวน การสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาพิพากษาคดี การบังคับ
โทษ  กลาวคือ

ประโยชนตอการสืบสวน
        การสบืสวนมีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน และเพื่อทราบรายละเอียดของความผิด 7  การสบืสวนสามารถทํ าไดกอนที่
จะะมีการกระทํ าความผิดอาญาเกิดข้ึนเพื่อประโยชนในการปองกันหรือเปนแนวทางสํ าหรับ
การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเมื่อมีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึน ซ่ึงขอมูลสํ าคัญที่ผูมี
หนาที่สืบสวนควรทราบไดแก 8

        1) ขอมูลทั่วไปในทองที่ ไดแก  ลักษณะที่ต้ังสิ่งของ สถานที่ตาง ๆ  ตลอดจน
บุคคลที่อยูในทองที่ที่รับผิดชอบ
        2) ขอมลูเกี่ยวกับประวัติอาชญากรหรือบุคคลผูมีพฤติการณโนมเอียงไปในทางที่
ผดิกฎหมาย เชน ผูที่เคยตองโทษ ผูที่เคยประกอบอาชญากรรม ผูที่ติดยาเสพติด ผูที่ไมมีที่
อยูเปนหลักแหลง เปนตน

                                                          
         6  เร่ืองเดียวกัน
         7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ( 1 )
         8 สงา  ดวงอัมพร และประดิษฐ  กลาณรงค.  การสืบสวนและสอบสวน.  พิมพคร้ังที่ 11. กรุงเทพ
มหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2533, หนา 1.
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        3) ขอมลูเกีย่วกับแหลงขาวตาง ๆ  เชนรานเสริมสวย รานกาแฟ รานถายรูป และ
สถานที่พักผอนหยอนใจตางๆ
        ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะนํ ามาใชเปนแนวทางในการปองกันการกระทํ าความผิด
        ในกรณีที่มีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึนแลว พนักงานฝายปกครองหรือตํ ารวจจะ
ตองสืบสวนเพื่อทราบรายละเอียดแหงความผิดเพื่อจะไดจับกุมผูตองสงสัยและมีการสอบ
สวนคดีอาญาตอไป

ประโยชนตอการสอบสวน
        การสอบสวนมีวัตถุประสงคหลักอยู 2 ประการ คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน 
และการใชมาตรการบังคับ 9 พนกังานสอบสวนมีอํ านาจหนาที่โดยทั่วไปในการรวบรวมหลัก
ฐานทกุชนิดเทาที่สามารถจะทํ าไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อัน
เกีย่วกบัความผิดที่ถูกกลาวหา และเพื่อจะรูตัวผูกระทํ าความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด 10

และเมือ่ผูตองหาถูกเรียกหรือสงตัวมา หรือเขาหาพนักงานสอบสวนเอง หรือปรากฏวาผูใดซ่ึง
มาอยูตอหนาเจาพนักงานเปนผูตองหาพนักงานสอบสวนตองถามช่ือตัว นามสกุล ชาติ 
บังคับ บิดามารดา อายุ อาชีพ ที่อยู ที่เกิด…..11 ซ่ึงความประสงคของกฎหมายในเรื่องนี้ก็
เพื่อใหเจาพนักงานไดทราบประวัติของผูถูกกลาวหาโดยตลอด ซ่ึงนอกจากจะปองกันการ
สอบสวนผิดตัวแลวยังเปนประโยชนในการที่จะทราบวาผูถูกกลาวหาเคยตองโทษหรือไม 
หรือทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาดวย 12 เมื่อ
พนักงานสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ แลวก็จะทํ าสํ านวนการสอบสวนไปยัง
พนกังานอัยการ ทะเบียนประวัติอาชญากรเปนสิ่งหนึ่งที่จะตองอยูในสํ านวน       เพราะจะ
ทํ าใหพนักงานสอบสวนทราบไดวาผูตองหาคนนั้นเคยตองโทษมาแลวกี่คดี ที่ไหน เมื่อไร 
หรอืพนโทษมาเกินกํ าหนดของการเพิ่มโทษแลวหรือยัง

                                                          
         9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ( 11 )
         10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ( 11)   และมาตรา 131
         11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134
         12 คนึง ฦาไชย.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพมหานคร :
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร,  2537, หนา 215.
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ประโยชนตอการฟองคดี
        ทะเบียนประวัติอาชญากรมีสวนชวยงานของพนักงานอัยการดังนี้
        1) การสัง่คดี การสั่งคดีของพนักงานอัยการในประเทศไทยใชหลักการดํ าเนินคดี
อาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle)  คือเจาพนักงานอาจไมดํ าเนินการสอบสวนได 
และหากสอบสวนแลวเห็นวาผูตองหากระทํ าความผิดจริงเจาพนักงานก็อาจไมฟองผูตองหา
ได ทัง้นีข้ึ้นอยูกับเหตุผลในแตละคดี  พนักงานอัยการสามารถนํ าทะเบียนประวัติอาชญากร
มาพิจารณาประกอบการสั่งคดี คือ พิจารณาดูวาผูกระทํ าความผิดเปนเด็กหรือผูกระทํ า
ความผดิโดยประมาท กระทํ าความผิดบอยหรือไมซ่ึงถากระทํ าความผิดบอยจนเขาลักษณะ
เปนผูกระทํ าความผิดติดนิสัยพนักงานอัยการก็ควรสั่งฟองเพื่อใหศาลนํ าโทษหรือวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยมาใชกับผูกระทํ าความผิดไดอยางเหมาะสม
        2) การขอใหศาลเพิ่มโทษ การขอใหศาลเพิ่มโทษนั้นเปนสิ่งที่พนักงานอัยการตอง
พิจารณากอนฟองคดีเพราะถาอัยการไมขอใหศาลเพิ่มโทษศาลก็ไมสามารถเพิ่มโทษจํ าเลย
ฐานไมเข็ดหลาบได 13 การทีพ่นักงานอัยการจะขอใหศาลเพิ่มโทษไดนั้น พนักงานอัยการจํ า
เปนตองมีขอมูลจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่สงมาพรอมกับสํ านวนการสอบสวน
        3) การบวกโทษ ทะเบียนประวัติอาชญากรจะทํ าใหพนักงานอัยการทราบวาผู
กระท ําความผิดเคยกระทํ าความผิดและศาลไดรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษหรือไม
        4) การนบัโทษตอ ทะเบียนประวัติอาชญากรจะชวยพนักงานอัยการในการตรวจ
สอบวาในคดีกอนศาลพิพากษาวาอยางไร
        5) การขอใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ทะเบียนประวัติอาชญากรเปนสิ่งที่
จะทํ าใหพนักงานอัยการทราบถึงประวัติของผูกระทํ าความผิดเพื่อที่พนักงานอัยการจะไดขอ
ใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ประโยชนตอการพิจารณาพิพากษาคดี
        ทะเบียนประวัติอาชญากรมีสวนชวยศาลใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดี
ไดอยางมาก คือ
        1) ดุลพินิจในเรื่องโทษ   ไดแก

                                                          
         13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192
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                   1.1 ดุลพินิจในการกํ าหนดโทษ ศาลในฐานะผูใชดุลพินิจในการกํ าหนดโทษ
จํ าเลยจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับตัวจํ าเลยอยางเพียงพอ เพราะลํ าพังขอเท็จจริงที่ศาลไดมา
ระหวางการดํ าเนินคดีไมสามารถนํ ามาชวยกํ าหนดโทษหรือกํ าหนดมาตรการที่จะปฏิบัติตอผู
กระท ําความผิดอยางเหมาะสมได ดังนั้นทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเปนสิ่งสํ าคัญที่ศาลจะ
ตองพิจาณาถึงในการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางเหมาะสม 14

                   1.2 ดุลพนิจิในการเพิ่มโทษ  เมื่อปรากฏวาผูใดเคยกระทํ าความผิดและถูกลง
โทษจํ าคุกมาแลว หากยังกระทํ าความผิดอีกแสดงวาบุคคลนั้นไมเข็ดหลาบ ประมวล
กฎหมายอาญาจึงไดบัญญัติใหศาลมีอํ านาจเพิ่มโทษผูกระทํ าความผิดใหสูงขึ้นอีก    แมวา
จะสูงกวาอัตราโทษขั้นสูงที่กฎหมายกํ าหนดไวทั้งนี้เพื่อ 15 1) ศาลจะไดใชดุลพินิจลงโทษให
เหมาะสมกบัผูกระทํ าความผิด  2) ผูกระทํ าความผิดจะตองถูกเพิ่มโทษ ซ่ึงจะทํ าใหผูที่เคย
ถกูลงโทษจํ าคุกมาแลวไมกลากระทํ าความผิดซ้ํ าอีก  ดังนั้นทะเบียนประวัติอาชญากรจึงมี
ประโยชนตอศาลในอันที่จะทํ าใหศาลสามารถทราบไดวาผูกระทํ าความผิดเคยกระทํ าความ
ผดิฐานใด เมื่อใด และอยูในหลักเกณฑที่จะเพิ่มโทษไดหรือไม นอกจากนี้ทะเบียนประวัติ
อาชญากรยังมีสวนชวยศาลในการตรวจสอบวาไดมีการรอการลงโทษ รอการกํ าหนดโทษ 
หรอืมพีระราชบัญญัติลางมลทิน ตลอดจนมีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือไม เพราะถามี
การกระทํ าความผิดอาญาขึ้นอีกระหวางรอการลงโทษจํ าคุกไวจะเพิ่มโทษไมได 16 และใน
กรณีทีม่กีารลางมลทินจะนํ ามาเปนเหตุเพิ่มโทษฐานไมเข็ดหลาบไมได17

                   1.3 ดุลพนิิจในการลดโทษ  ทะเบียนประวัติอาชญากรจะบันทึกประวัติของผู
กระทํ าความผิดรวมทั้งลักษณะของการกระทํ าความผิดซ่ึงจะทํ าใหศาลทราบไวาจํ าเลยเคย
กระทํ าความผิดมากอนหรือไม ถาจํ าเลยไมเคยกระทํ าความผิดมากอนและมีคุณความดีมา
กอนศาลสามารถใชดุลพินิจลดโทษไดโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษ

                                                          
         14 เกยีรตภูิมิ  แสงศศิธร.  “กระบวนการกํ าหนดโทษจํ าเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับตาง
ประเทศ”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533, หนา 81.
         15 หยุด  แสงอุทัย.  กฎหมายอาญา ภาค 1.  พิมพคร้ังที่ 16. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,  2539, หนา 203 .
         16 ค ําพพิากษาฎีกาที่ 786 / 2502
         17 ค ําพพิากษาฎีกาที่ 1290 / 2500 และ 1330 / 2500
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                   1.4 ดุลพนิจิในการบวกโทษ  ทะเบียนประวัติอาชญากร มีสวนชวยศาลในการ
ใชดุลพินิจในการบวกโทษไดอยางมากเพราะทะเบียนประวัติอาชญากรจะปรากฏประวัติการ
กระท ําความผิดดวยทํ าใหศาลสามารถบวกโทษผูกระทํ าความผิดไดอยางเหมาะสม
                   1.5 ดุลพนิจิในการรอการกํ าหนดโทษ หรือรอการลงโทษ การรอการกํ าหนดโทษ
และรอการลงโทษมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูกระทํ าความผิดกลับตัวเปนคนดี ซ่ึงสวนที่ศาลจะ
ตองคํ านึงถึงในการรอการกํ าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ก็คือ อายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือ
สภาพความผิด หรือเหตุอื่นอันควรปราณี 18  ซ่ึงกอนที่ศาลจะพิพากษาคดี พนักงานคุม
ประพฤติจะตองทํ าการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ  ภูมิหลัง สภาพความผิด มาวิเคราะห
และทํ ารายงานเสนอศาลพรอมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะวาควรจะใชวิธีการอยางไรจึง
จะเหมาะสม    ซ่ึงขอมูลที่พนักงานคุมประพฤติจะตองสืบเสาะนี้จะปรากฏอยูในทะเบียน
ประวัติอาชญากร
        2) ดุลพนิจิในการใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย  การที่ศาลจะใชวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยไดอยางเหมาะสมจํ าเปนที่ศาลจะตองใชทะเบียนประวัติอาชญากรซ่ึงมีขอมูลเกี่ยว
กบัจํ าเลย เชน ถาจํ าเลยเปนผูกระทํ าความผิดติดนิสัยศาลอาจสั่งกักกันไวในเขตกํ าหนด เพื่อ
ปองกนัการกระทํ าความผิดเพื่อดัดนิสัย และฝกอาชีพ
        3) ดุลพนิจิในการปลอยช่ัวคราว  การปลอยช่ัวคราวมีหลักเกณฑในการพิจารณา 
คือ ความหนักเบาแหงขอหา พยานหลักฐานที่นํ ามาสืบแลวมีเพียงใด พฤติการณตาง ๆ แหง
คดีเปนอยางไร เช่ือถือผูรองขอประกันหรือหลักประกันไดเพียงใด ผูตองหาหรือจํ าเลยเคย
หลบหนีหรือไม ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปลอยช่ัวคราวมีหรือไมเพียง
ใดในกรณีที่ผูตองหาหรือจํ าเลยตองขังตามหมายศาลถามีคํ าคัดคานของพนักงานสอบสวน
หรอืพนกังานอัยการ หรือโจทก แลวแตกรณี  ดังนั้นกอนที่ศาลจะพิจารณาปลอยช่ัวคราวจะ
ตองพจิารณาหลักเกณฑตาง ๆ ประกอบการวินิจฉัย ซ่ึงศาลสามารถตรวจสอบถึงความหนัก
เบาแหงขอหา พฤติการณตาง ๆ แหงคดี รวมทั้งประวัติการหลบหนีของผูตองหาหรือจํ าเลย 
ไดจากทะเบียนประวัติอาชญากร ทํ าใหศาลสามารถใชดุลพินิจไดอยางถูกตองและเหมาะสม

                                                          
         18 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 56
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ประโยชนตอการบังคับโทษ
        ทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถนํ ามาใชเปนประโยชนแกงานราชทัณฑในการ
บังคับโทษผูกระทํ าความผิด คือ
        1) การจํ าแนกผูตองขัง ทะเบียนประวัติอาชญากรมีประโยชนตอการจํ าแนกผูตอง
ขังท ําใหทราบถึงพฤติการณและสาเหตุแหงการกระทํ าความผิดของผูตองขัง
        2 การพกัการลงโทษ ทะเบียนประวัติอาชญากรมีสวนชวยคณะกรรมการพักการ
ลงโทษในอันที่จะตรวจสอบถึงประวัติการกระทํ าความผิด ความหนักเบาของโทษและความ
รายแรงแหงการกระทํ าความผิด ทํ าใหสามารถเลือกนักโทษที่จะถูกพักการลงโทษไดอยาง
เหมาะสม กลาวคือ หากเปนอาชญากรอาชีพ หรือผูกระทํ าความผิดติดนิสัยก็ไมสมควรที่จะ
ปลอยผูกระทํ าความผิดกลับสูสังคมเพราะจะสรัางความเดือดรอนใหแกสังคม
        จะเห็นไดวาทะเบียนประวัติอาชญากรเปนระบบขอมูลที่เกี่ยวกับอาชญากรที่มี
ความสํ าคัญมาก
        การที่เจาพนักงานถามชื่อหรือที่อยูของบุคคลใดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและ
บุคคลนั้นไมยอมบอกชื่อหรือแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จนั้นสงผลใหเจาพนักงานซึ่ง
เปนผูใชอํ านาจรัฐไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสะดวก ทํ าใหเจาพนักงานไมทราบขอมูล
หรอืประวติัของบุคคลที่ถามได และในกรณีที่บุคคลนั้นแกลงบอกชื่อหรือที่อยูอันเปนเท็จก็จะ
สงผลใหมีการบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรไมตรงกับความเปนจริงและสงผลกระทบตอ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปนอยางมาก ทํ าใหทะเบียนประวัติอาชญากรขาดความนา
เช่ือถอื เปนอุปสรรคขัดขวางตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการลงโทษ หรือใชมาตร
การที่เหมาะสมกับผูกระทํ าความผิด และการที่มีขอมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรที่
ไมตรงกับความเปนจริงทํ าใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมสามารถเอื้อประโยชนใหกับ
สังคมไดอยางแทจริง

        ในประเทศฝรั่งเศสทะเบียนประวัติอาชญากรเปนเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของผู
กระทํ าความผิดที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูพิพากษาใชประโยชนในการตรวจสอบวาผูกระทํ า
ความผิดเคยมีประวัติการถูกลงโทษมากอนหรือไมและมีประโยชนในการที่ศาลจะเลือกใช
โทษไดอยางเหมาะสม ตลอดจนใชในการตัดสินรอการลงอาญาหรือรอการลงโทษ และการ
ลงโทษในกรณีที่กระทํ าความผิดซ้ํ า  ดังนั้นทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเปนเครื่องมือที่
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สํ าคัญสํ าหรับบองคกรที่ทํ าหนาที่บังคับโทษ รวมทั้งองคกรทางปกครองบางองคกรและผูที่
เกี่ยวของ 19     เนือ่งจากทะเบียนประวัติอาชญากรเปนเรื่องที่สํ าคัญดังนั้นในประเทศฝรั่งเศส
จึงก ําหนดใหการแจงช่ือบุคคลอันเปนเท็จ และเปนเหตุใหบุคคลอื่นถูกดํ าเนินคดี หรืออาจถูก
ดํ าเนินคดีอาญาตองระวางโทษจํ าคุก 5 ป หรือปรับ 7,500 ยูโร 20 หรือในกรณีที่ผูใดใหขอมูล
ระบุตัวอันเปนเท็จเปนเหตุใหเกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลอาชญากรรมตองระวาง
โทษปรับ 7,500 ยูโร 21

        การทีป่ระมวลกฎหมายอาญากํ าหนดใหความผิดตามมาตรา 367 เปนความผิด
ลหุโทษและมีโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทนั้นอาจมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยใน
ขณะที่มีการรางประมวลกฎหมายอาญาเพราะในสมัยนั้นการกระทํ าความผิดอาญาหรือ
จํ านวนของอาชญากรมีไมมากนักการตรวจสอบหรือการที่จะทํ าใหรูตัวผูกระทํ าความผิด
สามารถกระทํ าไดไมยาก แตในสภาพสังคมปจจุบันที่มีความซับซอนทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมทํ าใหมีการกระทํ าความผิดอาญาเปนจํ านวนมากสงผลใหการที่จะรูตัวผูกระทํ าความ
ผิดกระทํ าไดยากจํ าเปนที่จะตองอาศัยขอมูลจากทะเบียนประวัติอาชญากร ดังนั้นทะเบียน
ประวัติอาชญากรจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญและมีประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปน
อยางมากเพราะทะเบียนประวัติอาชญากรเปนเครื่องมือที่จะทํ าใหรูจักตัวผูกระทํ าความผิด
มากข้ึนซ่ึงขอมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรเปนประโยชนทั้งในการนํ าตัวผูกระทํ าความผิด
มาลงโทษของพนักงานสอบสวน ในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ในการสั่งคดี ในการ
พิจารณาคดีโดยการกํ าหนดโทษที่เหมาะสมเฉพาะตัวผูกระทํ าความผิดของศาล และการ
ปฏิบัติตอผูกระทํ าความผิดของราชทัณฑ  การกระทํ าความผิดฐานนี้เปนการกระทํ าที่เปน
อันตรายตอสังคมและเปนอันตรายตอประโยชนของรัฐ สมควรที่ประมวลกฎหมายอาญาจะ
ใหความสํ าคัญในเรื่องดังกลาวมากกวาที่จะบัญญัติใหความผิดที่กระทบตอระบบทะเบียน
ประวติัอาชญากรเปนเพียงความผิดลหุโทษที่มีโทษเพียงแคปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท  ดังนั้น
                                                          
         19 ทวีศักดิ์  ภักดีโต.  ทะเบียนประวัติอาชญากร.  หนา 33.
         20 The French Penal Code Article 434 –23., แตเดมิการกระทํ าดังกลาวจะถูกลงโทษจํ าคุกไม
เกนิ 6 เดือนถึง 5 ปและปรับตั้งแต 500-1,000 ฟรังค ตาม The French Code of Criminal Procedure  Article 
780. แตกฎหมายดงักลาวไดถูกยกเลิกไปในป 1994 และบัญญัติใหการกระทํ าความผิดฐานนี้เปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 434-23
         21 The French Code of Criminal Procedure  Article 781.
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กฎหมายอาญาควรกํ าหนดใหความผิดตามมาตรา 367 นี้ เปนความผิดอาญาทั่วไป โดยนํ า
ความผิดฐานนี้มาบัญญัติไวในภาค 2 (ภาคความผิด) และใหเปนความผิดพื้นฐานของความ
ผดิฐานแจงความเท็จตามมาตรา 137 และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม

4.1.2 ความผดิฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงาน ( มาตรา 368 )

        มาตรา 368 ผูใดทราบคํ าสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํ านาจที่มีกฎหมายให
ไว ไมปฏิบัติตามคํ าสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบ
วัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        ถาการสั่งเชนวานั้นเปนคํ าสั่งใหชวยทํ ากิจการในหนาที่ของเจาพนักงานซึ่ง
กฎหมายกํ าหนดใหสั่งใหชวยได ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
พนับาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้ไดแก การที่บุคคลไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจา
พนกังานซึ่งสั่งการตามอํ านาจที่กฎหมายใหไวโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร เมื่อทราบ
คํ าสั่งแลวโดยเจตนาไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงาน
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ อ ํานาจรัฐในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ” 22

        การกระทํ าที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้ คือเจตนาไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจา
พนกังานซึ่งสั่งการตามอํ านาจที่มีกฎหมายใหไว คือ คํ าสั่งของเจาพนักงานผูมีอํ านาจสั่งเพื่อ
ใหการเปนไปตามกฎหมายบทใดบทหนึ่งซ่ึงบังคับใหผูรับคํ าสั่งตองกระทํ าตาม ไมใชคํ าสั่ง
หามมใิหบุคคลทํ าผิดตอกฎหมายโดยทั่วไป  หรือคํ าสั่งใหเพิกถอนการกระทํ าความผิดที่ได
ทํ าลง 23  อยางไรก็ตามแมกฎหมายจะกํ าหนดไวโดยชัดเจนวาคํ าสั่งของเจาพนักงานตาม
มาตรา 368 นี้ ตองเปนคํ าสั่งการตามอํ านาจที่กฎหมายใหไวก็ตาม แตการที่บุคคลฝาฝนไม

                                                          
         22 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพมหานคร :  สํ านักพิมพ
วญิูชน, 2545, หนา  608.
         23 ค ําพพิากษาฎีกาที่ 104 / 2462 3 ธส 65,  643 / 2476 17 ธส 826
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ปฏิบัติตามก็ไมทํ าใหผูฝาฝนตองรับโทษฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานตามมาตรา 368 เสมอไป  
หากกฎหมายเชนวานั้นกํ าหนดใหเจาพนักงานมีอํ านาจสั่งใหบุคคลละเวนหรือใหกระทํ าการ
อยางใดอยางหนึ่งและในกฎหมายนั้นเองกํ าหนดโทษทางอาญาสํ าหรับผูที่ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามคํ าสั่งนั้นไวอยูแลว ผูที่ฝาฝนคํ าสั่งของเจาพนักงานดังกลาวยอมไมมีความผิด
ตามมาตรา 368 นี้ แตมีความผิดตามกฎหมายนั้น เพราะการที่บทบัญญัติของกฎหมายดัง
กลาวกํ าหนดโทษของการขัดคํ าสั่งไวแสดงใหเห็นวากฎหมายตองการแยกกรณีที่เกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ ออกเปนความผิดและลงโทษเปนกรณีพิเศษ การลงโทษจึงตองเปนไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ ไมวาโทษตามกฎหมายดังกลาวนั้นจะหนักกวาหรือเบากวาโทษฐานขัดคํ าสั่ง
ของเจาพนักงานตามมาตรา 368 ก็ตาม 24

        ความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานจะมีไดเฉพาะในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให
อํ านาจเจาพนักงานสั่งการเปนคํ าสั่งตอบุคคลไวเทานั้น ในกรณีที่กฎหมายไมไดใหอํ านาจ
เจาพนักงานในการสั่งการไวแมหนาที่ของเจาพนักงานตามตํ าแหนงหนาที่ราชการจะมีอยู
และเจาพนักงานสั่งการไปโดยชอบเพื่อใหการเปนไปตามกฎหมายก็ตาม ผูที่ขัดคํ าสั่งเจา
พนักงานก็ไมมีความผิดตามมาตรานี้ เชนกฎหมายกํ าหนดหนาที่ของเจาพนักงานตํ ารวจใน
การรักษาความสงบเรียบรอยซ่ึงถาแปลกฎหมายในความหมายอยางกวาง ในการปฏิบัติ
หนาที่เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชนเจาพนักงานตํ ารวจจะออกคํ าสั่งบังคับใหบุคคล
ละเวน หรือกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบเรียบรอยโดย
ถือวาผูที่ฝาฝนมีความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานไมได เพราะจะทํ าใหสิทธิและเสรีภาพ
ของบคุคลถูกลิดรอนโดยไมมีขอบเขต  ดังนั้นจะเปนความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานตาม
มาตรา 368 นี้ก็ตอเมื่อเขาไดกระทํ าความผิดแลวเจาพนักงานจะตองดํ าเนินการกับเขา เชน 
เจาพนักงานตํ ารวจสืบทราบมาวาแดงโกรธดํ าและจะทํ ารายดํ าเปนการแกแคน ถาแดงลงมือ
กระทํ าความผิดถึงพยายามอันเปนความผิดแลวจึงจะเขาทํ าการจับกุมหรือขัดขวางการ
กระท ําอันนั้นได แตถาแดงยังไมไดกระทํ าใด ๆ อันเปนความผิดจะออกคํ าสั่งไมใหแดงออก
จากบานหรือไมใหแดงเขาไปใกลบานของดํ าเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยไมได 25

                                                          
         24 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลมที่ 4 ตอน 2.   หนา 656.
         25  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 659.
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        ความผิดฐานนี้มีความใกลเคียงกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตาม
มาตรา 138  ซ่ึงมีคุณธรรมทางกฎหมายคือ “ ความเด็ดขาดของอํ านาจรัฐ ” เพราะการที่
บุคคลไมยอมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํ านาจที่มีกฎหมายใหไวโดยไม
มีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรนั้น เปนการทํ าใหเจาพนักงานไดรับความยากลํ าบากยิ่งข้ึนใน
การปฏิบัติตามอํ านาจหนาที่ คือทํ าใหการปฏิบัติตามอํ านาจหนาที่ไมสามารถดํ าเนินตอไป
ไดเหมอืนกับการ “ ขัดขวาง ” ตามมาตรา 138  แตการกระทํ าที่จะเปนความผิดฐานตอสูหรือ
ขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา 138 นั้น การตอสูหรือการขัดขวางนั้นตองเปนการกระทํ าที่
แสดงออก ไมใชเปนความผิดที่เกิดข้ึนเพราะละเวนไมกระทํ าการ เพียงแตนิ่งไมอนุโลมตาม
การกระทํ าของเจาพนักงานไมเปนการตอสูขัดขวาง 26  สวนการขัดคํ าสั่งเจาพนักงานนั้นทํ า
ใหเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ไดรับความยากลํ าบากมากขึ้นโดยการไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของ
เจาพนักงานซึ่งเปนการละเวนไมกระทํ า  เชน ไมนํ ารถข้ึนช่ังนํ้ าหนักตามคํ าสั่งของเจา
พนกังาน ยังไมเปนการตอสูขัดขวางแตถาปดประตูรถและถอดกุญแจออกไปดวยเปนการตอ
สูขัดขวาง ตํ ารวจจับคนจะนํ าตัวไปที่ทํ าการผูถูกจับกุมไมไป ถาเพียงแตไมเดินไปกับตํ ารวจ 
นิง่หรอืนอนเสียจนเจาพนักงานตํ ารวจตองใชกํ าลังหามใสรถไมเปนการตอสูขัดขวาง แตเปน
การขัดค ําสั่งเจาพนักงาน แตถาไดผลัก ด้ิน ไมใหหามออกไปถือวาไดมีการตอสูขัดขวางเจา
พนักงาน เจาพนักงานแสดงหมายขอคนบานเรียกใหเปดประตูเจาของบานไมเปดประตูให
เขาไมเปนการตอสูขัดขวาง แตถาประตูเปดอยูแลวแตกลับไปปดประตูเสียไมยอมใหเขา หรือ
ออกมายืนขวางประตูหรือเอาเตียงมาขวางประตูไวเปนการตอสูขัดขวาง  การไมยอมใหจับ
และซอนตัวเสียหรือหลบหนีเขาไปในครัวไมเปนการตอสูขัดขวาง 27

        การกระทํ าความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานนี้เปนการกระทํ าตอเจาพนักงานผู
ใชอํ านาจรัฐ และทํ าใหเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ไดยากลํ าบากมากขึ้นคลายกับการกระทํ า
ความผดิฐานตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา 138  เพียงแตการกระทํ าที่เปนความ
ผิดตามมาตรา 368 นี้เปนการละเวนไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตาม

                                                          
         26 จติติ  ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1.  พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพมหานคร : สํ านักอบ
รมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,  2543,  หนา166.  และ คํ าพิพากษาฎีกาที่ 223 / 2531 2531 ฎ 19
         27 จติติ  ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1.  หนา 166 – 167.  และคํ าพิพากษาฎีกาที่
448 / 2467 ธส 309
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อ ํานาจทีม่กีฎหมายใหไวโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรเทานั้น  การกระทํ าไมไดมีความ
รนุแรงเทากับความผิดตามมาตรา 138  ความผิดทั้งสองฐานความผิดนี้มีผลกระทบตอความ
เด็ดขาดแหงอํ านาจรัฐเหมือนกัน แตเมื่อพิจารณาบทระวางโทษของความผิดทั้งสองฐานนี้
กลบัแตกตางกันมาก คือความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา 138 มีบทระวาง
โทษคอืจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ สวนความผิดฐานขัด
คํ าสัง่เจาพนักงานตามมาตรา 368 กลับมีบทระวางโทษเพียงจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ ดังนั้นการที่กํ าหนดใหความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจา
พนักงานเปนเพียงความผิดลหุโทษจึงมีความไมเหมาะสม สมควรที่จะไดมีการนํ าความผิด
ฐานนี้มาบัญญัติไวในภาคความผิดโดยบัญญัติไวในหมวดความผิดตอเจาพนักงานและ
กํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม โดยใหมีโทษเบากวาความผิดฐานตอสูขัดขวางเจา
พนกังานตามมาตรา 138 เพราะความผิดตามมาตรา 368 นี้มีความรุนแรงนอยกวา

4.1.3 ความผิดฐานไมชวยระงับเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอยางอื่น 
(มาตรา 383)

        มาตรา 383 ผูใดเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่นและเจาพนักงานเรียกให
ชวยระงับ ถาผูนั้นสามารถชวยไดแตไมชวย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม
เกนิหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลไมชวยระงับเมื่อเกิดเพลิงไหม
หรอืสาธารณภัยอื่น และเจาพนักงานไดเรียกใหชวยระงับทั้ง ๆ ที่สามารถชวยระงับได โดย
เจตนาไมชวยระงับเพลิงไหมหรือสาธารณภัย
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ อ ํานาจรฐัในการเรียกใหชวย
ระงับเพลิงไหมหรือสาธารณภัย ”
        ความผิดตามมาตรานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอ
ไปนี ้คือ 1) เกิดเพลิงไหม หรือ 2) เกิดสาธารณภัยอื่น  ถาไมมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งที่
กลาวมาแลวความผิดฐานนี้ก็จะเกิดข้ึนไมได
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        ความผิดตามมาตรานี้ไดรางข้ึนโดยถือตามกฎหมายอิตาลีซ่ึงใชคํ าวา “public 
calamity and common danger” ซ่ึงเจตนารมณของกฎหมายก็คือตองการใหบุคคลชวย
เหลือใหความรวมมือตอเจาพนักงานในการบรรเทาสาธารณภัยและการที่กฎหมายลงโทษก็
เพราะผูกระทํ าความผิดเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาสาธารณประโยชน 28

        การกระทํ าที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้จะตองเปนกรณีที่เจาพนักงานผูเรียกให
ชวยนั้นเปนเจาพนักงานที่มีหนาที่ในการระงับภัยนั้นดวย ไมวาจะไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนา
ที่ในตํ าแหนงราชการไมวาจะเปนประจํ าหรือช่ัวคราว และไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทน
เพื่อการนั้นหรือไมก็ตาม การที่เจาพนักงานนั้นเรียกใหชวยหมายความวาเจาพนักงานขอ
ความรวมมือใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาพนักงานในการระงับสาธารณ
ภัย  เจาพนักงานอาจขอความรวมมือโดยการเรียกใหบุคคลชวยระงับสาธารณภัยโดยวิธีใดก็
ได เชนเรียกรองใหชวยดวยวาจา โดยการเขียนเปนลายลักษณอักษร หรือประกาศใหชวย
เหลือไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม 29

        การที่เจาพนักงานเรียกใหบุคคลชวยระงับสาธารณภัยและบุคคลนั้นไมยอมชวย
ไมเปนความผิดฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานตามมาตรา 368 เพราะความผิดตามมาตรา 383 นี้
กฎหมายใชคํ าวา “ เจาพนักงานเรียกใหชวยระงับ ” ไมใชคํ าวา “ เจาพนักงานสั่งใหชวย
ระงับ ” เพราะความผิดตามมาตรา 383 นี้เจาพนักงานไมมีอํ านาจสั่งเพราะในเรื่องการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานในการระงับสาธารณภัยไมมีกฎหมายกํ าหนดใหเจาพนักงานมี
อ ํานาจออกคํ าสั่งใหบุคคลชวย ดังนั้นการที่เจาพนักงานเรียกใหคนชวย หรือแมแตจะไดออก
เปนค ําสั่งใหคนชวยระงับสาธารณภัยก็จะถือวาเปนคํ าสั่ง และถือวาการไมชวยเปนความผิด
ฐานขัดคํ าสั่งเจาพนักงานตามมาตรา 368 ไมได
        ในกรณีที่เจาพนักงานเรียกใหชวยโดยใหเขาไปนํ าคนออกจากบริเวณที่ไฟไหม 
การไมชวยเปนความผิดตามมาตรา 383 เทานั้น ไมถือวาเปนการละเวนการที่จักตองกระทํ า
เพือ่ปองกันผลตามมาตรา 59 วรรค 5 เพื่อลงโทษฐานฆาคนตายโดยเจตนาไมได เพราะเมื่อ

                                                          
         28 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา  752.
         29  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  753.
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กฎหมายกํ าหนดวาใหชวยและลงโทษการไมชวยไวแลวก็ตองถือวากฎหมายประสงคจะลง
โทษผูที่ละเวนไมชวยเทานั้น 30

        ความผิดตามมาตรา 383 นี้จะแตกตางกับความผิดฐานไมชวยเหลือผูที่ตกอยู
ในภยนัอันตรายแหงชีวิตตามมาตรา 374 เพราะความผิดตามมาตรา 374 เปนเรื่องที่บุคคล
เปนผูรับอันตราย แตความผิดตามมาตรา 383 นี้ เปนเหตุที่เกิดข้ึนทํ าใหสาธารณชนไดรับภัย 
31

        การทีบุ่คคลไมชวยระงับเมื่อเกิดเพลิงไหมหรือสาธารณภัยอื่น เมื่อเจาพนักงานได
เรียกใหชวยระงับนั้นเปนการกระทํ าที่กระทบตอคุณธรรมทางกฎหมายในเรื่องอํ านาจรัฐใน
การเรียกใหชวยระงับภัยสาธารณะ ซ่ึงคุณธรรมทางกฎหมายดังกลาวเปนคุณคาพื้นฐานที่
กระทบตอการยูรวมกันของมนุษยในสังคมที่รายแรง การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้เปน
การกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง มีความกาวราวหรือรุนแรงของการกระทํ า 
เปนอันตรายตอสังคมมาก การที่ประมวลกฎหมายอาญากํ าหนดใหความผิดดังกลาวเปน
เพียงความผิดลหุโทษที่มีโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับจึงมีความไมเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบันเปนอยางมาก  ดังนั้นสมควรที่จะได
บัญญัติใหความผิดตามมาตรา 383 นี้เปนความผิดอาญาทั่วไป โดยบัญญัติไวในหมวด
ความผิดตอเจาพนักงาน และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสมกับลักษณะของความ
ผิด

                                                          
         30  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  756.
         31 พิพัฒน จักรางกูร.  ค ําอธบิายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดลหุโทษ.  กรุงเทพมหานคร : สํ านักอบรมกฎหมายแหง
เนตบัิณฑิตยสภา,  2527,  หนา 223.
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4.2 ความผิดตอความปลอดภัยของสาธารณะ

ความผิดฐานไมชวยเหลือผูอื่นที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิต (มาตรา374)
        มาตรา 374 ผูใดเห็นผูอื่นตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตซ่ึงตนอาจชวยไดโดยไมควร
กลวัอนัตรายแกตนเองหรือผูอื่น แตไมชวยตามความจํ าเปน ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่ง
เดอืนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลไมชวยเหลือผูอื่นที่ตกอยูใน
ภยนัตรายแหงชีวิตตามความจํ าเปน ซ่ึงตนอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือ
ผูอื่นโดยเจตนาไมชวยเหลือ
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความปลอดภัยสาธารณะ ” 32

        บทบัญญัติตามมาตรา 374 นี้เปนบทบัญญัติที่บังคับใหบุคคลตองกระทํ าการ
ชวยเหลือผูที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตหากชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผู
อื่นถาไมชวยก็มีความผิดและตองรับโทษ การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้เปนความผิด
เพราะการละเวน และบทบัญญัติในมาตรานี้เปนการบังคับใหบุคคลทํ าหนาที่เปนพลเมืองดี
หรอืที่เรียกกันวา Good Samaritan Law 33 หนาที่ตามมาตรานี้เปนหนาที่ชวยเหลือทั่วไป
ของประชาชนที่จะตองกระทํ าตอสาธารณะไมใชหนาที่โดยเฉพาะที่จะตองกระทํ าเพื่อปองกัน
ผลตามมาตรา 59 วรรคทาย ความผิดตามมาตรานี้เปนกรณีพิเศษที่กฎหมายลงโทษแกผูที่
ละเวนไมชวยเหลือผูอื่นซ่ึงกฎหมายบังคับใหมีหนาที่ตองกระทํ าโดยไมตองคํ านึงวาผูนั้นจะ
เปนญาตหิรอืรูจักกันหรือไม และการที่กฎหมายกํ าหนดใหเปนความผิดก็เพราะผูกระทํ าขาด
เมตตาจิต
        หลักกฎหมายในเรื่องการงดเวนการกระทํ ากอใหเกิดความรับผิดอาญานั้นได
พฒันามาจากหลักทฤษฎีเมตตาธรรม (rule of beneficence) ของ Jeramy Bantham นัก
กฎหมายชาวอังกฤษที่วา “เมื่อบุคคลใดก็ตามตกอยูในภยันตรายควรกํ าหนดใหเปน
หนาที่ของบุคคลทุกคนที่จะชวยเหลือบุคคลอื่นเมื่อการใหความชวยเหลือนั้นไมได
กอใหเกิดความเสียหายแกผูชวยเหลือแตอยางใด” แต Macaulay นกันิติศาสตรของ
อังกฤษอีกคนหนึ่งไดคัดคานความคิดดังกลาวโดยเห็นวา ภาระทางศีลธรรมแตเพียงอยาง
                                                          
         32 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  375.
         33 Lafave.  Criminal Law.  p. 191.
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เดียวนั้นไมเพียงพอที่จะกอใหบุคคลตองรับผิดในทางอาญา ดังนั้นเขาจึงไดวางหลักวาการ
ละเลยตอศีลธรรมที่นาตํ าหนิยังไมกอใหเปนความผิดอาญา กฎหมายอาญาควรจะลงโทษ
เฉพาะพฤติการณที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการบัญญัติกฎหมายเพื่อการลงโทษบุคคล 
ซ่ึงพฤตกิารณที่เหมาะสมไดแก การมีสภาวะบางอยางหรือการมีความผูกพันบางอยาง หรือ
การมีหนาที่เฉพาะกํ าหนดหนาที่แกบุคคลที่จะตองกระทํ าเพื่อปองกันไมใหผลนั้นเกิดข้ึน ได
แกหนาที่อันเกิดจากความสัมพันธในครอบครัว เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย เกิดจาก
สญัญา เกิดจากพฤติการณบางอยางของบุคคล เชนการรับเขาดูแลโดยสมัครใจ การที่ตนกอ
ใหเกดิอันตราย การเปนเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสิน เปนตน  ดังนั้นบุคคลคนหนึ่งจึงไม
มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองทํ าการชวยเหลือบุคคลอื่นซ่ึงตกอยูในภยันตรายแมเขาจะ
สามารถชวยเหลือได กลาวโดยสรุปก็คือโดยทั่วไปบุคคลไมมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองทํ า
การชวยเหลือบุคคลอื่นซ่ึงตกอยูในภยันตรายแมวาความชวยเหลือนั้นสามารถทํ าไดโดย
ปราศจากอันตรายหรือความไมสะดวก เชน ไมตองตะโกนเตือนคนตาบอดที่กํ าลังเดินมุง
หนาไปทางหนาผา หรือเตือนผูที่มีจิตใจเลื่อนลอยซึ่งกํ าลังถือเทียนเขาไปในหองเก็บดินปน 
หรือบุคคลไมจํ าตองชวยเหลือบุตรของเพื่อนบานที่กํ าลังจมนํ้ าหรือไมจํ าตองชวยเหลือผูที่
นอนหมดสตอิยูบนรางรถไฟแมวาเด็กกํ าลังจมนํ้ า หรือรถไฟกํ าลังวิ่งเขามา เปนตน เพราะวา
หนาที่ตามศีลธรรมที่ตองกระทํ ายังไมเพียงพอที่จะวางเปนขอบังคับใหเกิดหนาที่ตาม
กฎหมายที่จะตองทํ าเชนนั้น 34  เวนแตโดยกฎหมายหรือโดยพฤติการณพิเศษที่เหมาะสมจะ
กํ าหนดใหเปนหนาที่ของบุคคลที่จะตองทํ าเพื่อใหความชวยเหลือ กลาวคือบุคคลโดยทั่วไป
ไมมีหนาที่จะตองใหความชวยเหลือแกบุคคลอื่นซ่ึงตกอยูในภยันตรายแมสามารถจะชวยให
ความชวยเหลือได นอกเสียจากบุคคลนั้นมีหนาที่โดยกฎหมายหรือโดยพฤติการณพิเศษที่
เหมาะสมทีจ่ะกํ าหนดหนาที่เฉพาะใหแกเขาใหมีหนาที่เฉพาะตองกระทํ าเพื่อปองกันผลนั้น
        กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษมีแนวความคิดวาบุคคลไมควรแตเพียงงดเวน
การระรานหรือกอใหเกิดอันตรายใหแกเพื่อนบานเทานั้น แตควรกระทํ าการบางอยางเปนการ
บริการแกเพื่อนบานดวย (แตอยางไรก็ตามโดยทั่วไปแลวกฎหมายอาญาก็มักจะหามมิให
บุคคลกออนัตรายเปนความผิด และปลอยใหเปนหนาที่ของครูและศาสนาสอนศีลธรรมและ
สรางแรงจูงใจใหคนกระทํ าความดี) และเห็นวาการพยายามลงโทษบุคคลที่ไมชวยเหลือผูอื่น

                                                          
34 Jerome Hall.  General Principle of Criminal Law.  p. 192.
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เปนเรือ่งทีเ่ปนไปไมได กฎหมายตองไมเอาผิดกับการงดเวนที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่สมควรไดรับ
การต ําหนิเทานั้น แตควรลงโทษเฉพาะการละเวนในการกระทํ าบางสภาวะพฤติการณซ่ึงการ
ผดิศลีธรรมนั้น ๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงคในการลงโทษบุคคล 35

        กฎหมาย Anglo American ก ําหนดใหเปนหนาที่ของทุก ๆ คนที่จะตองทํ าการ
ฃวยเหลือบุคคลอื่นซ่ึงตกอยูในภยันตรายเมื่อผูนั้นสามารถชวยเหลือไดโดยไมเปนอันตราย
แกตนเอง คือเห็นวาบุคคลไมควรเพิกเฉยใหการไมกระทํ าเพื่อชวยบุคคลอื่นปราศจากความ
รบัผดิทางอาญา แตควรกํ าหนดใหไดรับโทษนอยกวาหรือไมรุนแรงเทากับการกระทํ าซ่ึงเเปน
การงดเวน
        ในสหรัฐอเมริกามีบัญญัติของกฎหมายกํ าหนดหนาที่ที่ตองทํ าการชวยเหลือผูซ่ึง
ตกอยูในอันตราย เชน ผูขับข่ีรถที่ไปพบผูบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถชนตองทํ าการ
หยดุรถและกระทํ าการใหความชวยเหลือแกผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้น หากผูใดฝาฝน
ยอมมีความผิดตาม “ The hit and run ” ซ่ึงกฎหมายในเรื่องนี้เปนการกํ าหนดหนาที่ของ
บุคคลเพื่อปกปองรักษาชีวิตของบุคคลอื่น ดังนั้นหากผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั้นตาย
จากการไมไดรับความชวยเหลือนั้น ผูขับรถก็ตองรับผิดในความตายนั้น 36

        ความผิดตามมาตรานี้เปนความผิดเกี่ยวกับศีลธรรม ซ่ึงศีลธรรมเปนสิ่งที่มีความ
สํ าคัญเพราะเปนสิ่งที่หลอหลอมการอยูรวมกันของมนุษยใหเกิดสันติสุข ความผิดตาม
มาตรานี้เปนบทบัญญัติที่บังคับใหบุคคลตองกระทํ าการชวยเหลือผูที่ตกอยูในภยันตรายแหง
ชีวิตหากชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอื่น ถาไมชวยก็มีความผิดและตองรับ
โทษ การไมชวยเหลือนี้ถือวาเปนการละเวนไมกระทํ าซ่ึงผูกระทํ าความผิดโดยการละเวนนี้ไม
มหีนาที่โดยเฉพาะเจาะจงที่จะตองปองกันมิใหผลนั้น ๆ เกิดข้ึน แตเปนหนาที่โดยทั่ว ๆ  ไปใน
ฐานะทีเ่ปนพลเมืองดี ซ่ึงหนาที่ตามมาตรานี้เปนหนาที่ชวยเหลือทั่วไปของประชาชนที่จะตอง
กระท ําตอสาธารณชน ไมใชหนาที่โดยเฉพาะที่จะตองกระทํ าเพื่อปองกันผลตามมาตรา 59 
วรรคทาย

                                                          
         35 Monrad G Paulsen. Criminal Law and Its Processes.  Boston Toronto, Little, Brown
And Company,  1962,  pp.  227-228.
         36 แววรว ี สังขพันธ.  “ การกระทํ าดวยการงดเวน ” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2538,  หนา 68.
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        บทบัญญัติของกฎหมายอาญาที่บัญญัติใหการละเวนเปนความผิดนี้มีปรากฏอยู
ในกฎหมายอาญาของหลายประเทศ เชน ประมวลกฎหมายอาญาของนอรเวยมาตรา 387 
บัญญัติวา บุคคลจะไดรับโทษปรับหรือจํ าคุกไมเกินสามเดือนหากละเวนทั้ง ๆ ที่สามารถจะ
กระทํ าไดโดยไมมีภยันตรายเปนพิเศษหรือตองเสียสละเปนพิเศษตอตนเองหรือตอผูอื่นใน
กรณีดังตอไปนี้
        1) ละเวนที่จะชวยเหลือตามความสามารถของตนบุคคลซึ่งชีวิตของผูนั้นตกอยู
ในภยันอันตรายอยางแจงชัดและใกลจะถึง หรือ
        2) ละเวนที่จะปองกันอัคคีภัย อุทกภัย การระเบิด หรืออุบัติเหตุคลายคลึงกันซ่ึง
อาจกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตของบุคคลอื่น ๆ ทั้งนี้โดยการไมแจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ไดทราบทันทวงที
        หากบุคคลใดตายลงเพราะการละเวนดังกลาวผูที่ละเวนจะไดรับโทษจํ าคุกไมเกิน
หกเดือน
        เนื่องจากการไมชวยเปนการละเวนไมใชงดเวนดังนั้นแมมีคนตายกฎหมายนอร
เวยก็ลงโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน ไมใชลงโทษฐานฆาคนตาย
        การที่รัฐบัญญัติใหการละเวนการกระทํ าเปนความผิดก็เพื่อปองกันผลประโยชน
ของสาธารณชนและปองกันสาธารณภัยหรือเพื่อใหการบริหารงานของรัฐเปนไปโดยเรียบ
รอย 37

        หากพจิารณาถึงเจตนารมณของการบัญญัติมาตรา 59 วรรคทายแลวจะเห็นวา
กฎหมายประสงคจะลงโทษบุคคลที่นิ่งเฉยหรือปลอยใหพฤติการณบางอยางเกิดข้ึนและกอ
เปนความเสยีหายหรือผลรายไดไมนอยไปกวามีการกระทํ าที่แสดงออกมาทั้งๆ ที่เขาสามารถ
จะเปลีย่นแปลงผลอันนั้นได และเขาตกอยูในสภาวะหรือความผูกพันบางอยาง  ซ่ึงการไม
ชวยเหลอืผูที่ตกอยูในภยันตรายแหงชีวิตทั้ง ๆ ที่ตนสามารถชวยไดนั้นก็เปนการที่บุคคลไม
กระท ําและไดกอใหเกิดความเสียหาย ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงผลอันนั้นไดเหมือน
กันเพียงแตสภาวะผูกพันของผู ที่ไมชวยเหลือนั้นเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนเองในจิตใจของ
มนษุยทุกคนที่วาสิ่งใดควรกระทํ าหรือไมกระทํ าที่เรียกวา “ ศลีธรรม ” ซ่ึงการฝาฝนความรู
สกึดังกลาวเปนเรื่องที่นาตํ าหนิอยางรายแรง

                                                          
         37Jerome Hall. General Principle of Criminal Law. pp.  198-199.
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        ความผิดตามมาตรา 374 นี้มีลักษณะเปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีล
ธรรมอยางรายแรงและมีผลกระทบถึงหรือเปนอันตรายตอบุคคลอื่นและสังคมมาก จึงไมสอด
คลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ  การที่กํ าหนดใหความผิดฐานนี้เปนความผิดลหุโทษ
และมีบทระวางโทษเพียงจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
จึงไมเหมาะสม สมควรที่จะไดมีการเปลี่ยนความผิดฐานนี้มาเปนความผิดอาญาทั่วไปเพื่อให
กฎหมายอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันประโยชนของสาธารณหรือความ
ปลอดภัยของสาธารณ และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม

4.3ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายจากการใชอาวุธ

ความผิดฐานพาอาวุธไปในเมืองหรือชุมนุมชน ( มาตรา 371 )
        มาตรา 371 ผูใดพาอาวุธไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยเปดเผยหรือ
โดยไมมเีหตุอันสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการมนัสการ การรื่นเริงหรือ
การอื่นใด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทและใหศาลมีอํ านาจสั่งใหริบอาวุธนั้น
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่ผูกระทํ าความผิดพาอาวุธไปในเมือง 
ในหมูบานหรือทางสาธารณโดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร โดยเจตนาพาอาวุธไป
โดยเปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือการที่ผูกระทํ าพาอาวุธไปในที่ชุมนุมชนที่ไดจัด
ใหมข้ึีนเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด โดยเจตนาพาอาวุธไปในชุมนุมชน
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ภยนัตรายอันเกิดจากการใช
อาวุธ ” 38

        อาวุธนั้นเปนสิ่งที่เปนอันตรายและอาจใชในการกระทํ าความผิดได การบัญญัติ
กฎหมายลงโทษสํ าหรับความผิดฐานนี้มีลักษณะเปนการปองกันอันตรายจากอาวุธที่อาจเกิด
ข้ึนไดทุกขณะ ความผิดฐานนี้เปนความผิดที่เปนการกออันตราย เปนความผิดที่กฎหมาย
ประสงคจะไมใหอันตรายเกิดข้ึนจึงไดบัญญัติเปนการปองกันอันตรายไวกอน

                                                          
         38 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  106.
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        อาวุธหมายความรวมถึงสิ่งซ่ึงไมไดเปนอาวุธโดยสภาพแตซ่ึงไดใชหรือเจตนาจะ
ใชประทุษรายรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธ 39  ดังนั้นอาวุธจึงมีความหมาย 2
ประการ คือ

1) อาวุธโดยสภาพ  ไดแก สิ่งที่ผลิตข้ึนมีสภาพเปนอาวุธในตัวของมันเองและ
สามารถท ําอันตรายถึงสาหัสได  เชน ปน ดาบ หอก หลาว ธนู หนาไม ลูกระเบิด เปนตน
        2) สิง่ซ่ึงไมเปนอาวุธโดยสภาพ คือสภาพตามปกติไมเปนอาวุธ แตใชในกิจการ
อยางอื่น เชน จอบขุดดิน มดีทํ าครัว สากตํ านํ้ าพริก เคียวเกี่ยวขาว ไมคาน สิ่ว คอน นํ้ ากรด 
เปนตน  แตถาไดใชสิ่งเหลานี้ประทุษรายตอรางกายถึงอันตรายสาหัสอยางอาวุธก็ถือวาเปน 
“ อาวุธ ” เชน เคียวเกี่ยวขาวที่มีผูใชมีเจตนาจะใชฟนคนใหแขนขาด นํ้ ากรดที่ผูถือมีเจตนา
จะใชสาดหนาผูอื่นใหเสียโฉม
        คํ าวาอาวุธในมาตรานี้ไมไดหมายความวาจะตองเปนอาวุธที่อยูในสภาพที่จะตอง
ใชการไดในทันทีทันใดนั้น แมแตอาวุธปนที่ไมไดบรรจุลูกหรือมีดที่เก็บไวในฝก หรือหอ หรือ
ผูกหรือมัดไวก็ถือวาเปนอาวุธแลว เพราะการพาอาวุธไปนั้นแมอาวุธจะอยูในลักษณะดัง
กลาวก็ตามก็อาจกอใหเกิดความหวาดเสียว และบุคคลอาจใชอาวุธดังกลาวในการกระทํ า
ความผิดไดโดยงาย

กรณีของอาวุธปนนั้นพระราชบัญญัติอาวุธปน  มาตรา 4 (1) ไดบัญญัตินิยาม
ความหมายของอาวุธปนไววา “ อาวุธปนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดที่ใชสงเครื่อง
กระสุนปนโดยวิธีระเบิดหรือกํ าลังแรงดันแกส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอยางใดซึ่งตอง
อาศยัอํ านาจของพลังงาน และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้น ๆ ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นวาสํ าคัญและ
ไดระบุไวในกฎกระทรวง ”
        จากบทนิยามดังกลาวจะเห็นไดวาความหมายของอาวุธปนไมไดหมายความถึง
เฉพาะอาวุธปนที่เปนจริงและเขาใจกันอยูทั่ว ๆ ไปเทานั้นแตหมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิด
ทีส่งเครือ่งกระสุนโดยวิธีระเบิดของกํ าลังดัน ของแกสหรือลม และรวมถึงสวนหนึ่งสวนใดของ
อาวุธนั้น ๆ ซ่ึงรฐัมนตรี( กระทรวงมหาดไทย )  เหน็วาสํ าคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง
ดวย

                                                          
         39 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 ( 5 )
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        สวนหนึ่งสวนใดของอาวุธปนที่รัฐมนตรีเห็นวาสํ าคัญและไดระบุไวในกฎกระทรวง
ฉบับที ่3 พ.ศ. 2491 ขอ 1. ที่ใหถือวาเปนอาวุธปนไดแก
        1. ล ํากลอง
        2. เครือ่งลกูเลื่อน หรือสวนประกอบสํ าคัญของเครื่องลูกเลื่อน
        3. เครือ่งลั่นไก หรือสวนประกอบสํ าคัญของเครื่องลั่นไก
        4. เครือ่งสงกระสุน ซองกระสุน หรือสวนประกอบสํ าคัญของสิ่งเหลานี้
        ความหมายของอาวุธปนตามกฎหมายจึงไมไดจํ ากัดเฉพาะวาตองเปนอาวุธปน
จรงิ ๆ หรือตองเปนอาวุธปนที่สามารถใชบังคับไดจริง ๆ เทานั้น แมอาวุธปนที่ไมอาจใชยิงทํ า
อันตรายแกชีวิตและวัตถุไดเพราะปนและลํ ากลองชํ ารุดใชการไมได หรือเปนอาวุธปนที่ไมมี
ลูกโมและแกนลูกโมแตก็เปนอาวุธปนโดยสภาพ ดังนั้นผูที่พาอาวุธปนหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาวุธปนดังกลาวอาจมีความผิดตามมาตรานี้ได 40

        พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งบัญญัติวา “ หามมิใหผูใดพาอาวุธปน
ติดตัวไปในเมือง หมูบานหรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัว เวนแต
เปนกรณีที่ตองมีติดตัวเมื่อมีเหตุจํ าเปนและเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ ”

วรรคสองบัญญัติวา “ไมวากรณีใด ๆ หามมิใหพาอาวุธปนโดยเปดเผย หรือพาไป
ในทีชุ่มนมุชนทีไ่ดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด”
        มาตรา 72 ทวิ วรรคสองบัญญัติวา “ ผูใดฝาฝนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ถาผูนั้นฝาฝนมาตรา 
8 ทวิ วรรคสองดวยตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท ”
        วรรคสามบัญญัติวา “ผูใดไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวผูใดฝาฝนมาตรา 8 
ทว ิ วรรคสองตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
”
        จากบทบัญญัติมาตรา 8 ทวิ จะเห็นไดวากฎหมายไดแยกความผิดฐานพาอาวุธ
ปนออกเปน 3 กรณี คือ

                                                          
         40 ค ําพิพากษาฎีกาที่ 1903 / 2520 ( ประชมุใหญ ), 1022 / 2522, 1459 / 2523
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        1) ฐานพาอาวุธปนติดตัวไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะ โดยไมไดรับ
อนุญาต
        2) ฐานพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย
        3)ฐานพาอาวุธปนไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การ
มหรสพหรือการอื่นใด
        ความผิดฐานพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย และฐานพาอาวุธปนไปในชุมนุมชนที่ได
จัดใหมข้ึีนเพือ่นมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด ตามขอ 2 และ ขอ 3 นั้นเปน
ความผดิทีก่ฎหมายประสงคจะไมใหมีการฝาฝนโดยเด็ดขาดเพราะในมาตรา 8 ทวิ วรรคสอง
ใชคํ าวา “ ไมวากรณีใด ๆ ” และมาตรา 72 ทวิที่ไดบัญญัติวา แมผูพาอาวุธปนไปโดยเปดเผย
หรอืพาอาวุธปนไปในที่ชุมนุมชน ฯ จะเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหมีอาวุธปนติดตัวก็ตาม ผูนั้นก็
ยังมีความผิดฐานพาอาวุธปนอยู แตอัตราโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิดฐานพาอาวุธปน
ในกรณีนีจ้ะตํ่ ากวาโทษในกรณีอื่น คือ จํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จํ าทั้งปรับ

ความผดิฐานพาอาวุธปนไปในเมือง หรือในชุมนุมชน ตามมาตรา 371 นี้เปน
ความผิดฐานพาอาวุธปนตาม พ.ร.บ.ปน ฯ มาตรา 8 ทวิ ดวย แตความผิดตามมาตรา 371 นี้
จะไมจํ ากัดประเภทอาวุธกลาวคือถาเปนการพาอาวุธปนไปในเมือง หรือในชุมนุมชนก็จะเปน
ความผดิตามมาตรา 371 และตาม พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ ดวย เปนกรรมเดียวผิด
ตอกฎหมายหลายบทลงโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปน ฯ ซ่ึงเปนบทหนัก แตหากเปนการพาอาวุธ
อื่น ๆ ซ่ึงไมใชอาวุธปนไปในเมืองหรือในที่ชุมนุมชนก็เปนความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 371
        อยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไมไดเครงครัดเสียจนหามมิใหมีการพกพาอาวุธปนติด
ตัวไปเสยีทีเดียว เนื่องจากกฎหมายเล็งเห็นวาอาวุธปนนั้นแมจะมีโทษก็ตามแตก็มีประโยชน
ในทางที่ดีอยูไมนอยโดยเฉพาะสุจริตชนซ่ึงบางครั้งก็จํ าเปนตองมีอาวุธปนไวสํ าหรับปกปอง
ชีวิตและทรพัยสินของตน หรือผูอื่นจากคนราย หากกฎหมายไมเปดโอกาสใหบุคคลมีหรือพก
พาอาวธุปนแลวก็จะกลายเปนวาสุจริตชนตองเสียเปรียบคนราย นอกจากนี้อาวุธปนเปนสิ่งที่
จํ าเปนอยางยิ่งสํ าหรับงานราชการทหารและตํ ารวจที่จํ าเปนตองมีอาวุธปนไวเพื่อปองกัน
ประเทศหรือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ดังนั้น พ.ร.บ. อาวุธปน ฯ มาตรา 8 ทวิ 
จึงบัญญัติขอยกเวนไวใหบุคคลตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม (1) ถึง (3) ไมมีความผิดฐานพา
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อาวุธปนไปในเมืองหรือในชุมนุมชนเลย แมจะเปนการพกพาอาวุธปนติดตัวไปโดยไมไดรับ
อนญุาตใหมีอาวุธปนติดตัวก็ตาม แตถาไมใชบุคคลตามมาตรา 8 ทวิ วรรคสาม (1) ถึง (3) 
จะไมมีความผิดฐานพาอาวุธปนจะตองเปนกรณีที่พาอาวุธปนติดตัวเนื่องจากมีเหตุจํ าเปน
และเรงดวนตามสมควรแกพฤติการณ
        ความผิดตามมาตรา 371 แบงออกเปน 2 ความผิด คือ

1) ความผดิฐานพาอาวุธไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะโดยเปดเผย หรือ
โดยไมมีเหตุอันสมควร การพาอาวุธไปโดยเปดเผยจะเปนความผิดเมื่อเปนการพาอาวุธไป
โดยเปดเผยในเมือง ในหมูบาน หรือในทางสาธารณะ โดยอาวุธนั้นอยูในลักษณะที่เปดเผย
ตอสายตาของผูอื่น เชน ถือดาบไวในมือหรือสะพายไวขางหลัง  ซ่ึงวัตถุประสงคของ
กฎหมายในเรื่องนี้ก็คือไมตองการใหบุคคลพาอาวุธปนไปในลักษณะที่กอใหเกิดความหวาด
เสยีวแกผูอื่น ดังนั้นหากพาอาวุธไปในลักษณะที่เปดเผยแลวกฎหมายก็ถือวาเปนความผิดทั้ง
สิน้ไมวาผูนั้นจะพาอาวุธไปในสถานที่ดังกลาวโดยมีเหตุสมควรหรือไมก็ตาม
        สวนกรณีที่พาอาวุธไปโดยไมมีเหตุอันสมควรนั้น กฎหมายมีวัตถุประสงคก็เพื่อ
หามมใิหบุคคลพาอาวุธเขาไปในเมือง หมูบาน หรือทางสาธารณะพรอมกับตัวโดยไมมีเหตุ
อนัสมควร เพราะถายอมใหบุคคลทํ าเชนนั้นไดแลวก็จะทํ าใหบุคคลมีโอกาสที่จะใชอาวุธนั้น
ในการกระทํ าความผิดไดโดยงาย  เชน เมื่อเกิดบันดาลโทสะก็หยิบอาวุธมาใชทํ ารายผูอื่น 
เปนตน  ดังนั้นไมวาการพาอาวุธไปนั้นจะไดกระทํ าในลักษณะที่ปกปดไมเปดเผยตอสายตา
ของผูอืน่      เชน เก็บมีดไวในหีบ หรือใชผาพันไวจนมองไมเห็นก็ตามหากเปนการพาอาวุธ
ไปโดยไมมีเหตุอันสมควรแลวก็มีความผิดตามมาตรานี้ทั้งสิ้น

2) ความผิดฐานพาอาวุธไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง 
หรอืการอืน่ใด การพาอาวุธไปในชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ การรื่นเริง  หรือการ
อืน่ใดนีเ้ปนความผิดทันทีที่มีการพาอาวุธไปจะอางวามีเหตุอันสมควรไมได เพราะกฎหมายมี
ความประสงคจะคุมครองความสงบเรียบรอยของชุมนุมชนที่บุคคลไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการ
อยางหนึ่งอยางใด เพราะในสถานที่ดังกลาวยอมมีคนอยูเปนจํ านวนมากและอาวุธเปนสิ่งที่
เปนอันตรายและอาจใชในการกระทํ าความผิดไดงาย และหากมีการกระทํ าความผิดเกิดข้ึน
ในสถานที่ดังกลาวก็จะมีผลใหเกิดความเสียหายมาก
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       การที่กฎหมายควบคุมหรือหามการพกพาอาวุธนั้นมีวัตถุประสงคในการควบคุม
อาชญากรรมรายแรงมิใหเกิดข้ึนและปองกันการกระทํ าอันเปนที่หวาดกลัวตอสาธารณชน 
เพราะการพกพาอาวุธไปในลักษณะที่เปดเผยหรือโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือพาไปในที่
ชุมนุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใดนั้นถือไดวาไดกอใหเกิด
ความหวาดกลัวตอสาธารณชนอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซ่ึงในระยะเวลาที่ผานมาไดมีการใชอาวุธในการกระทํ าความผิดมากขึ้น แมแตการ
ทีส่ามภีรยิาทะเลาะกัน หรือการขับรถปาดหนากันยังถึงกับใชอาวุธปนยิงคูกรณีเสียชีวิต ซ่ึง
ถอืไดวากระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบรอยของประชาชน
        แมความผิดตามมาตรานี้จะเปนการกระทํ าที่ไมไดมีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม
อยางรายแรงและไมมีความกาวราวของการกระทํ าแตก็เปนการกระทํ าที่เปนอันตรายตอผูอื่น
มากและสรางความหวาดกลัวใหแกคนในสังคมเปนอยางมากเพราะอาวุธนั้นเปนสิ่งที่เปน
อันตรายและอาจใชในการกระทํ าความผิดไดงาย การที่บัญญัติใหความผิดฐานนี้เปนเพียง
ความผิดลหุโทษจึงไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ อีกทั้งโทษที่กํ าหนดไว
สํ าหรับความผิดฐานนี้ก็มีเพียงแคปรับไมเกินหนึ่งรอยบาทซึ่งเปนอัตราโทษที่ต่ํ ามากเมื่อ
เทียบกับลักษณะของความผิดฐานนี้ และอัตราโทษดังกลาวไมไดกอใหเกิดผลดีตามทฤษฎี
การลงโทษหรือมีสวนชวยเหลือสังคมใหดีข้ึนแตประการใด  ดังนั้นการกํ าหนดใหความผิด
ฐานนี้เปนความผิดลหุโทษจึงไมเหมาะสมเปนอยางยิ่งสมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความ
ผิดฐานนี้มาเปนความผิดอาญาทั่วไป และกํ าหนดบทระวางโทษเสียใหมใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของความผิด ทั้งนี้เพื่อใหกฎหมายอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชนและสังคม

 
4.4 ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของประชาชน

4.4.1 ความผิดฐานยงิปนโดยใชเหตุในชุมนุมชน ( มาตรา 376 )
        มาตรา 376 ผูใดยิงปนซ่ึงใชดินระเบิดโดยใชเหตุในเมือง หมูบานหรือที่ชุมนุมชน
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลยิงปนซ่ึงใชดินระเบิดโดยใชเหตุ
ในเมอืง ในหมูบานหรือในที่ชุมนุมชนโดยเจตนายิงปนโดยใชเหตุในเมือง ในหมูบานหรือในที่
ชุมนุมชน
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความเดือดรอนรํ าคาญของ
ประชาชน ” 41

        “ อาวุธปนซ่ึงใชดินระเบิด ” เปนอาวุธที่เมื่อยิงแลวจะมีเสียงดังและมีอันตรายราย
แรงกวาปนที่ยิงดวยแรงอัดดันดวยลม ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากอาวุธปนดัง
กลาวกฎหมายจึงบัญญัติหามยิงปนโดยใชเหตุในเมือง ในหมูบานหรือในที่ชุมนุมชนเพราะ
ในที่ดังกลาวยอมมีคนอยูจํ านวนมาก
        ตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่ง
เทยีมอาวุธปน พ.ศ. 2490 กํ าหนดวัตถุประสงคในการออกใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน
และเครือ่งกระสุนอาวุธปนแกบุคคลไวในมาตรา 9 วาเพื่อใชในการปองกันตัวหรือทรัพยสิน 
หรอืในการกีฬา หรือยิงสัตว แตอาวุธปนเปนประเด็นสํ าคัญตอการรักษาความสงบเรียบรอย
ในสังคมเพราะอาวุธปนมักจะถูกวิพากษวิจารณวาเปนปจจัยสํ าคัญในการประกอบอาชญา
กรรมในสังคมในปจจุบัน
        ปนเปนอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงสามารถทํ าอันตรายตอรางกายและชีวิตของผู
เปนเจาของหรือผูใช รวมไปถึงชีวิตของผูอื่นไดอยางฉับพลัน ทั้งที่เปนการกระทํ าโดยบันดาล
โทสะดวยอารมณช่ัววูบหรือในขณะที่กระทํ าขาดสติสัมปชัญญะหรือโดยประมาทเพราะขาด
ความรูความเขาใจในการใชปน นอกจากนี้ปนยังใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญา
กรรมเพราะอาวุธปนถือไดวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกออาชญากรรมสามารถ
ทํ าใหบุคคลถึงแกความตายไดอยางรวดเร็ว ดคีที่ไดกระทํ าโดยใชอาวุธปนจึงมักจะสะเทือน
ขวัญแกประชาชนเปนอยางมาก อยางไรก็ตามอาวุธปนนั้นไมใชวาจะเปนเครื่องมือสํ าหรับ
คนรายเพื่อนํ าไปประกอบอาชญากรรมแตเพียงอยางเดียว ในอีกแงหนึ่งอาวุธปนก็สามารถ
นํ าไปใชใหเกิดประโยชนในทางที่ดีได เชน ทหารจํ าเปนตองใชอาวุธปนในการตอสูปองกัน
อธิปไตยของประเทศชาติ พลเมืองดีจํ าเปนตองใชอาวุธปนสํ าหรับปองกันชีวิตและทรัพยสิน

                                                          
         41 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา  510.
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ของตนเองหรือของผูอื่น ตํ ารวจสามารถใชปนเปนเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบรอย
ในสังคม  หรือใชในการกีฬา เปนตน ดังนั้นแมวาประชาชนอาจมีความจํ าเปนตองใชอาวุธปน
เพือ่ใชปองกันตนเอง ผูอื่น หรือทรัพยสินจากคนรายก็ตามแตอาวุธปนก็เปนสิ่งที่เปนอันตราย
โดยสภาพ และเนื่องจากอาวุธปนมีอานุภาพในการทํ าลายลางสูงและมีสภาพที่เหมาะแกการ
จูโจมมากกวาการตั้งรับดังนั้นจึงจํ าเปนที่จะตองมีกฎหมายควบคุมการใชอาวุธปนเพื่อความ
สงบเรียบรอยและปองกันรักษาความปลอดภัยแกสาธารณชน
        ในปจจุบันอาชญากรรมมีความเกี่ยวพันกับอาวุธปนเปนอยางมากเนื่องจากอาวุธ
ปนมักถูกนํ ามาใชในการกระทํ าความผิดมากกวาอาวุธชนิดอื่นเนื่องมาจากสมรรถนะและ
ศักยภาพในการประทุษรายตอชีวิตและรางกายของอาวุธปนมีสูง อีกทั้งการพกพาอาวุธปนก็
สามารถปกปดไดงายโดยเฉพาะปนพกจึงทํ าใหเปนที่นิยมในบรรดาเหลาอาชญากรที่มักจะ
เลอืกอาวุธปนมาใชเปนเครื่องมือในการกระทํ าความผิด ทํ าใหรัฐจํ าเปนตองออกกฎหมายมา
ควบคุมมิใหมีการครอบครองและใชอาวุธปนโดยเสรี เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดปญหา
ความรุนแรงจากอาชญากรรม
        การกระทํ าที่เปนความผิดตามมาตรานี้ คือ การยิงปนซ่ึงใชดินระเบิดโดยใชเหตุ 
ในเมอืง หมูบานหรือที่ชุมนุมชน อันเปนการกระทํ าที่กอความเดือดรอนรํ าคาญแกประชาชน 
และเปนเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชนและของสังคม เพราะอาวุธปนได
สรางความหวาดกลัวและความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยาง
มาก
        แมความผิดฐานนี้จะไมไดเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง
แตก็เปนการกระทํ าที่มีความรุนแรง เปนอันตรายตอบุคคลอื่นและสังคมมาก และสังคมมี
ความหวาดกลัวตอการกระทํ าดังกลาวมาก ดังนั้นการที่บัญญัติใหความผิดฐานนี้เปนเพียง
ความผิดลหุโทษจึงมีความไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ อีกทั้งบทระวางโทษ
ทีก่ ําหนดไวสํ าหรับความผิดฐานนี้ก็คือ จํ าคุกไมเกินสิบวันหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้ง
จํ าทัง้ปรับ ก็ไมบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษแตอยางใดเพราะวาไมสามารถปองกันมิให
ความผดิฐานนี้เกิดข้ึนอีก  ดังนั้นจึงสมควรจะไดมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนความผิดฐานนี้ให
มฐีานะเปนความผิดอาญาทั่วไปและกํ าหนดบทระวางโทษเสียใหมใหเหมาะสม  เพื่อใหสอด
คลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน และเพื่อใหกฎหมายอาญาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
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การคุมครองความสงบเรียบรอยของสังคม และทํ าใหประชาชนรูสึกอบอุนใจและมีความรูสึก
ปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสินมากขึ้น

4.4.2 ความผิดฐานเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นในที่สาธารณะ ( มาตรา
378 )

มาตรา 378 ผูใดเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น จนเปนเหตุใหตนเมาประพฤติวุน
วายหรอืครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณหรือสาธารณสถาน ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท

องคประกอบของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น
โดยเจตนาเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความเดือดรอนรํ าคาญของ
ประชาชน ”42

        การเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่น  คือการบริโภคเอาสุราหรือของเมาอยางอื่น
เขาไปในรางกายโดยไมวาจะเปนวิธีใด เชน สูบ ด่ืม กิน สูดดม หรือฉีดเขารางกาย 43

        ประพฤตวุินวาย หมายถึงเมาโดยมีกริยาที่กอใหเกิดความไมสงบ โกลาหล หรือ
เปนธรุะมากเกินไป เชน เวลาเมาสงเสียงเอะอะรบกวนผูอื่น เดินไปกระแทกผูอื่นจนกอใหเกิด
ความเดือดรอนรํ าคาญโกลาหล พูดจาเซาซ้ีกับคนซ้ํ าซากจนกอใหเกิดความเดือดรอน
รํ าคาญ 44

        ครองสติไมได หมายถึงผูเมาไมสามารถควบคุมความเคลื่อนไหวกริยาทาทางของ
ตนไดเพราะฤทธิ์ของสุราหรือของเมาอยางอื่นที่ไดเสพยเขาไป ไมวาจะเปนการยืน การเดิน 
การพดูจา หรือความประพฤติอื่นๆ เชน เมาจนเดินโซซัดโซเซ ยืนพูดกับเสาไฟฟา พูดจาเลอะ
เทอะ ยนืปสสาวะกลางถนน หรือทํ าอะไรที่คนปกติซ่ึงไมเมาเขาทํ ากัน 45

                                                          
42 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 512.

        43 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา  732-733.
        44  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 734 .
        45  เร่ืองเดียวกัน
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        ผูเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่นจะมีความผิดตามมาตรานี้ก็ตอเมื่อเสพยสุราจน
อยูในสถานะที่มึนเมา และไดประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะอยูในถนนสาธารณะ
หรือสาธารณสถาน ถาผูเสพยไมไดมึนเมาแลวไมวาจะไดประพฤติวุนวายมากสักเพียงใด 
หรือมึนเมาแตไมไดประพฤติวุนวายและสามารถครองสติได หรือมึนเมาแตไดประพฤติวุน
วายหรอืครองสติไมไดในขณะที่อยูในสถานที่อื่น ก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้
        กฎหมายไมไดลงโทษการเมาสุราแตลงโทษการเมาสุราเมื่อปรากฏขอเท็จจริงดวย
วาเมาจนเปนเหตุใหประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดขณะที่อยูในถนนสาธารณะหรือสา
ธารณสถาน ซ่ึงขอเท็จจริงในสวนนี้เปนเงื่อนไขแหงการลงโทษทางภาวะวิสัย 46

        ความผิดตามมาตรานี้หมายความถึงเฉพาะการเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่นจน
เปนเหตุใหตนเมาและประพฤติวุนวายหรือครองสติไมไดในขณะที่อยูในถนนสาธารณะหรือ
สาธารณสถานเทานั้น หากผูเสพยสุราหรือของเมาอยางอื่นจนเปนเหตุใหตนเมาและไดขับข่ี
ยานพาหนะจนไปประสบอุบัติเหตุเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจก็เปนความ
ผดิตามมาตรา 390 หรือเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ก็เปนความผิดตามมาตรา 300 
หรอืเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายก็เปนความผิดตามาตรา 291
        ความผิดตามมาตรานี้ในกฎหมายของตางประเทศบางประเทศ เชน อิตาลี จะ
เปนความผิดก็ตอเมื่อขณะที่ถูกจับนั้นผูกระทํ าความผิดจะตองอยูในอาการมึนเมาอยู หรือ 
กฎหมายของประเทศสเปน การแสดงตนในสาธารณะในขณะที่ตนเมาเหลา (drunkeness)
และทํ าใหผูอื่นที่อยูในสถานที่นั้นไมสะดวก (inconvenient) จึงจะเปนความผิด แตตาม
กฎหมายของประเทศไทยแมผูกระทํ าจะถูกจับไดในขณะที่มึนเมาหรือไมมึนเมาหรือไมไดรบ
กวนใคร หรือไมไดทํ าใหใครไมไดรับความสะดวกก็ตามก็เปนความผิด 47

        การกระท ําความผิดตามมาตรา 378 นี้เปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม 
มีความรุนแรงของการกระทํ า เปนอันตรายตอผูอื่นหรือตอสังคม ดังนั้นการที่ประมวล
กฎหมายอาญากํ าหนดใหการกระทํ าดังกลาวเปนเพียงความผิดลหุโทษที่มีบทระวางโทษ

                                                          
        46 เงื่อนไขแหงการลงโทษทางภาวะวิสัย คือ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกระทํ าที่เปน
ความผิดอาญานัน้ ๆ แตไมใชขอเท็จจริงที่อยูในโครงสรางของความรับผิดทางอาญา ดูคณิต ณ นคร.  กฎหมาย
อาญา ภาคทั่วไป.  หนา  86 .
        47 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา 734.
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เพยีงปรบัไมเกินหารอยบาทจึงมีความไมเหมาะสมกับลักษณะของความผิด เพราะอัตราโทษ
ดังกลาวไมเพียงพอที่จะเปนการขมขูไมใหผูกระทํ าความผิดเกรงกลัวไมกลากระทํ าความผิด
อกี หรอืไมไดเปนการปองกันไมใหบุคคลอื่นไมกลาเลียนแบบแตอยางใด ดังนั้นสมควรที่จะ
ไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดฐานนี้มาเปนความผิดอาญาทั่วไป และกํ าหนดบทระวางโทษ
เสยีใหมใหเหมาะสมกับลักษณะและความรายแรงของความผิด

4.4.3 ความผิดฐานปลอยขาวลือใหประชาชนตื่นตกใจ ( มาตรา 384 )

        มาตรา 384 ผูใดแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือจนเปนเหตุใหประชาชนตื่นตก
ใจ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่อง
ลอืจนเปนเหตุใหประชาชนตื่นตกใจ โดยเจตนาแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือ
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความเดือดรอนรํ าคาญของ
ประชาชน ”48

การแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือ คือการแกลงบอกเลาเรื่องราวที่ไมเปน
ความจริงไมวาจะดวยวาจา ลายลักษณอักษร รูปภาพหรือดวยวิธีใด ๆ ใหเรื่องราวนั้นแพร
กระจายไปสูคนจํ านวนมากใหมีการพูดกันเซ็งแซ หรือใหเปนขาวที่เลาลือกันตอ ๆ ไป โดยที่
ขอความที่เลานั้นจะตองเปนความเท็จหรือไมใชความเปนจริงเทานั้น  ถาผูที่เลาเขาใจวาเรื่อง
ที่บอกเลานั้นเปนความจริงแลวก็ไมใชการแกลงบอกเลาความเท็จไมเปนความผิดตาม
มาตรานี้

การแกลงบอกเลาความเท็จนั้นแมผูเลาจะไดบอกเลาตอบุคคลคนเดียวก็อาจเปน
ความผดิไดถาเปนการแกลงบอกเลาใหความเท็จนั้นเลื่องลือไปในหมูประชาชน

โดยปกติแลวการแกลงบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือไมเปนความผิดตามมาตรานี้ 
จะเปนความผิดก็ตอเมื่อความเท็จที่เลื่องลือนั้นเปนเหตุใหประชาชนตื่นตกใจ เชน ออกโทร
ทัศนวาคนเกิดปมะจะเคราะหรายใหพวกที่เกิดปมะไปรับคาถาและทอดผาปาจนคนจํ านวน

                                                          
        48 คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 515.
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มากหลงเชื่อพากันออกเงินทํ าตาม 49 เปนตน  แตถาขอความที่บอกเลานั้นนาจะทํ าใหประชา
ชนตื่นตกใจหรือทํ าอาจทํ าใหประชาชนตกใจไดก็ตามผูบอกเลายังไมมีความผิดตามมาตรานี้ 
จะมคีวามผิดก็ตอเมื่อผลของการบอกเลาไดเกิดข้ึนแลว คือทํ าใหประชาชนตื่นตกใจ

การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้หมายความถึง การบอกเลาความเท็จใหเลื่องลือ
จนเปนเหตุใหประชาชนตื่นตกใจในกรณีทั่ว ๆ ไป ไมหมายความรวมถึงการแกลงบอกเลา
ความเท็จใหเลื่องลือเพื่อสรางความปนปวนโดยกอใหเกิดความหวาดกลัวในหมูประชาชนที่
อยูในระบบการขนสงสาธารณะ เชน การแกลงขูวางระเบิดในรถโดยสารสาธารณะ หรือ
เครือ่งบินของสายการบินตาง ๆ จนเปนเหตุใหประชาชนที่โดยสารและที่อยูในบริเวณนั้นเกิด
ความหวาดกลัว ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามมาตรา 135 
/ 1 (2)

การกระทํ าความผิดตามมาตรา    384      นี้เปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทาง
ศีลธรรม  มีความรุนแรงของการกระทํ า เปนอันตรายตอสังคม  และประชาชนในสังคมมี
ความหวาดกลัวตอการกระทํ าดังกลาว  การที่ประมวลกฎหมายอาญากํ าหนดใหการกระทํ า
ที่มีลักษณะดังกลาวเปนเพียงความผิดลหุโทษนั้นจึงมีความไมสอดคลองกับลักษณะของ
ความผดิ อีกทั้งการกระทํ าดังกลาวมีบทระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนี่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษไมวาจะเปนการขมขู
ยบัยัง้หรอืปองกันการกระทํ าความผิด  สมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดฐานนี้มาเปน
ความผิดอาญาทั่วไป และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสมเพื่อใหเหมาะสมกับ
ลกัษณะของความผิดและสภาพสังคมในปจจุบัน

4.5 ความผิดเกี่ยวกับความเดือดรอนรํ าคาญของสาธารณะ

ความผิดฐานท ําการอันควรขายหนาตอธารกํ านัล (มาตรา 388 )
        มาตรา 388 ผูใดกระทํ าการอันควรขายหนาตอธารกํ านัลโดยเปลือยหรือเปดเผย
รางกาย หรือกระทํ าการลามกอยางอื่น ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท

                                                          
        49 ค ําพพิากษาฎีกาที่ 96 / 2517
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องคประกอบของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลกระทํ าการอันควรขายหนาตอ
ธารก ํานลัโดยเปลือยหรือเปดเผยรางกาย หรือกระทํ าลามกอยางอื่นโดยเจตนากระทํ าการอัน
ควรขายหนา
    คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ คือ“ความเดือดรอนรํ าคาญของ
สาธารณะ” 50

การกระทํ าอันควรขายหนา หมายถึงลักษณะของการกระทํ านั้นบุคคลทั่วไปเห็น
วาเปนการกระทํ าอันนาอับอาย ซ่ึงการกระทํ าอยางใดจะกอใหเกิดความอับอายหรือไมข้ึนอยู
กับขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของสาธารณชนไมไดถือเอาจากความรูสึกสวนตัว
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ การกระทํ าที่นาจะกอใหเกิดความขายหนา เชน ยืน
ปสสาวะขางถนนโดยเปดเผยอวัยวะเพศตอผูสัญจรไปมา กอดจูบกัน เปลือยกาย เปนตน 51

การกระทํ าอันควรขายหนาสวนมากจะเปนเรื่องอันควรอับอายขายหนาเกี่ยวกับศีลธรรมทาง
เพศอนัเปนเรื่องของการอนาจารแตก็ไมจํ าเปนตองเปนเรื่องอนาจารเสมอไป คือแมจะไมเปน
การกระทํ าอันเปนการอนาจารก็มีลักษณะที่จะกอใหเกิดความอับอายขายหนาได เชน นั่ง
อจุจาระขางทางสาธารณะโดยเปดเผยตอสายตาผูอื่น 52

ตอหนาธารกํ านัล หมายถึงกระทํ าในลักษณะอันเปดเผยตอสายตาของประชาชน 
ไมวาจะเปดเผยตอบุคคลกี่คนก็ตาม และไมวาจะมีคนเห็นแลวหรือไมก็ตามถาเปนการ
กระทํ าอันเปดเผยในลักษณะและพฤติการณซ่ึงผูอื่นอาจเห็นไดแลวก็เปนการกระทํ าตอหนา
ธารกํ านัลทั้งสิ้น

เปลอืยรางกาย หมายถึงการไมมีสิ่งใด ๆ ปกปดรางกาย
เปดเผยรางกาย หมายถึงเปดเผยรางกายบางสวนหรือเปดเผยอวัยวะที่ควรปกปด 

เชนเปดเผยเฉพาะสวนอกของหญิง หรือเปดเผยของลับ
การกระท ําลามกอยางอื่น หมายถึงการกระทํ าลามกอยางอื่นนอกจากเปลือยกาย 

เปดเผยรางกาย เชน ใสเสื้อผาที่มองทะลุไปเห็นเนื้อหนังขางใน การที่ชายและหญิงแสดง

                                                          
50 คณิต   ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 379.
51 สมศักดิ์  สิงหพันธ.  ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา 777.
52  เร่ืองเดียวกัน
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ความใครตอกัน รวมเพศกัน   การกระทํ าลามกอยางอื่นไมไดหมายความเฉพาะแตเรื่องเกี่ยว
กบัทางกายเทานั้นแตอาจกระทํ าดวยวาจาก็ได 53

การกระทํ าที่จะเปนความผิดฐานนี้จะตองเปนการกระทํ าอันควรขายหนาตอ
ธารก ํานลัโดยเปลือยกาย หรือเปดเผยรางกาย หรือกระทํ าการลามกอยางอื่น

ความผดิฐานนี้เปนความผิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซ่ึงวัฒนธรรมหมายถึงลักษณะที่
แสดงถงึความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน 54  วัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงถึงลักษณะของชาติ ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติซ่ึงเปนรากฐานสํ าคัญของความเปนปกแผนมั่นคงของชาติ 
ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติและตองพยุงสงเสริมความ
เจรญิกาวหนาของชาติโดยรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงาม และชวยกันปรับปรุง
ทํ านุบํ ารุงใหดียิ่งขึ้นตามลํ าดับ

พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 ไดกํ าหนดใหบุคคลตองปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 55

1. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกาย จรรยา และมรรยาท ในที่สาธารณ
สถาน หรือที่ปรากฏแกสาธารณชน

2. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติตอบานเรือน
3. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการประพฤติตนอันเปนทางนํ ามาซึ่งเกียรติของ

ชาติไทยและพระพุทธศาสนา
7. ความนิยมไทย

ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงมีหนาที่ที่จะตองแตงกายใหเรียบรอยตามวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมของไทย เชน แตงกายใหมิดชิด หรือไมเปดเผยรางกายในสวนที่ไมควรเปด
เผย ในทีส่าธารณสถานหรือที่ปรากฏแกสาธารณชน ประพฤติตนใหเปนระเบียบเรียบรอยอัน
เปนทางนํ ามาซึ่งเกียรติของชาติไทยและพระพุทธศาสนา การประกอบอาชีพอยางมีมรรยาท  

                                                          
53 คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา 379-380.
54  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 4
55  พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 6
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โดยคํ านึงถึงความเจริญงอกงามแหงจิตใจและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากไมประพฤติ
ตนตามหนาที่ดังกลาวก็เปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485

การกระทํ าความผิดฐานนี้นอกจากจะเปนการกระทํ าความผิดที่เกี่ยวกับวัฒน
ธรรมแลวยังเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม และสงผลกระทบตอวัฒนธรรมที่ดี
ของชาติและสังคมสวนรวมแลวการกระทํ าอันควรขายหนาตอธารกํ านัลโดยเปลือยกายหรือ
เปดเผยรางกายในบางกรณีอาจเปนการลอแหลมหรือยั่วยุใหเกิดอาชญากรรมอื่นๆ ได เชน 
อาชญากรรมเกี่ยวกับเพศ เปนตน  การกํ าหนดใหความผิดฐานนี้เปนเพียงความผิดลหุโทษที่
มีบทระวางโทษเพียงปรับไมเกินหารอยบาทนั้นจึงมีความไมเหมาะสมกับลักษณะของการ
กระทํ าความผิด สมควรที่จะปรับความผิดฐานนี้ใหเปนความผิดอาญาทั่วไปและกํ าหนดบท
ระวางโทษใหมใหมากพอที่จะยับยั้งไมใหมีการกระทํ าความผิดฐานนี้เกิดข้ึน

4.6 ความผิดเกี่ยวกับภยันตรายตอรางกาย

       ความผิดฐานชักหรือแสดงอาวุธในการตอสู (มาตรา 379 )
        มาตรา 379 ผูใดชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน
สบิวันหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสูโดย
เจตนาชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสู
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ภยนัตรายตอรางกาย ” 56

        ความผิดฐานนี้เปนความผิดที่เปนกออันตรายเปนความผิดที่กฎหมายประสงคไม
ใหอันตรายเกิดข้ึนจึงบัญญัติเปนการปองกันอันตรายไวกอน
        การกระทํ าที่เปนความผิดฐานนี้คือ “ การชกัอาวุธ ” หรือ “ การแสดงอาวุธ ”  
การชักอาวุธหมายความวาเอาอาวุธออกมาจากที่เก็บ เชน ชักดาบออกจากฝก ดึงปนออก
จากซองปน  การแสดงอาวุธหมายถึงการนํ าอาวุธออกมาแสดงใหบุคคลภายนอกเห็นวาตน
ไดนํ าอาวุธติดตัวมา 57 ดังนั้นการชักหรือแสดงอาวุธจึงหมายถึงการนํ าอาวุธออกมาใหปรา
                                                          
         56 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 111.
         57 หยุด แสงอุทัย. กฎหมายอาญาภาค 2 – 3.  หนา 372 – 373.

DPU



157

กฎแกผูอื่นโดยกับไมถึงกับตองใชอาวุธนั้น 58 การชักหรือการแสดงอาวุธที่จะเปนความผิด
ตามมาตรานี้จะตองเปนการชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทซึ่งมีการตอสู ซ่ึงการวิวาทหมาย
ถงึการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปโตเถียง ทุมเถียง หรือทะเลาะกัน แตทั้งนี้ตองไมใชกรณีที่
ฝายหนึง่กระทํ าตออีกฝายหนึ่งเพียงขางเดียว สวนการตอสูหมายถึงใชกํ าลังทํ ารายซ่ึงกันและ
กันไมวาจะเปนการตอสูปองกันตัวจากการทํ ารายของอีกฝายหนึ่งหรือเปนการตอสูโดย
เจตนาที่จะทํ ารายอีกฝายหนึ่ง แตถาเปนการที่ฝายหนึ่งใชกํ าลังทํ ารายอีกฝายหนึ่งขางเดียว
แลวกไ็มเปนการตอสูตามมาตรานี้ ดังนั้นการวิวาทตอสูจึงหมายถึงการวิวาทที่มีการตอสูดวย 
คือจะตองเปนเรื่องที่บุคคลวิวาทกันและตอสูกันดวย ดังนั้นถาชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาท
ที่ไมมีการตอสู เชน ชักอาวุธปนออกมาถือไวขณะที่โตเถียงกันยอมไมเปนความผิดฐานนี้ 
หรือถามีการตอสูโดยไมไดมีการวิวาทกัน เชน การชกมวยนั้นแมจะเปนกีฬาแตก็ถือวาเปน
การตอสูกนั การที่ฝายใดฝายหนึ่งชักหรือแสดงอาวุธในการชกมวยยอมไมเปนความผิดตาม
มาตรานี้ 59

        การชักหรือการแสดงอาวุธ กับการใชอาวุธนั้นทํ ารายกันเปนการกระทํ าที่ตาง
กรรมตางวาระกัน คือขณะที่ชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสูเปนความผิดตามมาตรานี้ 
แตเมื่อใชอาวุธนั้นทํ ารายผูอื่นก็เปนการกระทํ าความผิดฐานทํ ารายรางกาย หรือถาใชอาวุธ
นัน้ในการฆาผูอื่นก็เปนความผิดฐานฆาผูอื่น การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้จึงอยูที่การชัก
หรือแสดงอาวุธเทานั้น
        การทีก่ฎหมายบัญญัติใหการชักหรือแสดงอาวุธในการวิวาทตอสูเปนความผิด ก็
เพราะประสงคจะควบคุมอาชญากรรมรายแรงมิใหเกิดข้ึน และปองกันการกระทํ าที่เปนที่
หวาดหวั่นแกสาธารณชน เพราะอาวุธนั้นเปนสิ่งที่เปนอันตรายและสามารถนํ ามาใชในการ
กระทํ าความผิดไดโดยงาย
        แมวาความผิดฐานนี้จะเปนความผิดที่ไมไดมีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางราย
แรง แตก็เปนการกระทํ าที่มีความรุนแรง เปนอันตรายตอบุคคลอื่นหรือสังคมมากอีกทั้งสังคม
กห็วาดกลัวตอการกระทํ ากับดังกลาว  ดังนั้นลักษณะของการกระทํ าความผิดดังกลาวจึงไม
สอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ การบัญญัติใหความผิดตามมาตรานี้เปนเพียง

                                                          
         58 จติติ ติงศภัทิย. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 2854.
         59 สมศักดิ์  สิงหพันธ. ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา  737 – 738.

DPU



158

ความผดิลหุโทษที่มีบทระวางโทษเพียงจํ าคุกไมเกินสิบวันหรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้ง
จํ าทั้งปรับจึงมีความไมเหมาะสมเปนอยางยิ่ง สมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดตาม
มาตรา 379 มาเปนความผิดอาญาทั่วไปและกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม

4.7 ความผิดตอความปลอดภัยของรางกาย

ความผิดตอความปลอดภัยของรางกายมีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความ
ปลอดภัยของรางกาย ” ซ่ึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนบุคคลและเปนคุณธรรม
ทางกฎหมายที่บุคคลที่เปนเจาของสามารถสละได 60 แตการสละคุณธรรมทางกฎหมายใน
ขอนี้ก็มีขอจํ ากัดคือความยินยอมของผูเสียหายในสวนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของรางกาย
ที่จะเปนเหตุใหผูกระทํ ามีอํ านาจกระทํ าไดจะตองเปนความยินยอมที่ไมขัดตอศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 61  ความปลอดภัยของรางกายจึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายประการหนึ่งที่ได
รบัการรับรองในกฎหมายอาญา ความผิดตอความปลอดภัยของรางกายในภาคลหุโทษที่สม
ควรปรบัเปลียนมาเปนความผิดอาญาทั่วไปไดแกความผิดตามมาตรา 391 มาตรา 390 และ
มาตรา 392

4.7.1 ความผิดฐานใชกํ าลังทํ าราย ตามมาตรา 391

มาตรา 391 ผูใดใชกํ าลังทํ ารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
และจิตใจ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรับ

                                                          
         60 คณิต ณ นคร  กฎหมายอาญา ภาคความผิด.  หนา  68.
         61 จติติ ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญาภาค 1. หัวขอท่ี 262  และกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2
และภาค 3. หัวขอท่ี 1039  และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม มาตรา 8, 9
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        องคประกอบของความผิดฐานนี้ คือ การที่บุคคลทํ าราย ( ใชกํ าลังทํ าราย ) 
มนษุยผูอื่นโดยเจตนาทํ าราย (ใชกํ าลังทํ าราย )
        ความผิดฐานใชกํ าลังทํ ารายผูอื่นนี้มีความใกลเคียงกับความผิดฐานพยายามทํ า
รายรางกายผูอื่นตามมาตรา 295 ประกอบดวยมาตรา 80  ดังจะเห็นไดจากคํ าพิพากษาฎีกา
ดังตอไปนี้
        คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1203 / 2500 :  ใชดาบไลฟนผูเสียหายหาง 3 วา ผูเสียหายหนี
ข้ึนเรอืน มผีูมาหามจํ าเลยฟนไมได มีความผิดฐานพยายามทํ ารายรางกายตามมาตรา 295, 
80
        คํ าพิพากษาฎีกาที่ 889 / 2507 : ใชมีดดาบแทงทํ ารายถูกชายโครง มีรอยช้ํ าแดง
โตกลมครึง่เซนติเมตร รักษาประมาณ 5 วันหาย ยังถือไมไดวาเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย 
จึงผิดเพียงมาตรา 391
        คํ าพิพากษาฎีกาที่ 276 / 2515 :  จํ าเลยถือมีดพรายาวประมาณ 2 ศอก ในทา
เง้ือจะฟนวิ่งไลตามผูเสียหายไปเปนระยะทาง 10 วา และหางกันเพียง 2 วา การกระทํ าของ
จํ าเลยดงันี้ใกลชิดตอผลแหงการทํ าราย ถือวาเปนการลงมือกระทํ าความผิดแลว แตกระทํ า
ไปไมตลอดเพราะผูเสียหายวิ่งเร็วจํ าเลยไลไมทัน แมฟนไมสํ าเร็จก็ตองมีความผิดฐาน
พยายามทํ ารายรางกาย
        คํ าพิพากษาฎีกาที่ 40 / 2519 : จํ าเลยทัง้สองรวมกันเสพสุรากัน จํ าเลยที่สองพูด
วาจะท ํารายผูเสียหาย จํ าเลยที่สองไปหาผูเสียหาย จํ าเลยที่หนึ่งก็ตามไปดวยและยืนสมทบ
ใหก ําลงัใจจํ าเลยที่สอง แลวจํ าเลยที่สองถือมีดไลแทงผูเสียหายซึ่งยืนหางระยะ 1 วา แตผู
เสียหายวิ่งหนีโดยโดดขึ้นเรือนไดทันจึงแทงไมไดสมความตั้งใจ ดังนั้นจึงมีความผิดฐาน
พยายามทํ ารายรางกายตามมาตรา 295, 80 จํ าเลยที่หนึ่งวิ่งไปดวยถือวาจํ าเลยทั้งสองมี
ความผิดรวมกัน
        คํ าพิพากษาฎีกาที่ 149 / 2520 : จํ าเลยใชมีดดาบฟนผูเสียหาย ปรากฏบาดแผล
ตามรายงานชันสูตรวามีบาดแผลที่สะบักซาย 2 แผล เปนรอยพลอกเปนทางกวาง 1 
เซนตเิมตร ยาว 2 เซนติเมตร ลึกหนังถลอก ศาลอุทธรณวินิจฉัยวาเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 295 ศาลฎีกาเห็นวายังไมเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
ตามมาตรา 295 พิพากษาแกวาจํ าเลยมีความผิดตามมาตรา 391
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        ขอเท็จจริงจากคํ าพิพากษาที่ไดกลาวมาแลวเปนการทํ ารายโดยการใชอาวุธทั้งสิ้น 
แตแนวคํ าวินิจฉัยของศาลแตกตางกันเปน 2 กรณี คือ
        (1) กรณีที ่ ใชอาวุธไลฟน แตฟนไมถูกตัดสินวาเปนความผิดฐานพยายามทํ าราย
รางกายตามมาตรา 295 ประกอบดวยมาตรา 80 ( คํ าพิพากษาฎีกาที่ 1203/ 2500,  276 / 
2515, 40 / 2519 )
        (2)กรณีที่ใชอาวุธฟนถูกรางกายของผูเสียหายแตเกิดบาดแผลเล็กนอยไมเปน
อนัตรายแกกายหรือจิตใจ ตัดสินวามีความผิดตามมาตรา 391  ( คํ าพิพากษาฎีกาที่  889 / 
2507, 149 / 2520 )
        จากแนวคํ าพิพากษาดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาขึ้นวาการที่จํ าเลยใชอาวุธฟนผู
เสียหายโดยเจตนาจะทํ ารายแตฟนไมถูกมีความผิดฐานพยายามทํ ารายรางกายตามมาตรา 
295, 80 แตถาใชอาวุธนั้นฟนผูเสียหายโดยเจตนาจะทํ ารายเชนเดียวกันและฟนถูกผูเสียหาย
ไดรบับาดเจ็บเล็กนอยไมถึงกับเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจกลับมีความผิดตามมาตรา 391 
ซ่ึงเปนความผิดลหุโทษและมีโทษเบากวา
        ความผดิตามมาตรา 295, 80 และมาตรา 391 นี้ หากพิจารณาถึงความแตกตาง
ของลักษณะของการกระทํ าความผิดจะเห็นไดวาความผิดตามมาตรา 295 กฎหมายใชคํ าวา 
“ ท ําราย ” ในขณะที่ความผิดตามมาตรา 391 กฎหมายใชคํ าวา “ ใชกํ าลังทํ าราย ” ซ่ึงใน
เรือ่งของความแตกตางกันของคํ าทั้งสองนี้มีความเห็นเปน 2 ฝายคือ
        (1) ฝายทีห่นึง่เห็นวาคํ าทั้งสองคํ านี้มีความหมายอยางเดียวกัน  เชน
           1.1 อาจารยคณิต ณ นคร เห็นวาการกระทํ าความผิดตามมาตรา 391 นั้น  แม
กฎหมายจะใชคํ าวา “ ใชกํ าลังทํ าราย ”  ซ่ึงดูคลายกับวาหมายถึงการใชกํ าลังทํ ารายโดยแท
โดยไมมสีิ่งอื่นภายนอกกายเปนเครื่องมือ เชน ใชเทาเตะและถีบ แตแทที่จริงก็คือการทํ าราย
ในความผิดตอรางกาย เพราะการทํ ารายในความผิดตอรางกายอาจเปนการกระทํ าอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ คือ “การกระทํ ามิชอบตอรางกาย” และ “การทํ าใหเสียสุขภาพอนามัย” 
ซ่ึงการกระทํ ามิชอบตอรางกายคือการกระทํ ามิชอบทั้งปวงตอรางกายไมวาจะเกิดความเจ็บ
ปวดหรอืไมก็ตาม เชน การตัดผม หรือโกนหนวดของบุคคลอื่นโดยมิชอบเปนการทํ ารายตาม
ความหมายของกฎหมายแลว  แตการกระทํ ามิชอบตอรางกายนี้จะแตกตางจากการปฏิบัติมิ
ชอบตอบุคคล เชน การเอามือลูบศรีษะผูอื่นเปนการปฏิบัติมิชอบตอบุคคลไมเปนการทํ าราย
ตามความหมายของความผิดฐานทํ ารายรางกาย  สวนการทํ าใหเสียสุขภาพอนามัย คือการ
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กอหรอืเรงสภาวะอันผิดปกติทางกาย หรือจิตใจแมจะเปนเพียงช่ัวครู เชน ทํ าใหหมดสติหรือ
มนึเมา การนํ าเชื้อโรคมาสูผูอื่น ซ่ึงการกระทํ าของความผิดตามมาตรา 391 นั้นเนนหนักไป
ในทางการกระทํ ามิชอบตอรางกาย 62

           1.2 อาจารยสัญชัย  สัจจาวาณิช เห็นวาคํ าวา “ ใชกํ าลังทํ ารายรางกาย ” มีความ
หมายอยางเดียวกับคํ าวา “ ใชกํ าลังประทุษราย ” ตามมาตรา 1 (6) จึงมีความหมายเดียวกับ
คํ าวา “ ทํ าราย ” ตามมาตรา 295 ผิดแตวาผลของการใชกํ าลังทํ ารายตามมาตรา 391 นั้นไม
ถงึกบัเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูเสียหายเทานั้น กลาวคือความรุนแรงใน
การท ํารายตามมาตรา 391 นี้ไมถึงข้ันเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจเทานั้น  และเห็นวากรณี
ตามมาตรา 391 นั้นผูกระทํ าความผิดมีเจตนาใชกํ าลังทํ ารายผูอื่นโดยไมถึงกับเปนเหตุให
เกดิอนัตรายแกกายหรือจิตใจไมใชมีเพียงเจตนาทํ ารายเทานั้น  เชน ก เจตนาตบหนา ข 
เพยีงแคใหรูสึกเจ็บโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ถา ก ตบไมถูก ก็
เปนการพยายามกระทํ าความผิดลหุโทษตามมาตรา 391 จะถือวาเปนการพยายามกระทํ า
ความผดิฐานทํ ารายรางกายตามมาตรา 295 ไมได  คือเจตนาในมาตรา 391 เปนเจตนาใน
ระดบัที่เบากวาเจตนาตามมาตรา 295 หรือมาตรา 290 63

       (2) ฝายทีส่องเหน็วา “ การทํ าราย ” และ “ การใชกํ าลังทํ าราย ” มีความ
หมายตางกัน เชน
           2.1 อาจารยหยุด  แสงอุทัย เห็นวา คํ าวา “ทํ าราย ”หมายความถึงการกระทํ าตอ
รางกายหรือจิตใจของผูอื่นในทางใหเจ็บหรือแตกหักเสียหาย โดยจะมีอาวุธหรือไมก็ตามและ
ไมวาจะกระทํ าโดยถูกเนื้อตองตัวของผูเสียหายหรือไมก็ตาม  เชน หลอกใหเขาเสียใจจนวิกล
จรติ  สวนคํ าวา “ การใชกํ าลังทํ าราย ” หมายความถึงการทํ ารายโดยใชกํ าลัง คือกํ าลังกาย
ของผูกระทํ า  ถาทํ ารายโดยใชวิธีการอยางอื่นนอกจากใชกํ าลังกายแลวไมเปนความผิดตาม
มาตรา 391 64

                                                          
         62 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  71.
         63 สัญชัย  สัจจวานิช.  ค ําอธบิายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกาย ความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย และความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง.  กรุงเทพมหานคร : สํ านัก
อบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,  2528, หนา 43 – 46.
         64 หยุด  แสงอุทัย.  กฎหมายอาญา ภาค 2-3.  พิมพคร้ังที่ 10. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร,  2544, หนา  203 และ  379.
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           2.2 อาจารยจิตติ ติงศภัทิย  เห็นวา “ ทํ าราย ” หมายความวาทํ าใหเสียหายเปน
ภัยแกกายหรือจิตใจ มีความหมายเหมือนกับคํ าวา “ ประทุษราย ”  ซ่ึงการทํ ารายทํ าไดโดย
ไมตองแตะตองเนื้อตัวหรือใชกํ าลังเลยก็ได เชน ทํ าใหเกิดปวยไข หลอกใหตกใจกลัว ทํ าราย
โดยใหกินยาพิษ ยุสุนัขใหกัด วางขวากหนามใหคนเหยียบ หรือขุดหลุมใหตกลงไป แทงหรือ
ผลกัใหลมลง  สวน “ การใชกํ าลังทํ าราย ” เปนการทํ ารายที่ตองใชกํ าลัง หมายถึงใชกํ าลัง
กายโดยแทจริง คือใชแรงกายภาพแตไมหมายความรวมถึงการใชวิธีอื่นใดตามมาตรา 1 (6)  
และไมหมายความรวมถึงการใชยา หรือสะกดจิต  เขนการแตะตองเนื้อตัวของบุคคลโดยไมมี
อ ํานาจเปนการใชกํ าลังทํ ารายผูอื่น 65

        ผูเขียนมีความเห็นเชนเดียวกับฝายที่หนึ่ง คือเห็นวา คํ าวา “ ทํ าราย ”ตามมาตรา 
295 และค ําวา “ ใชกํ าลังทํ าราย ” ตามมาตรา 391 มีความหมายอยางเดียวกัน ลักษณะของ
การกระทํ าความผิดทั้งสองมาตราเปนการกระทํ าในลักษณะเดียวกันแตตางกันที่ผลของการ
กระทํ าความผิดเทานั้น

        ในเรื่องเกี่ยวกับความผิดตอความปลอดภัยของรางกายประมวลกฎหมายอาญา 
ของเยอรมันไดบัญญัติความผิดตอรางกาย ไวดังนี้
        มาตรา 223 (1) ผูใดเจตนาทํ าใหเกิดความเสียหายตอรางกายผูอื่น หรือทํ าให
เสือ่มเสยีแกสุขภาพ ตองระวางโทษสํ าหรับความผิดฐานทํ ารายรางกายนี้ถึงจํ าคุกไมเกิน 3 ป 
หรือปรับ 66

                                                          
         65 จติติ ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 1932, 1989, 2870.
         66 Section 223 (1) Anybody who intentionally inflicts bodily injury upon another or 
damages his health, shall be punished for the commission of a bodily injury by imprisonment for a 
tern not to exceed three years or a fine.
         โปรดดู The American Series of Foreign Penal Code, The German Penal Code, translated 
by Gerhard G.W Mueller and Thomas Buergenthal  London : Sweet & Maxwell Limited,  1961,  p. 
117.
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        มาตรา 223 a ถาการทํ ารายรางกายนั้นไดกระทํ าโดยใชอาวุธ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่มดีหรอืเครื่องมืออื่น ๆ ที่เปนอันตราย หรือโดยการลอบทํ าราย หรือโดยการรุมทํ ารายหรือ
โดยวิธีการอื่นอันเปนอันตรายแกชีวิต ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองเดือนข้ึนไป 67

        มาตรา 224  ถาการทํ ารายรางกายนั้นเปนผลใหผูถูกทํ ารายสูญเสียอวัยวะ
ส ําคัญ ดวงตาขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขาง  สูญเสียการไดยิน การพูด หรือความสามารถ
ในการสบืพนัธุ หรือสูญเสียรูปโฉมอยางถาวร หรือเจ็บปวยเรื้อรัง หรือเปนอัมพาต หรือจิต
พกิาร ตองระวางโทษกักขังเปนระยะเวลาไมเกินหาป หรือจํ าคุกไมนอยกวาหนึ่งป 68

        มาตรา 223 (1) ของประมวลกฎหมายเยอรมัน แบงการทํ ารายออกเปน 2 อยาง 
69 โดยบทบัญญัติในภาษาเยอรมันใชคํ าวา “ Korperliche Misshandlung “ ซ่ึงแปลไดวา 
การกระทํ ามิชอบตอรางกายและคํ าวา “ Gesundheitsbeschadiung “ ซ่ึงแปลวา การทํ า
อันตรายตอสุขภาพ โดยมีคํ าอธิบายทางตํ ารากฎหมายวาการกระทํ าโดยมิชอบตอรางกาย
หมายถึงการรบกวนอยางรุนแรงตอสภาพปกติของรางกายหรือทํ าใหความสมบูรณทางราง
กายลดนอยลงโดยไมถึงกับไดรับความเจ็บปวด การตัดผม ตัดหนวดของผูอื่นโดยเขาไมยิน
ยอมหรือการทํ าใหผูอื่นไดรับความหนาวเย็นจัดก็เพียงพอที่จะเปนความผิด สวนการทํ า

                                                          
         67 Section 223 a If the bodily injury has been committed by means of a weapon,  
especially a knife or other dangerous instrument, or by means of a perfidious assault, or by a number 
of persons jointly, or by means of a life-impairing treatment, the punishment shall be imprisonment for 
a term of not less two months.
         โปรดดู The American Series of Foreign Penal Code, The German Penal Code,  pp. 117.
         68 Section 224  If the bodily injury causes the injured person to lose an important limb, 
one or both eyes, his hearing, his speech or his procreative powers, or if he is thereby permanently 
disfigured, or acqueres a lingering illness, becomes paralyzed, or insame, the punishment shall be 
confinment in a penitentiary for a term not to exceed five years or imprisonment for a term of not less 
than one years.
         โปรดดู The American Series of Foreign Penal Code, The German Penal Code, pp. 117-
118.
         69 คณิต ณ นคร.  “ ทัศนะของนักกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย. ” วารสารอัยการ 1.  ตลุาคม
2521, หนา  45-46.
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อันตรายตอสุขภาพนั้นหมายถึงการกอใหเกิดหรือทํ าใหเพิ่มมากข้ึนซ่ึงความผิดปกติทางราง
กายหรอืจิตใจ ไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว การกอใหเกิดโรค หรือความเจ็บปวยก็ถือ
วาเปนการทํ าอันตรายตอสุขภาพและเปนความผิดตามมาตรานี้ 70

        สวนมาตรา 223 a นัน้เปนบทบัญญัติความผิดฐานทํ ารายรางกายที่ประกอบดวย
พฤตกิารณพิเศษ คือ กระทํ าโดยใชอาวุธ โดยการลอบทํ าราย หรือโดยวิธีการอันใดอันเปน
อนัตรายแกชีวิต เชน  การผลักคนที่วายนํ้ าไมเปนตกลงไปในสระนํ้ าซ่ึงเขาอาจจมนํ้ าได 71

ความผิดตามมาตรา 223 a นีก้ฎหมายกํ าหนดอัตราโทษขั้นตํ่ าไวคือ จํ าคุกไมต่ํ ากวาสอง
เดอืน จึงแตกตางจากความผิดตามมาตรา 223 ซ่ึงไมกํ าหนดอัตราโทษขั้นตํ่ าไว ฉะนั้น ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันการทํ ารายรางกายโดยใชอาวุธหรือไมใชอาวุธจึงมีผล
แตกตางกันในเรื่องของโทษที่จะลงแกผูกระทํ าความผิด
        ประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมันมาตรา 223 มีลักษณะเปนความผิดพื้นฐาน
ซ่ึงครอบคลมุการกระทํ าใด ๆ ที่เปนการกระทํ ามิชอบตอรางกาย และกระทํ าใหเสื่อมเสียสุข
ภาพ ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาของไทยแลวจะเห็นไดวามาตรา 223 
ของเยอรมนัครอบคลุมถึงทั้งความผิดตามมาตรา 295 และความผิดตามมาตรา 391  ดังนั้น
การใชมาตรา 223 ของเยอรมันจึงไมมีปญหาในเรื่องการแบงแยกขีดข้ันความรายแรงของ
ความผิดทั่วไปและความผิดลหุโทษ แตความรายแรงนั้นจะมีผลในเรื่องความหนักเบาของ
โทษทีผู่กระทํ าความผิดจะไดรับ ซ่ึงเปนไปตามดุลพินิจของศาล สวนมาตรา 223  a นัน้เปน
บทเพิ่มเติมของมาตรา 223 คือกฎหมายกํ าหนดโทษขั้นตํ่ าไวเปนพิเศษสํ าหรับการทํ าราย
โดยใชอาวุธและมาตรา 224 เปนการทํ ารายถึงสาหัสซ่ึงมีขอบเขตแยกตางหากออกไป

        ความผดิตามมาตรา 391 และมาตรา 295 นั้นมีองคประกอบภายนอกและภาย
ในเหมือนกัน คือการที่บุคคลทํ ารายมนุษยผูอื่นโดยเจตนาทํ าราย และมีคุณธรรมทาง
กฎหมายเหมือนกันคือ ความปลอดภัยของรางกาย แตตางกันที่ผลของการกระทํ าเทานั้น คือ 
ความผดิตามมาตรา 295 เปนการทํ ารายถึงข้ันเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูถูกทํ าราย 

                                                          
         70 K Neumann.  “ Criminal Law. ” Manual of German Law. Vol. 2.  London : Her Majesty
’s Stationary office, 1952, p. 99. อางถึงใน คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 71.
         71 Ibid.
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สวนการท ํารายตามมาตรา 391 เปนการทํ ารายที่ไมถึงข้ันเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจของ
ผูถกูท ําราย   ความสัมพันธของความผิดทั้งสองฐานนี้เปนความสัมพันธแบบการเปนความ
ผดิพืน้ฐานกับการเปนความผิดที่ผูกระทํ าตองรับโทษหนักข้ึนเนื่องจากผล 72 ดังนั้นความผิด
ฐานใชกํ าลังทํ ารายตามมาตรา 391 จึงเปนความผิดพื้นฐานและความผิดฐานทํ ารายรางกาย
ตามมาตรา 295 เปนความผิดที่ผูกระทํ าตองรับโทษหนักข้ึนเนื่องจากผล
        การกระทํ าความผิดตามมาตรา 391 เปนการกระทํ าทีม่ขีอตํ าหนิในทางศีลธรรม 
มีความรุนแรงของการกระทํ า เปนอันตรายตอบุคคลอื่นหรือสังคม และมีคุณธรรมทาง
กฎหมายที่เปนสวนตัวและสํ าคัญที่จํ าเปนสํ าหรับการอยูรวมกันในสังคมและรายแรงเชน
เดยีวกบัการกระทํ าความผิดฐานทํ ารายรางกายตามมาตรา 295 จึงไมสอดคลองกับลักษณะ
ของความผิดลหุโทษ ดังนั้นการที่บัญญัติใหความผิดตามมาตรา 391 เปนเพียงความผิดลหุ
โทษจงึมีความไมเหมาะสม  สมควรที่จะไดนํ าความผิดตามมาตรานี้มาบัญญัติไวในความผิด
ภาค 2 ในหมวดความผิดตอรางกาย โดยบัญญัติใหเปนความผิดพื้นฐานของความผิดฐาน
ท ํารายรางกายตามมาตรา 295 และกํ าหนดใหมีบทระวางโทษใหมใหเหมาะสมกับลักษณะ
และความรุนแรงของความผิด

4.7.2 ความผิดฐานกระทํ าโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายแกกาย
หรอืจิตใจ ( มาตรา 390 )
 
        มาตรา 390  ผูใดกระทํ าโดยประมาท และการกระทํ านั้นเปนเหตุใหผูอื่นไดรับ
อนัตรายแกกายหรือจิตใจ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลทํ าใหมนุษยผูอื่นไดรับอันตราย
แกกาย หรือจิตใจโดยประมาท
        ความผิดตามมาตรานี้ ผูกระทํ าใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นจะตอง
รับผิดก็ตอเมื่อกระทํ าการนั้นโดยประมาทกลาวคือไมไดกระทํ าโดยเจตนาแตกกระทํ าโดย

                                                          
         72 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 68.
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ปราศจากความระมัดระวังซ่ึงบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ และผู
กระทํ าอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอไม 73 เทานั้น หากเปนการ
ทํ ารายผูอื่นโดยเจตนาและการกระทํ านั้นเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่น
แลวก็เปนความผิดตามมาตรา 295
        การกระทํ าความผิดโดยประมาทโดยทั่วไปเปนความผิดที่ตองการผล ดังนั้นความ
ผดิทีเ่ปนการกระทํ าโดยประมาทจึงเปนความผิดที่เปนการทํ าอันตราย คือการกระทํ าจะเปน
ความผิดตอเมื่อมีการทํ าอันตรายคุณธรรมทางกฎหมาย เชนความผิดฐานฆาผูอื่นเมื่อมีการ
ท ําอันตรายตอชีวิตมนุษยผูอื่น 74 ดังนัน้ความผิดตามมาตรา 390 จึงเปนความผิดเมื่อมีการ
ท ําประมาทตอความปลอดภัยของรางกาย
        ความผิดฐานตาง ๆ ที่กระทํ าโดยประมาทนั้นไมใชเปนความผิดที่เพียงแตมีโทษ
เบากวาเมื่อเปรียบเทียบกับความผิดฐานตาง ๆ ที่กระทํ าโดยเจตนาแตเปนความผิดที่มีโครง
สรางเปนของตัวเอง ความไมถูกตองไมเปนธรรมของความผิดฐานตาง ๆ ที่กระทํ าโดย
ประมาทอยูที่วาผูกระทํ าความผิดไดละเมิดคุณธรรมทางกฎหมายดวยการรกะทํ าที่เปนการ
ฝาฝนความระมัดระวัง เพราะมนุษยรูดีวาการกระทํ าของตนหลายอยางเปนการกระทํ าที่เปน
อันตรายในตัว ซ่ึงผูกระทํ าความผิดโดยประมาทก็รูถึงขอนี้ดวย ในการกระทํ าในกรณีหนึ่ง
กรณีใดเปนการเฉพาะนั้นมนุษยควรรูวาพึงใชความระมัดระวังอยางไรอันตรายจึงจะไมเกิด
ข้ึน การทีผู่กระทํ าความผิดฝาฝนความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณจึงเปนเรื่องภายใน 
(Subjective) ของผูกระทํ าความผิด 75 ซ่ึงในการตํ าหนิการกระทํ าความผิดเพราะประมาทนั้น
เปนการตํ าหนิผูกระทํ าวาสามารถใชความระมัดระวังเชนวานั้นไดแตหาไดใชใหเพียงพอ 
เพราะกฎหมายอาญาจะลงโทษบุคคลก็ตอเมื่อตัวเขาเองสามารถกระทํ าดีกวานั้นไดหากแต
ไมทํ าเอง 76

        โดยทัว่ไปแลวกฎหมายอาญามีหลักการที่สํ าคัญประการหนึ่งวา “ การกระทํ าไม
เปนเหตุใหบุคคลตองรับผิดเวนแตผูกระทํ ามีจิตใจชั่วราย ” (actus non facit reum 
nisi mens sit rea – an act does not make a person guilty unless the mind is guilty)
                                                          
         73 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคส่ี
         74 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 99 และ 237.
         75 เร่ืองเดียวกัน, หนา  250-251.
         76 เร่ืองเดียวกัน, หนา  69 และ 285.
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77 หมายความวาโดยปกติแลวการกระทํ าใดจะเปนเหตุใหผูกระทํ าตองรับผิดทางอาญาจะ
ตองปรากฏวาผูกระทํ ามีเจตนาหรือมีจิตใจช่ัวรายที่จะกระทํ าการนั้น ๆ  แตอยางไรก็ตาม
กฎหมายอาญาก็ไดบัญญัติใหการกระทํ าบางประการเปนความผิดโดยไมตองคํ านึงวาผู
กระทํ าไดกระทํ าการนั้นโดยมีเจตนาหรือไม นอกจากนี้กฎหมายอาญายังเห็นวามีความผิด
อีกประเภทหนึ่งที่แมผูกระทํ าความผิดไมมีเจตนาแตผลของการกระทํ านั้นสงผลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยหรือเปนอันตรายตอสังคมอยางกวางขวาง ซ่ึงการกระทํ าความผิด
ประเภทนี้เกิดจากการที่ผูกระทํ าไมสนใจวาการกระทํ าของตนจะเปนอันตรายแกผูอื่นหรือไม 
หรือที่เรียกวาการกระทํ าความผิดโดยประมาทนั่นเอง  การกระทํ าโดยประมาทเปนองค
ประกอบทางจิตใจอีกประการหนึ่งของความรับผิดอาญา ซ่ึงการกระทํ าโดยประมาทเปนเรื่อง
สภาวะจิตใจของผูกระทํ าที่ไมสนใจถึงผลรายอันพึงจะเกิดจากการกระทํ าของตนเอง หรือ
ความไมสขุุมรอบคอบกระทํ าโดยไมคิดถึงผลของการกระนั้น ๆ ดังนั้นจึงเปนการสมควรและ
เปนความยุติธรรมที่จะลงโทษแกบุคคลที่ไดกระทํ าโดยไมสนใจวาการกระทํ าของตนนั้นจะกอ
ใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอื่นหรือไม 78 การที่กฎหมายบัญญัติใหการกระทํ าโดยประมาทเปน
ความผิดเพราะการกระทํ าโดยประมาทนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
สงัคม และการที่กฎหมายกํ านดใหการกระทํ าโดยประมาทบางประการเปนความผิดและตอง
รับโทษนั้นเทากับเปนการบังคับใหบุคคลตองใชความระมัดระวังในการกระทํ าของตนไมให
ผลรายเกิดข้ึน      กลาวคือบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะนี้เปนบทบัญญัติที่มุงใชการ
ลงโทษเพื่เปนการปองกันยับยั้งการกระทํ าความผิดดนั่นเอง 79

        การลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยประมาทมีเหตุผลทางตรรกวิทยาสนับสนุนอยู  2 
ประการ คือ 80

                                                          
         77 Cross and Jones.  An Introduction to Criminal Law. 6 ed.  London : Botterworths,
1968,  p. 32.
         78 สิทธิ  จุมมานนท.  กฎหมายอาญาพิศดารวาความรับผิดของบุคคลในทางอาญา.  ค ําสอน
ชัน้ปริญญาโทนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พุทธศักราช 2485, หนา 74.
         79 อุททิศ แสนโกศิก.  หลกักฎหมายอาญา : การลงโทษ.  หนา 45.
         80 Jerome Hall.  “Negligence Behavior Should Be Excluded from Penal Liability”
Columbia Law Review.  Vol. 63 : 632, p. 637.
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        (1) ผูกระทํ าโดยประมาทไดแสดงออกใหเห็นถึงความไมเอาใจใสตอคานิยมของ
สงัคม มีนิสัยกระดางกระเดื่องจึงสมควรไดรับโทษ
        (2) เปนหนาที่ทางศีลธรรม (moral duty) ทีบุ่คคลพึงเอาใจใสระมัดระวังไมใหเกิด
ผลรายตอคานิยมทางสังคม บุคคลใดก็ตามที่ฝาฝนหนาที่ดังกลาวสมควรจะไดรับโทษ ผู
กระทํ าความผิดโดยประมาทนั้นเปนผูที่ไดกระทํ าการอันเปนการฝาฝนหนาที่ดังกลาวดังนั้น
เขาสมควรไดรับโทษ
        นอกจากนี้ยังมีผูใหเหตุผลสนับสนุนดวยวาการกระทํ าที่เปนอันตรายตอชุมชนไม
ไดเกดิจากการกระทํ าโดยเจตนาเทานั้น การกระทํ าอันไมระวังก็เปนอันตรายตอชุมชนไดเชน
เดียวกัน 81

        เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีและวัตุประสงคของการลงโทษแลวพบวาการลงโทษผู
กระท ําความผิดโดยประมาทมีเหตุผล  2 ประการ คือ
        1) การลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยประมาทเพื่อการแกแคนทดแทน ความ
ตองการแกแคนนั้นเปนสิ่งที่อยูในตัวของมนุษยดังนั้นจึงมีผูกลาววาถาผูกระทํ าความผิดไม
ถูกลงโทษในกรณีที่ประชาชนเห็นวาผูกระทํ าความผิดสมควรถูกลงโทษแลวประชาชนก็จะ
สญูเสียความซื่อตรงตอโครงสรางของสังคม 82 การลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยประมาทนั้น
อาจจะเปนเพราะเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณของมนุษยที่มีความตองการที่จะไดเห็นวาผู
กระทํ าความผิดถูกลงโทษจากการกระทํ าความผิดของเขา กลาวคือเมื่อบุคคลใดไดรับผล
รายจากการกระทํ าความผิดทางอาญา เชน ถูกฆา หรือถูกทํ ารายไมวาโดยเจตนาหรือโดย
ประมาทบรรดาญาติพี่นองก็ยอมมีความรูสึกไมพอใจและจะรูสึกพอใจก็ตอเมื่อการกระทํ า
นัน้ไดรบัการแกแคนหรือมีการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางสาสมเปนทดแทนนั่นเอง
        2) การลงโทษผูกระทํ าความผิดโดยประมาทเพื่อการปองกันยับยั้ง การลงโทษ
เพื่อการปองกันยับยั้งการกระทํ าความผิดนั้นเปนการกระทํ าเพื่อปองกันสังคมและเนื่องจากก
การกระทํ าที่เปนอันตรายตอสังคมหรือชุมชนนั้นไมไดหมายถึงการกระทํ าโดยเจตนาเทานั้น

                                                          
         81 เอกูต.  กฎหมายอาชญา.  ค ําสอนชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  พุทธศักราช
2477, หนา 95.
        82 Henry Weihofen.  The Law of Criminal Correction : Punishment. St. Paul,  Minn : West
Publishing Co., 1983, p. 654.
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แตการกระทํ าความผิดอันเกิดจากความไมระมัดระวังก็กอใหเกิดภยันตรายใหแกสังคมได
เชนเดยีวกัน ดังนั้นการกํ าหนดโทษแกผูกระทํ าความผิดโดยประมาทจึงมีผลทํ าใหบุคคลตอง
ใชความระมัดระวังในการกระทํ ามากขึ้นโดยเฉพาะถาการกระทํ านั้นตองเกี่ยวพันถึงบุคคล
อืน่ และการขูดวยโทษจะทํ าใหการกระทํ าโดยประมาทมีจํ านวนลดลงไดดังที่ศาสตราจารยเอ
กตูไดกลาวไววา “ จริงอยูที่เปนการตะขิดตะขวงใจอยูที่จะมาจํ าคุกบุคคลที่ไดฆาหรือทํ าราย
ใหเกิดบาดเจ็บแกผูอื่นโดยไมมีเจตนาเลยแตชีวิตหรือวารางกายอนามัยของบุคคลก็จํ าตอง
ระมัดระวังมิใหเปนอันตราย และวิธีที่ดีที่สุดก็คือขูดวยโทษแตวาใหเบากวาชนิดที่ไดกระทํ า
โดยตั้งใจ ” 83

        แมการลงโทษเพื่อปองกันยับยั้งการกระทํ าความผิดโดยประมาทจะมีขอวิพากษ
วิจารณวาไมเหมาะสมก็ตามแตการที่กฎหมายตองบัญญัติใหการกระทํ าความผิดบาง
ประการซึ่งแมจะไดกระทํ าโดยประมาทเปนความผิดก็เพื่อเปนการปองกันสังคมโดยการขมขู
วาจะลงโทษถาหากมีการกระทํ าเกิดข้ึนตามนั้น ซ่ึงถาหากไมมีบทบัญญัติไวสังคมก็จะไดรับ
ความเดือดรอน เชน การจํ ากัดอัตราความเร็วของรถในถนนที่มีการจราจรหนาแนนหรือมีโรง
เรียนอนุบาล เปนตน การที่มีการจํ ากัดความเร็วของรถก็เพราะสังคมเห็นวาการขับรถใน
บริเวณดังกลาวอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ผูที่ฝาฝนและกอใหเกิดอันตรายก็ตองรับโทษ
หรอืกรณีคนสูบบุหรี่บนที่นอนแลวเผลอหลับไปจนเปนเหตุใหเกิดเพลิงไหม หากกฎหมายไม
บัญญัติใหการกระทํ าที่มีลักษณะเชนนี้เปนความผิดและกํ าหนดโทษไวแลวบุคคลโดยทั่วไปก็
จะกระทํ าการตามอํ าเภอใจของตนเองโดยไมสนใจวาการกระทํ าของตนนั้นจะกอใหเกิด
อันตรายหรือไม และในทางตรงกันขามการมีบทบัญญัติของกฎหมายกํ าหนดใหการกระทํ า
ใดเปนความผิดแมจะเปนการกระทํ าโดยประมาทและกํ าหนดโทษไวอยางนองก็จะมีผลเปน
การยับยั้งหรือทํ าใหบุคคลผูที่กระทํ าการนั้นตองใชความระมัดระวังหรือคํ านึงถึงผลรายที่ตน
จะไดรับตามกฎหมาย

        การกระทํ าความผิดฐานประมาทที่เปนอันตรายตอรางกายตามประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับปจจุบัน ไดแก

                                                          
        83 เอกูต.  กฎหมายอาชญา. หนา 95.
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        1) การกระทํ าโดยประมาทเปนเหตุใหผู อื่นไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ
(มาตรา 390)
        2) การกระท ําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส (มาตรา 300)

     ความผดิตามมาตรา 390 นี้ใกลเคียงกับความผิดฐานทํ ารายรางกายตามมาตรา 
295 เพราะความผิดทั้งสองฐานนี้มีองคประกอบภายนอกเหมือนกัน คือ การที่บุคคลทํ าใหผู
อืน่ไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ แตแตกตางกันที่องคประกอบภายในเทานั้น คือ ความผิด
ตามมาตรา 295 มีองคประกอบภายในคือ “ เจตนา ”     สวนความผิดตามมาตรา 390 มี
องคประกอบภายใน คือ “ ประมาท ” นอกจากนี้ความผิดตามมาตรา 390 นี้ยังมีความใกล
เคยีงกบักบัความผิดฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสตามมาตรา 300 เพราะ
ความผิดทั้งสองฐานนี้มีองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายในเหมือนกันจะตางกันก็
ตรงทีผ่ลของการกระทํ าเทานั้น คือ ผลของความผิดตามมาตรา 390 คือ อันตรายแกกายและ
จิตใจ สวนผลของความผิดตามมาตรา 300 คืออันตรายสาหัส 84 ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบบท
ระวางโทษของความผิดทั้งสองแลวมีความแตกตางกันมาก เพราะความผิดตามมาตรา 390 
มบีทระวางโทษเพียงจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ แต
ความผิดตามมาตรา 300 มีบทระวางโทษถึงจํ าคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกพันบาท 
หรอืทัง้จํ าทั้งปรับ ทั้ง ๆ ที่ความผิดทั้งสองฐานนี้มีลักษณะของการกระทํ าหรือความรุนแรง
ของการกระทํ าเหมือนกัน คือเปนการกระทํ าโดยประมาท แตที่แตกตางคือความรุนแรงของ
ผลทีเ่กิดข้ึนจากการกระทํ าเทานั้น
        การกระท ําความผิดตามมาตรา 390 นี้เปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม 
มีความรุนแรงของการกระทํ า เปนการกระทํ าที่เปนอันตรายตอสังคมมาก มีคุณธรรมทาง
กฎหมายที่จํ าเปนสํ าหรับการอยูรวมกันในสังคมและรายแรงเชนเดียวกับการกระทํ าความผิด
ตามมาตรา 300 เพียงแตผลของการกระทํ าที่เกิดข้ึนนั้นนอยกวาความผิดตามมาตรา 300 
เทานั้นจึงมีความไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ ดังนั้นการที่บัญญัติใหความ
ผดิตามมาตรา 390 เปนเพียงความผิดลหุโทษที่มีบทระวางโทษเพียงเล็กนอยจึงไมมีความ
เหมาะสม สมควรที่จะไดบัญญัติใหการกระทํ าความผิดตามมาตรา 390 นี้เปนความผิด

                                                          
         84อันตรายสาหัส ไดแก การเปนอันตรายตาม ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 297
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อาญาทั่วไปเชนเดียวกับความผิดฐานกระทํ าโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตราย
สาหสัตามมาตรา 300 เพราะการกระทํ าความผิดทั้งสองฐานนี้มีองคประกอบภายนอก องค
ประกอบภายในและคุณธรรมทางกฎหมายเหมือนกันทุกประการ โดยบัญญัติไวในหมวด
เดยีวกัน คือ ควรนํ าความผิดตามาตรานี้มาบัญญัติไวในภาคความผิดโดยใหเปนความผิดที่
เปนฐานของความผิดฐานกระทํ าโดยประมาทเปนเหตุใหผู อื่นไดรับอันตรายสาหัสและ
ก ําหนดบทระวางโทษเสียใหมใหเหมาะสม   

4.7.3 ความผิดฐานขูเข็ญผูอื่นใหเกิดความกลัวหรือตกใจ (มาตรา 392)

        มาตรา 392 ผูใดทํ าใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ โดยการขูเข็ญ ตองระวางโทษ
จํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลขูเข็ญใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือ
ตกใจโดยเจตนาทํ าใหเกิดความกลัวหรือความตกใจ
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความปลอดภัยของรางกาย ” 85

        โดยปกติแลวการที่บุคคลทํ าใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจอาจทํ าไดโดย
ท ําใหเขากลัววาจะเกิดภัยอยางใดอยางหนึ่งก็ได เชน บอกวาฝนจะตก ฟาจะผา หรือนํ้ าจะ
ทวม ซ่ึงเปนเหตุใหเขา ครอบครัวเขาหรือบานของเขาไดรับอันตรายอันเปนตามธรรมชาติ 
หรอืท ําใหเขากลัววาจะถูกผีหักคอ จะไดรับเคราะหราย หรือเขาปวดทองก็ไปบอกวาถูกคน
เสกหนังควายเขาทองอันเปนภัยตามความเชื่อทางดานไสยศาสตร หรือทํ าใหเขากลัววาเขา
จะไดรบัอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือทรัพยสิน ทางเจริญหรือทางทํ ามาหา
ได อนัเปนภัยที่บุคคลจะกอใหเกิดข้ึน ซ่ึงการกระทํ าเหลานี้เปนการทํ าใหผูอื่นเกิดความกลัว
หรือตกใจไดทั้งสิ้น แตการกระทํ าใหเกิดความกลัวหรือความตกใจที่จะเปนความผิดตาม
มาตรา 392 นี้จะตองเปนการกระทํ าที่ไดกระทํ าโดยวิธี “ ขูเข็ญ ” เทานั้น  กลาวคือทํ าใหผูอื่น
เกดิความกลัวหรือความตกใจโดยแสดงวาจะทํ าใหเกิดภัยแกเขา ไมใชภัยที่พึงจะเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือภัยที่จะเกิดข้ึนจากเคราะหกรรมหรือจากการกระทํ าบางอยางของเขาเองที่กอ

                                                          
         85 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 88.
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ใหเกิดโชคราย หรือภัยที่จะเกิดข้ึนในทางไสยศาสตร 86   เพราะคํ าวา “ ขูเข็ญ ” คือการแสดง
วาจะทํ าใหเกิดภัยแกเขาซึ่งจะเปนภัยที่เกิดข้ึนในทันทีหรือตอไปภายหนาก็ได 87 เชน เวลาที่
บุคคลทะเลาะกัน คนหนึ่งพูดข้ึนลอย ๆ ขณะทะเลาะกันวาเดี่ยวกูจะเตะมึง เปนตน
        การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้จะตองเกิดผลคือความกลัวหรือตกใจ แตไมตอง
เกดิผลตอไปถึงยอมใหทํ าอะไรดังมาตรา 309 88 เพราะถาเปนเรื่องของการขมขืนใจผูอื่นให
กระท ําการใดไมกระทํ าการใด หรือจํ ายอมตอสิ่งใดแลวก็เปนความผิดตามมาตรา 309
        การขูเข็ญที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้จะตองเปนกรณีที่ผูขูเข็ญไมมีอํ านาจจะ
ทํ าไดโดยชอบดวยกฎหมาย ถาผูขูเข็ญมีอํ านาจโดยชอบดวยกฎหมายที่จะทํ าใหผูอื่นเกิด
ความกลัวหรือตกใจก็ไมเปนความผิด เชน เจาพนักงานตํ ารวจใชปนยิงขูผูกระทํ าความผิดให
วางอาวุธ หรือเจาบานเอาปนขูใหผูบุกรุกออกไปจากบาน 89

        ความผิดฐานขูเข็ญผูอื่นเกิดความกลัวหรือตกใจกับความผิดฐานทํ ารายรางกาย
ตามมาตรา 295 อาจเปนการกระทํ ากรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทได ดังจะเห็นไดจาก
คํ าพพิากษาฎีกาที่ 40/2509  ซ่ึงศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาการกระทํ าที่นายเงาจํ าเลยรวมกับนาย
ศิรจํิ าเลย นายศิริถือมีดตรงเขาแทงนายมั่นซ่ึงยินหางในระยะ 1 วา สามารถที่จะทํ ารายได
หากนายมั่นไมโดดหนีและวิ่งข้ึนเรือนไดทันจึงแทงนายมั่นไมไดสมความตั้งใจ แมจะไมไดตัว
นายมั่นผูเสียหายมาสืบวาเกิดความกลัวหรือตกใจในการกระทํ าของจํ าเลยหรือไมก็ดี กริยา
อาการและคํ าพูดที่นายมั่นผูเสียหายแสดงออกโดยพูดวาผมไมสูและวิ่งหนีไปเมื่อนายศิริถือ
มดีตรงเขามาจะขมเหงแสดงวานายมั่นกลัวภัยที่จะเกิดข้ึนแกตนแลว แตศาลฎีกาเห็นวาการ
กระทํ าที่กอใหเกิดความกลัวหรือความตกใจในเบื้องตนรวมอยูเปนสวนหนึ่งของความผิด
ฐานพยายามทํ ารายรางกายแลวและเปนบทที่มีโทษเบากวาจึงลงโทษฐานพยายามทํ าราย
รางกายอันเปนบทหนักกวาบทเดียว
        ความผิดตามมาตรา 392 นี้ตองการผลที่เกิดจากการขูเข็ญเพียงแคความกลัว
หรือตกใจ และไมไดกํ าหนดระดับความกลัวหรือความตกใจไว ดังนั้นการขูเข็ญใหผูอื่นเกิด

                                                          
         86 สมศักดิ์  สิงหพันธ. ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา 793.
         87 จติติ ติงศภัทิย.  กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา 2874.
         88 สมศักดิ์  สิงหพันธ. ค ําอธิบายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอน 2.  หนา 793.
         89  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  795.

DPU



173

ความกลัวหรือความตกใจตามมาตรานี้จึงไมตองถึงกับเปนอันตรายแกกายและจิตใจแต
อยางใด
        ความผดิตามมาตรา 392 นี้มีความเกี่ยวของสัมพันธกับความผิดตามมาตรา 391 
และความผิดตามมาตรา 295 คือ การขูเข็ญดังกลาวอาจเปนความผิดตามมาตรา 295 ได
หากการขูเข็ญนั้นทํ าใหผูถูกขูเข็ญเกิดความกลัวหรือความตกใจมากถึงขนาดเปน “ อันตราย
แกกายหรือจิตใจ ” เพราะในทางการแพทยยอมรับวาการขูเข็ญ การทํ าใหตกใจ การทํ าให
กลัว อาจมีผลทํ าใหผูถูกขูเกิดอาการแปรปรวนทางจิตใจอาจเกิดโรคประสาทหรือโรคจิตได 
และมผีลเช่ือมโยงไปถึงการเกิดอาการหรือโรคทางกายโดยมีตนเหตุของอาการอยูที่จิตใจ ซ่ึง
กรณีเหลานี้ถือเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ 90  ดังนั้นหากพิสูจนไดวาความกลัวหรือความ
ตกใจนั้นไดกอใหเกิดอาการทางกายหรือจิตใจอันถือไดวาเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจของ
ผูถกูขูเข็ญแลว การขูเข็ญนั้นยอมเปนความผิดตามมาตรา 295 ดวย แตหากเปนเพียงการขู
เข็ญที่กอใหเกิดผลเพียงแคผูถูกขูเข็ญเกิดความกลัวหรือความตกใจเทานั้นก็เปนความผิด
ตามมาตรา 392
        หากการขูเข็ญนั้นมีลักษณะของการใชกํ าลังทํ ารายประกอบดวยและความกลัว
หรอืความตกใจนั้นไมถึงกับเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจก็อาจเปนความผิดตามมาตรา 391 
ได แตหากเปนการขูเข็ญโดยการทํ ารายหรือโดยใชอาวุธแลวแมผูเสียหายจะเพียงแตเกิด
ความกลัวหรือตกใจไมถึงขนาดเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจ แตการใชอาวุธนั้นก็เปนการ
แสดงเจตนาของผูกระทํ าวาตองการใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ การกระทํ าดังกลาวจึง
เปนการพยายามทํ ารายรางกายตามมาตรา 295 ประกอบดวยมาตรา 80 และเปนความผิด
ตามมาตรา 392 ดวย   แตถาการขูเข็ญนั้นเปนผลใหผูถูกขูเข็ญเกิดความกลัวหรือความตก
ใจกลัวถึงขนาดเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจแลวไมวาการขูเข็ญนั้นจะไดกระทํ าโดยใชอาวุธ
หรอืใชก ําลังทํ ารายหรือไมก็ตาม ก็เปนความผิดตามมาตรา 295 และมาตรา 392
        ดังนัน้ความผิดตามมาตรา 392 จึงมีความใกลเคียงกับความผิดตามมาตรา 391 
และมาตรา 295 มาก ตางกันแคผลของการกระทํ าความผิดเทานั้น เพราะผลของการกระทํ า
ความผิดฐานนี้ไมตองถึงกับเปนอันตรายแกกาย หรือจิตใจ เพียงแคทํ าใหผูถูกขูเข็ญเกิด

                                                          
         90 วิฑูรย  อ้ึงประพันธ.  นติเิวชสาธก ฉบับกฎหมายกับเวชปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โครงการ
ต ําราศิริราช, 2530, หนา 163-164.
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ความกลัวหรือความตกใจก็เปนความผิดแลว  นอกจากนี้ความผิดทั้งสามมาตรานี้ยังมีคุณ
ธรรมทางกฎหมายเหมือนกัน คือความปลอดภัยของรางกายซึ่งเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่
เปนเรื่องสวนตัวของบุคคล
        แมความผิดตามมาตรานี้จะไมไดเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม
อยางรายแรง แตก็เปนการกระทํ าที่มีความรุนแรงของการกระทํ า เปนอันตรายตอบุคคลอื่น
และสงัคม คนในสังคมหวาดกลัวตอการกระทํ าดังกลาว และยังเปนการกระทํ าที่มีคุณธรรม
ทางกฎหมายที่เปนเรื่องสวนตัว  การบัญญัติใหการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้เปนเพียง
ความผิดลหุโทษจึงมีความไมเหมาะสม และบทระวางโทษสํ าหรับความผิดฐานนี้ก็คือจํ าคุก
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับนั้นก็เปนโทษที่เบามากเมื่อ
เทียบกับลักษณะและความรุนแรงหรือความเปนอันตรายของการกระทํ า ดังนั้นสมควรที่จะ
ไดมีการพิจารณายกระดับความผิดฐานนี้ใหเปนความผิดอาญาทั่วไปโดยบัญญัติไวในหมวด
เดียวกันกับความผิดตอรางกายและกํ าหนดบทระวางโทษเสียใหมใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของการกระทํ า

4.8 ความผิดเกี่ยวกับความไมสะดวกใจของบุคคล

ความผิดฐานรังแกขมเหงผูอื่นและความผิดฐานทํ าใหผูอื่นเดือดรอน
ร ําคาญ(มาตรา 397 )
        มาตรา 397 ผูใดในที่สาธารณสถานหรือตอหนาธารกํ านัล กระทํ าดวยประการ
ใดๆ อันเปนการรังแกหรือขมเหงผูอื่น หรือกระทํ าใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเดือดรอน
ร ําคาญ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลกระทํ าดวยประการใด ๆ อันเปน
การรงัแกขมเหงผูอื่นในที่สาธรณสถานหรือตอหนาธารกํ านัลโดยเจตนารังแกขมเหง และการ
ที่บุคคลทํ าใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรํ าคาญโดยเจตนาใหไดรับความอับอาย
หรือเดือดรอนรํ าคาญ
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        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ไมใชความปลอดภัยของรางกายโดย
ตรงแตเปนสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงตอรางกายที่เรียกวา “ ความไมสะดวกใจของบุคคล ” 91

        การกระทํ าที่เปนความผิดตามมาตรานี้ ไดแก การรังแกขมเหงผูอื่น และ การทํ า
ใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรํ าคาญ
        การรงัแก หมายถึงแกลงทํ าความเดือดรอนใหแกผูอื่น  การขมเหง หมายถึงการใช
ก ําลงัรงัแกผูอื่น การรังแกขมเหงผูอื่น คือการกระทํ าไมวาโดยวิธีใด ๆ อันเปนการรบกวนผูอื่น
โดยความไมเปนธรรมใหเขาไดรับความเดือดรอน เชน เขากํ าลังนอนหรือดูหนังสือก็แกลงเอา
ปปไปตีสงเสียงรบกวนเขา แกลงเดินใหฝุนคลุงไปทางผูอื่น แกลงเดินเบียดเขาไมใหเดิน
สะดวก แกลงเปดวิทยุเสียงดังรบกวนเขา กลาวถอยคํ าหยาบคายตอเขา เปนตน 92  การรังแก
ขมเหงผูอื่นนั้นเปนการกระทํ าที่ถึงข้ันรายแรงแลวก็จะเปนการกระทํ าความผิดฐานอื่นได เชน 
การปฏิบัติทารุณแกผูอื่นตามมาตรา 398  ทํ ารายผูอื่นตามมาตรา 295 , 297 หรือ 391  หรือ
ท ําใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจดวยการขูเข็ญตามมาตรา 392  หรือดูหมิ่นผูอื่นตาม
มาตรา 393
        การกระทํ าใหผูอื่นไดรับความอับอายอาจจะเปนการกระทํ าตอผูอื่น เชน พูดจา
หยาบคายพาดพิงไปถึงเขา บังคับใหเขาแกผาหรือแตงตัวในลักษณะที่กอใหเกิดความอับ
อายขายหนา ซ่ึงถาการกระทํ าเชนนี้เปนการกระทํ าที่รายแรงก็อาจเปนความผิดตอเสรีภาพ
ตามมาตรา 309 ความผิดฐานอนาจาร หรือเปนความผิดลหุโทษฐานอื่น ๆ ได

การทํ าใหผูอื่นเดือดรอนรํ าคาญหมายถึงการกระทํ าทุกอยางที่เปนเหตุใหผูอื่นได
รบัความเดือดรอนรํ าคาญ เชน เปดวิทยุสงเสียงรบกวนผูอื่น สูบบุหรี่ในโรงภาพยนต หรือมี
คนถามถึงที่ที่เขาตองการไปแตแกลงบอกผิด ๆ เปนตน
        ความผิดตามมาตรานี้เปนบทบัญญัติข้ึนใหมไมมีในกฎหมายลักษณะอาญา การ
รังแกหรือขมเหงผูอื่นและกระทํ าใหผูอื่นไดรับความอับอายหรือเดือดรอนรํ าคาญในที่สาธาร
สถานหรือตอหนาธารกํ านัลนี้ในประมวลกฎหมายอาญาของตางประเทศบัญญัติใหเปน

                                                          
         91 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 90 และ 92.
         92 สมศักดิ์  สิงพันธ. ค ําอธบิายกฎหมายอาญา เลม 4 ตอนที่ 2. หนา  812-813.
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ความผดิเพราะการกระทํ าดังกลาวเปนการกระทํ าที่ไมพึงปารถนาและนาละอาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อกระทํ าตอบุคคลที่ปองกันตนเองไมได 93

        การที่กฎหมายบัญญัติใหการกระทํ าตามมาตรา 397 เปนความผิดก็เพื่อ
ประโยชนในการคุมครองการอยูรวมกันในสังคมอยางปกติสุข เพราะการกระทํ าดังกลาวเปน
การกระทํ าที่ไมพึงปารถนาของสังคมและนาละอาย
        เมื่อพิจารณาการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้แลวจะเห็นไดวาแมจะเปนการ
กระทํ าที่ไมไดมีขอตํ าหนิทางศีลธรรมอยางรุนแรงมากนักก็ตาม แตก็เปนการกระทํ าที่ไดมี
ความกาวราวหรือความรุนแรงของการกระทํ า มีผลกระทบตอบุคคลอื่นหรือสังคมมาก และมี
คุณธรรมทางกฎหมายคือความไมสะดวกใจของบุคคลซึ่งเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปน
สวนตัวซ่ึงไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ ดังนั้นการกํ าหนดใหความผิดฐานนี้
เปนความผิดลหุโทษที่มีบทระวางโทษเพียงจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรอืทั้งจํ าทั้งปรับจึงมีความไมเหมาะสม สมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดฐานนี้
ใหเปนความผิดอาญาทั่วไปและกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม

4.9 ความผิดตอเกียรติ

ความผิดฐานดูหมิ่นผูอื่นซ่ึงหนา ( มาตรา 393 )
        มาตรา 393 ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซ่ึงหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวางโทษจํ าคุกไม
เกนิหนึง่เดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลดูหมิ่นผูอื่นซ่ึงหนาหรือการที่
บุคคลดูหมิ่นผูอื่นดวยการโฆษณา โดยเจตนาดูหมิ่น
        คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ  “ เกียรติ ” 94

                                                          
         93 พิพัฒน จักรางกูร.  ค ําอธบิายประมวลกฎหมายอาญาวาดวยความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ความผิดเกีย่วกบัความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดลหุโทษ.  หนา 257.
         94 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 130.
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        เกียรติเปนขอเรียกรองอันสืบเนื่องมาจากศักดิ์ศรีสวนบุคคล เกียรติเปนสวนหนึ่ง
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่มนุษยทุกคนมีอยูเนื่องจากความเปนมนุษย และเปนขอเรียก
รองใหผูอื่นตองใหความเคารพ  มนุษยทุกคนมีเกียรติโดยสมบูรณตราบเทาที่ยังไมถูกลบหลู 
การลบหลูทํ าใหคุณคาที่ยอมรับนับถือลดนอยถอยลงไป ดังนั้นเกียรติจึงอาจลดลงไดแตไม
อาจขยายเพิ่มไดซ่ึงเปนไปตามหลักที่วามนุษยทุกคนมีเกียรติเทากัน 95

        เกียรติแตกตางจากความรูสึกทางเกียรติซ่ึงอาจมีความสูงตํ่ าได  เชนผูดํ ารง
ตํ าแหนงหนาที่สูงบุคคลทั่วไปอาจเขาใจวามีเกียรติสูง แตความเขาใจเหลานี้เปน “ ความรูสึก
ในทางเกียรติ ” ไมใชเกียรติ เพราะแมมนุษยจะมีความแตกตางในทางสังคมแตมนุษยทุกคน
กม็เีกยีรตเิทากัน  การพิจารณาเรื่องการกระทํ าที่กระทบตอเกียรติตองพิจารณาบนพื้นฐาน
ของสงัคมและพื้นฐานของจริยธรรมประกอบดวยเสมอ เชนการลูบศีรษะในพื้นฐานของสังคม
ตะวนัตกเปนการแสดงความยินดี แตในพื้นฐานของสังคมไทยถือวาเปนการกระทํ าที่กระทบ
กระเทือนตอเกียรติ 96

        ความผิดฐานนี้มีความใกลเคียงกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326 
มาก ดังนั้นจึงควรทํ าความเขาใจความหมายของคํ าวา “หมิน่ประมาท”และ “ ดหูมิ่น ” เสีย
กอน       
        หมิ่นประมาท หมายถึงการกลาววาจาประทุษรายทํ าลายชื่อเสียงของบุคคลอื่น
ใหไดรบัความเสียหาย ถูกคนทั้งหลายดูหมิ่น ดูถูก เกลียดชัง ขาดความนับถือ แมวาถอยคํ าที่
กลาวนั้นจะเปนถอยคํ าสุภาพ หรือเปนความจริงก็ตาม 97  การหมิ่นประมาทเปนเรื่องที่เกี่ยว
กบัช่ือเสยีงของผูอื่นที่ไดรับความกระทบกระเทือนโดยตรงที่เรียกวาการ “ ใสความ ”
        ดูหมิน่ หมายถึง การสบประมาท ดูถูกเหยียดหยาม หรือทํ าใหผูอื่นไดรับความอับ
อาย การดูหมิ่นจึงเปนการแสดงขอความอยางหนึ่งอยางใดที่เขาใจพาดพิงไปถึงเขา เชน การ
ท ํารายดวยวาจา โดยลายลักษณอักษร หรือกระทํ าโดยการแสดงกริยาทาทาง เชน ยกสนเทา
ให แสดงกริยาทาทางใหของลับแกเขา  ดังนั้นการดูหมิ่นจึงหมายถึงการกระทํ าทั้งหลายไมวา

                                                          
         95  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  128.
         96  เร่ืองเดียวกัน
         97 หยุด แสงอุทัย.  ความผิดที่กระทํ าทางวาจา.  พิมพคร้ังที่ 2.  พระนคร : สํ านักพิมพสันติสุข,
2496, หนา 58-59.
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จะเปนโดยวิธีใดก็ตามอันเปนการสบประมาท ดูถูกเหยียดหยาม หรือทํ าใหผูอื่นไดรับความ
อับอาย
        การกระทํ าที่เปนความผิดฐานหมิ่นประมาทคือ “ การใสความ ” ซ่ึงหมายถึงการ
กลาวอางหรือทํ าใหแพรหลายซึ่งขอเท็จจริงที่กระทบถึงเกียรติของบุคคลใหปรากฎตอบุคคล
ที่สาม 98  การใสความอาจจะเปนการยืนยันขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลถึงความไมสุจริต หรือ
ความไมนาเชื่อถือของเขา ซ่ึงอาจจะเปนการกลาวแสดงความคิดเห็นตามความคิดเห็นของ
ตนเองก็ได การแสดงออกอันเปนการยืนยันอาจเปนการกระทํ าดวยวาจา ลายลักษณอักษร
หรือโดยประการอื่นใดก็ได ขอสํ าคัญอยูที่วาบุคคลสามารถทราบความหมายของการใส
ความได ขอเท็จจริงที่กลาวหรือแสดงออกนั้นจะเปนจริงหรือเท็จก็ถือวาเปนการใสความทั้ง
สิน้เพราะการใสความนั้นจะพิจารณาวาเปนการกระทํ าที่กระทบตอเกียรติหรือไม ไมเกี่ยวกับ
ความจริงของเรื่อง99 ซ่ึงการใสความที่จะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทจะตองเปนการใส
ความตอบุคคลที่สาม คือจะตองมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของดวย และบุคคลที่สามที่เขามา
เกี่ยวของนี้จะตองไมใชบุคคลในครอบครัว และจะตองเปนบุคคลที่สามารถจะรูจะเขาใจ
ความหมายในถอยคํ าที่ใสความนั้นไดดวย ถาไปใสความตอหนาคนบา คนหูหนวก หรือไป
เขียนขอความใสความใหคนที่อานหนังสือไมออกอาน ก็ไมถือวาเปนการใสความตามความ
หมายของมาตรา 326
        สวนการกระทํ าที่เปนความผิดฐานดูหมิ่น คือ “ การสบประมาท ” ซ่ึงหมายถึง
การพดูดถูกูผูอื่นดวยคํ าพูดที่ผูฟงหรือผูถูกดูหมิ่นรูสึกโกรธเคือง หรือเปนการดากันแบบดูถูก
ซ่ึงหนา การสบประมาทจึงแตกตางกับการหมิ่นประมาท เพราะการหมิ่นประมาทเปนการใส
ความซึ่งทํ าใหผูที่ไดยินไดฟงเชื่อวาเปนความจริงและอาจใชคํ าสุภาพได  แตการสบประมาท
นัน้ถอยคํ าที่สบประมาทนั้นไมมีผูใดชื่อวาเปนความจริง  แตถอยคํ า ๆ เดียวกันอาจเปนทั้ง
การใสความและสบประมาทได เชน ดาวาไอหัวขโมยยอมเปนการใสความวาเขาเปนผูราย
ชอบขโมยของและในขณะเดียวกันก็เปนการดูหมิ่นเขาดวย
        จากลักษณะของการกระทํ าความผิดทั้งสองฐานจะเห็นไดวาความผิดทั้งสองฐาน
นี้มีสวนที่คลายคลึงกันมากเพราะทั้งการกระทํ าที่เปนหมิ่นประมาทและดูหมิ่นนั้นหมายถึง

                                                          
         98 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  133.
        99  เร่ืองเดียวกัน,  หนา  134.
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การกระท ําทั้งหลายไมวาจะโดยการใชคํ าพูด ทํ าเปนลายลักษณอักษร หรือกระทํ าดวยการ
แสดงกริยาทาทาง  แตตางกันตรงที่วาการหมิ่นประมาทนั้นจะตองมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยว
ของดวย (…ใสความผูอื่นโดยประการที่นาจะทํ าใหเขาเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียด
ชัง ) แตการดูหมิ่นนั้นจะตองกระทํ าตอผูถูกดูหมิ่นเอง ดังนั้นถาทํ าการหมิ่นประมาทตอผูถูก
ใสความเองตัวตอตัวโดยไมมีบุคคลที่สามรูเห็นไดยินไดฟง ก็ไมเปนความผิดฐานหมิ่น
ประมาท แตอาจเปนความผิดฐานดูหมิ่นตามมาตรา 393 ได
        ความผดิทั้งสองฐานนี้มีคุณธรรมทางกฎหมายเหมือนกัน คือ “ เกยีรติ ” ซ่ึง
เกียรติเปนเรื่องที่มีความสํ าคัญมากสํ าหรับมนุษย เพราะมนุษยเปนสัตวสังคมที่ชอบอยูรวม
กนัเปนหมูเหลา และมีความสัมพันธกันในหลาย ๆ ดาน เชน การสืบพันธเพื่อดํ ารงเผาพันธ
ของมนษุย นอกจากนี้มนุษยยังตองติดตอสื่อสารกัน รวมทั้งมีความสัมพันธกันในทางสังคม 
เศรษฐกจิ และการเมือง และเนื่องจากตองมีความสัมพันธกันเหลานี้เองมนุษยจึงตองอาศัย
ความไวเนื้อเช่ือใจกัน ถาหากมนุษยคิดคดทรยศตอกัน สิ่งหนึ่งที่ทํ าใหมนุษยตองเสียไปก็คือ
เกียรติยศ ช่ือเสียง ซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศคุณงามความดีของบุคคลนั้นไมไดกอใหเกิด
ประโยชนแกตัวบุคคลเทานั้นแตครอบครัวและผูที่คบหาสมาคมกับเขาก็ยอมไดรับการยก
ยองนบัถือจากบุคคลอื่นดวย  ดังนั้นบุคคลทุกคนจึงมีสิทธิที่จะมีช่ือเสียงที่ดีโดยไดรับความ
คุมครองและรักษาไวมิใหเกิดเสียหาย  บุคคลทุกคนจึงจํ าเปนตองรักษาเกียรติของตนไว
        การที่กฎหมายบัญญัติใหการหมิ่นประมาทเปนความผิดก็เพื่อคุมครองบุคคลใน
เรือ่งช่ือเสียง เกียรติ คุณงามความดี มิใหผูใดประทุษรายตอช่ือเสียง เกียรติ คุณงามความดี 
นอกจากนีร้ัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2540 ยังไดบัญญัติใหความคุมครองตอช่ือเสียง เกียรติยศ
ของบคุคลมิใหผูใดกระทํ าการละเมิดหรือกระทบอีกดวย 100 อนัเปนการยืนยันถึงเจตนารมณ
ของกฎหมายที่จะปกปองคุมครองชื่อเสียงของบุคคล เพราะหากบุคคลใดเสื่อมเสียช่ือเสียง 
เกียรติ คุณงามความดีแลวก็เปนการยากที่จะมีผูอื่นมาคบหาสมาคมหรือใหความไววางใจ
และรวมไปถึงความเสื่อมเสียของวงศตระกูลและการใชชีวิตในสังคมประจํ าวัน  การที่รัฐ
บัญญัติกฎหมายขึ้นมาคุมครองปองกันและรักษาชื่อเสียง เกียรติ ก็เพราะมีวัตถุประสงคใน
การปองกัน คือทํ าใหผูกระทํ าความผิดหลาบจํ าไมกลากระทํ าความผิดอีกหรือเอาเปน

                                                          
         100 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 34

DPU



180

เยี่ยงอยาง ทํ าใหผูที่คิดจะกระทํ าความผิดหวาดกลัวไมกลากระทํ า รวมไปถึงการแกไข
เยยีวยาความเสียหายแกผูเสียหาย
        แมวาการดูหมิ่นจะไมไดทํ าใหผูถูกดูหมิ่นเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง
เทากับการหมิ่นประมาทเพราะการดูหมิ่นสบประมาทมักจะเปนการกลาวถอยคํ าหยาบคาย
หรอืผรสุวาทไมมีความหมายที่จะใหเช่ือฟงไดแตอยางใด เปนคํ าที่มักกลาวออกมาโดยโทสะ
หรอืในการววิาทดาเถียงกันไมมีผลรายกระทบกระเทือนถึงช่ือเสียงของบุคคล เปนเรื่องแสดง
ความไมสภุาพ ไรมารยาทของผูดูหมิ่นมากกวา ผูที่ไดยินไดฟงคํ ากลาวนั้นยอมรูสึกวาผูกลาว
เปนคนไรมารยาททํ าใหผูดูหมิ่นเสื่อมเสียเองไมไดทํ าใหผูที่ไดยินไดฟงนึกถึงความไมดีงาม
ของผูถกูดหูมิน่ก็ตาม แตการดูหมิ่นก็เปนการลบหลูเกียรติของผูถูกดูหมิ่น ซ่ึงการลบหลูนี้ทํ า
ใหคุณคาที่ยอมรับนับถือของผูถูกดูหมิ่นลดนอยลงจึงทํ าใหเกียรติของผูถูกดูหมิ่นลดลงไป
ดวย อกีทั้งการดูหมิ่นนั้นอาจสงผลใหมีการทะเลาะวิวาทดา โตเถียงกันเปนการขัดตอความ
สงบเรยีบรอยของประชาชน และอาจเปนชนวนใหเกิดโทสะและลุกลามไปถึงการใชกํ าลังราง
กายเขาตอสูกันซ่ึงเปนความผิดฐานทํ ารายรางกายได
        เมื่อพิจาณาความผิดทั้งสองฐานแลวจะเห็นวากฎหมายประสงคจะคุ มครอง
เกยีรตขิองบคุคลมิใหใครลวงละเมิดหรือประทุษรายเหมือนกัน  แตเมื่อเปรียบเทียบบทระวาง
โทษของความผิดทั้งสองฐานนี้แลวกลับพบวามีความแตกตางกันมาก คือ ความผิดฐานหมิ่น
ประมาทมีบทระวางโทษคือจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้ง
ปรบั แตความผิดฐานดูหมิ่นมีบทระวางโทษคือจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรอืทั้งจํ าทั้งปรับ   นอกจากนี้หากเปรียบเทียบความเสียหายของการกระทํ าความผิด
แลวจะเห็นไดวาความผิดฐานหมิ่นประมาทไดกอใหเกิดความเสียหายมากกวาความผิดฐาน
ดูหมิ่น แตกฎหมายกลับบัญญัติใหความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนความผิดอันยอมความได
สวนความผิดฐานดูหมิ่นเปนความผิดตอรัฐที่ไมสามารถยอมความกัน
        ความผดิฐานดูหมิ่นผูอื่นซ่ึงหนาตามมาตรา 393 นี้มีคุณธรรมทางกฎหมายเพื่อ
คุมครองเกียรติซ่ึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนหลัก101 เนือ่งจากการกระทํ าที่กระทบถึง
เกยีรตใินบางเรื่องอาจไมเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทได เชน การกระทํ าที่เปนการเหยียด
หยามผูอื่นโดยทางกายหรือทางวาจานั้นถือเปนการดูหมิ่นซ่ึงกระทบตอเกียรติแตอาจไมเปน

                                                          
         101 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  130.
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การใสความผูอื่นที่จะเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทจึงจํ าเปนตองบัญญัติความผิดฐานดู
หมิน่ซ่ึงหนามาเสริมใหการคุมครองเกียรติสมบูรณยิ่งข้ึน  ดังนั้นคุณธรรมทางกฎหมายของ
ความผิดฐานนี้จึงไมใชเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบหรือความสงบเรียบรอยของสังคมอัน
เปนลักษณะที่สํ าคัญที่กํ าหนดใหการกระทํ าความผิดที่มีลักษณะเชนนี้เปนความผิดลหุโทษ 
แตเปนการคุมครองเกียรติของบุคคลซึ่งเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนเรื่องสวนตัวของ
บุคคล
        ดังนั้นความผิดตามมาตรา 393 นี้จึงมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับลักษณะของ
ความผดิลหุโทษ เพราะความผิดฐานนี้เปนการกระทํ าที่มีอันตรายตอเกียรติของบุคคลสูง มี
คุณธรรมทางกฎหมายที่เปนเรื่องสวนตัวไมใชเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบหรือความสงบ
เรียบรอยแตเปนการคุมครองเกียรติของบุคคลเหมือนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
มาตรา 326 ดังนั้นความผิดตามมาตรา 393 นี้จึงสมควรเปลี่ยนมาเปนความผิดอาญาทั่วไป
โดยบัญญัติไวในภาคสองในหมวดเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท และกํ าหนดบทระวาง
โทษใหมโดยไมใหแตกตางกับความผิดฐานหมิ่นประมาทมากนัก และกํ าหนดใหความผิด
ฐานนีเ้ปนความผิดอันยอมความไดเชนเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท

4.10 ความผดิตอความมีเมตตาตอเพื่อนมนุษย

ความผิดฐานกระท ําการอันเปนการทารุณตอเด็ก คนปวยหรือคนชรา
(มาตรา 398)
        มาตรา 398 ผูใดกระทํ าดวยประการใด ๆ อันเปนการทารุณตอเด็กอายุยังไมเกิน
สิบหาป คนเจ็บปวยหรือคนชราซึ่งตองพึ่งผูนั้นในการดํ ารงชีพหรือในการอื่นใด ตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจํ าทั้งปรับ
        องคประกอบของความผิดฐานนี้คือ การที่บุคคลกระทํ าดวยประการใดๆอันเปน
การทารุณตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป คนเจ็บปวยหรือคนชราซึ่งตองพึ่งตนในการดํ ารงชีพ
หรอืการอื่นใด โดยเจตนากระทํ าอันเปนการทารุณ
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        คุณธรรมในทางกฎหมายของความผิดฐานนี้คือ “ ความเมตตาตอเพื่อนมนุษย
ทีอ่าจถงึขั้นเปนความปลอดภัยของรางกาย ” 102

        บทบัญญัติในมาตรานี้เปนบทบัญญัติข้ึนใหมไมมีในกฎหมายลักษณะอาญาเชน
เดยีวกบัความผิดตามมาตรา 397 บัญญัติข้ึนเพื่อปองกันมิใหบุคคลละเวนหนาที่ในทางศีล
ธรรมที่ตองใหความชวยเหลืออุปการระเลี้ยงดูเด็ก คนเจ็บปวยหรือคนชราซึ่งพึ่งตนเองไมได
ในการดํ ารงชีพหรือการอื่นใดโดยตองพึ่งผูกระทํ า ถาผูกระทํ านั้นละเวนไมปฏิบัติหนาที่ดัง
กลาวก็เปนความผิดตามมาตรานี้
        การกระทํ าที่เปนความผิดตามมาตรานี้คือ “ การกระท ําอันเปนการทารุณ ” ซ่ึง
หมายถงึการกระทํ าที่หยาบคาย โหดรายตามความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไป เชน ใหอดมื้อ
กนิมือ้ จับแชนํ้ า ไมใหหลับนอนถึงขนาดที่คนธรรมดาทั่วไปเห็นวาเปนการกระทํ าที่โหดราย 
103 การกระท ําอันเปนการทารุณโหดรายนั้นเปนการกระทํ าที่ขาดเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย 
104

        การกระทํ าความผิดฐานนี้เปนการทํ ารายอยางหนึ่งเหมือนกับการกระทํ าความผิด
ตามมาตรา 391 และมาตรา 295 เพียงแตวาการกระทํ าที่จะเปนความผิดตามมาตรานี้จะ
ตองเปนการกระทํ าตอเด็กอายุยังไมเกิน 15 ป คนปวยเจ็บ หรือคนชราซึ่งตองพึ่งผูกระทํ า
ความผิดในการดํ ารงชีพหรือการอื่นใด และผลของการกระทํ าความผิดฐานนี้อาจจะไมตอง
ถงึกบัเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจเหมือนกับความผิดตามมาตรา 295  ดังนั้นหากการทํ า
ทารุณนั้นเปนการทํ ารายและมีผลใหผูถูกทารุณไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจผูกระทํ าก็มี
ความผดิตามมาตรา 295 หรือหากการทารุณนั้นเปนการทํ ารายและไมถึงกับเปนเหตุใหผูถูก
ทารณุไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจก็อาจเปนความผิดตามมาตรา 391
        เมื่อพิจารณาในแงของคุณธรรมทางกฎหมาย แมความผิดฐานนี้จะไมไดมีคุณ
ธรรมทางกฎหมายที่ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของรางกายโดยตรงเหมือนกับความ

                                                          
         102 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา  93.
         103 จติติ ติงศภัทิย. กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 2 และภาค 3.  หนา  1971.
         104 คณิต ณ นคร.  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 94.
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ผดิตามมาตรา 391 และมาตรา 295 ก็ตาม แตคุณธรรมทางกฎหมายของความผิดฐานนี้ก็
คือความมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยที่อาจถึงข้ันเปนความปลอดภัยของรางกาย
        ความผิดฐานนี้มีลักษณะของการกระทํ าและคุณธรรมทางกฎหมายที่ใกลเคียงกับ
ความผดิตามมมาตรา 391 และมาตรา 295  อีกทั้งความผิดฐานนี้ยังเปนการกระทํ าที่มีขอ
นาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรายแรง ผูกระทํ าไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวรายขาดความมี
เมตตาจิตตอเพื่อนมนุษย มีความรุนแรงหรือความกาวราวของการกระทํ ามาก และมีคุณ
ธรรมทางกฎหมายที่เปนเรื่องสวนตัว จึงมีความไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุโทษ 
อีกทั้งบทระวางโทษสํ าหรับความผิดฐานนี้คือจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท หรอืทั้งจํ าทั้งปรับ ก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการลงโทษในการขมขูมิใหมีการ
กระทํ าความผิดฐานนี้เกิดข้ึนอีก สมควรที่จะไดมีการปรับเปลี่ยนความผิดตามมาตรา 398 
มาเปนความผิดอาญาทั่วไป โดยบัญญัติไวในหมวดเดียวกับความผิดตอความปลอดภัยของ
รางกาย และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสมพื่อใหกฎหมายอาญาสามารถบรรลุ
ประสงคในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม

5.ปญหาท่ีเกิดจากการบัญญัติใหความผิดท่ีควรเปนความผิดอาญาท่ัวไปเปน
เพียงความผิดลหุโทษ

        การที่กฎหมายบัญญัติใหการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง มี
ความรุนแรงกาวราวสูง เปนการกระทํ าที่สังคมหวาดกลัวและมีผลกระทบตอสังคมสวนรวม
มากและมีคุณธรรมทางกฎหมายที่สํ าคัญ ที่สมควรจะบัญญัติใหเปนความผิดอาญาทั่วไป
เปนเพียงความผิดลหุโทษกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน
        1) ทํ าใหเกิดความไมแนนอนชัดเจนในการใชกฎหมายอาญา  การที่
กฎหมายกํ าหนดใหการกระทํ าที่มีลักษณะของการกระทํ า ภยันตรายที่เกิดจากการกระทํ า 
และคณุธรรมทางกฎหมายที่เหมือนกันทุกประการเปนความผิดคนละประเภท มีผลทํ าใหการ
วินิจฉัยความรับผิดทางอาญาขาดความชัดเจนแนนอน แตข้ึนอยูกับการความรูสึกของผูใช
กฎหมาย  เชน ความผิดฐานใชกํ าลังทํ ารายโดยไมถึงกับเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจตาม
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มาตรา 391 กับความผิดฐานพยายามทํ ารายรางกายตามมาตรา 295 ประกอบดวยมาตรา 
80

2) ทํ าใหเกิดความไมเปนธรรม เนื่องจากกฎหมายกํ าหนดใหการพยายาม
กระท ําความผิดลหุโทษและการสนับสนุนการกระทํ าความผิดลหุโทษไมตองรับโทษ  ดังนั้น
เมื่อนํ าความผิดที่สมควรจะเปนความผิดอาญาทั่วไปมาบัญญัติไวในภาคความผิดลหุโทษสง
ผลใหผูที่พยายามหรือสนับสนุนการกระทํ าความผิดดังกลาวไมตองรับโทษ  ซ่ึงถาหาก
กํ าหนดใหการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดอาญาทั่วไปก็จะทํ าใหผูที่พยายามกระทํ าความ
ผดิหรอืผูสนับสนุนการกระทํ าความผิดดังกลาวตองรับโทษสองในสามสวน (มาตรา 80) หรือ
ไมเกินกึ่งหนึ่ง (มาตรา 81) ของความผิดฐานนั้น
        

3) ทํ าใหการบังคับใชกฎหมายกับความผิดดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ  
เพราะไมไดรับความสํ าคัญเทากับความผิดอาญาทั่วไปเนื่องจากตกอยูภายใตกระบวนการที่
ไมเครงครัด ทั้ง ๆ ที่ความผิดเหลานี้มีลักษณะของความผิดเหมือนกับความผิดอาญาทั่วไป
        4) ทํ าใหกฎหมายอาญาไมสารถบรรลุวัตถุประสงคในการคุมครองความ
สงบเรียบรอยของสังคม  เพราะการที่จะทํ าใหกฎหมายอาญาสามารถควบคุมความสงบ
เรียบรอยของสังคมไดโดยปองกันมิใหเกิดการกระทํ าตาง ๆ ที่กฎหมายหามไดนั้นปริมาณ
ของโทษจะตองเพียงพอหรือมากพอที่จะทํ าใหผูกระทํ าความผิดเข็ดหลาบไมกลากระทํ า
ความผดินัน้อกี และสามารถขมขูใหบุคคลอื่นเกรงกลัวไมกลากระทํ าความผิดนั้น แตอัตรา
โทษของความผิดลหุโทษนั้นไดแกโทษปรับและโทษจํ าคุกระยะสั้นซ่ึงไมเหมาะสมหรือไม
เพียงพอกับความผิดลหุโทษบางมาตรา เพราะวาโทษจํ าคุกระยะสั้นนั้นไมสามารถตอบ
สนองวัตถุประสงคในการลงโทษไดไมวาในดานใดและยังกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี 
เนื่องจากระยะเวลาจํ าคุกสํ าหรับการกระทํ าที่เปนความผิดลหุโทษนั้นสั้นเกินกวาที่จะแกไข
ฟนฟูผูกระทํ าความผิดใหกลับตัวเปนคนดีได แตเปนระยะเวลาที่นานพอที่จะตัดผูกระทํ า
ความผิดออกจากหนาที่การงานและครอบครัวได  สวนอัตราโทษปรับที่กํ าหนดไวสํ าหรับ
ความผิดลหุโทษคือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทเปนอัตราโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทํ าความ
ผดิลหโุทษบางมาตราเพราะไมมีผลในการปองกันมิใหเกิดการกระทํ าความผิดอีก และไมกอ
ใหเกิดประโยชนในดานที่จะทํ าใหคนกลัวโทษและยับยั้งไมกลากระทํ าความผิด
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บทท่ี 5

บทสรุปและขอเสนอแนะ

1. บทสรุป

        จากการศึกษาถึงลักษณะของกฎหมายอาญาและแนวความคิดในการบัญญัติ
กฎหมายอาญาทํ าใหทราบวากฎหมายอาญาเปนขอบังคับที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ฝาฝน
ตอขอบังคับในการรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยของสังคม เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงความ
ผดิและมาตรการบังคับทางอาญาซึ่งเกี่ยวพันระหวางรัฐกับเอกชน กฎหมายอาญาเปนมาตร
การในการควบคุมสังคมอยางหนึ่งที่มีลักษณะเปนกระบวนการที่เปนทางการและมีลักษณะ
เฉพาะ คือการมีมาตรการบังคับที่เปนการแสดงออกซึ่งการตํ าหนิติเตียนในทางศีลธรรมของ
ชุมชนตอการกระทํ าอยางใดอยางหนึ่งอยางรุนแรง กฎหมายอาญาเปนมาตรการบังคับที่รุน
แรงที่สุดดังนั้นการใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือคุมครองการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม
จะตองกระทํ าเทาที่จํ าเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเทานั้นเพราะกฎหมายอาญาไมใช
กฎหมายที่มุงแตจะจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทานั้นแตกฎหมายอาญายังตองเปน
หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย ดังนั้นการที่รัฐหรือสังคมจะใชกฎหมายอาญา
เปนมาตรการควบคุมความสงบเรียบรอยและพฤติกรรมของบุคคลนั้นควรตองมีขอจํ ากัดหรือ
มีขอบเขต และผลจากการศึกษาพบวาเงื่อนไขที่ไดรับการยอมรับวาควรใชเปนเกณฑในการ
ก ําหนดขอบเขตอันเหมาะสมในการบัญญัติกฎหมายอาญาประกอบดวย
        (1) เปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรม การมีขอตํ าหนิในทางศีลธรรม
จากชุมชนอยางรุนแรงและเปนทางการเปนลักษณะพื้นฐานและเปนสิ่งที่แยกสภาพขอบังคับ
ทางอาญาออกจากสภาพบังคับของกฎหมายประเภทอื่น   ดังนั้นในการกํ าหนดใหการกระทํ า
ใดเปนความผิดอาญาอยางนอยที่สุดก็ควรมีความสอดคลองกับลักษณะพื้นฐานเฉพาะของ
ความผิดอาญา  การกระทํ านั้นจึงควรเปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุน
แรง ซ่ึงการใชการมีขอนาตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรงนี้เปนปจจัยในการกํ าหนดความ
ผิดเปนการสรางความชอบธรรมใหกับการบังคับใชกฎหมายนั้นๆ ทั้งในความรูสึกของสา
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ธารณชนและเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมาย อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาการกระทํ าที่
มขีอตํ าหนิในทางศีลธรรมทุก ๆ กรณีจะตองเปนการกระทํ าที่สมควรกํ าหนดใหเปนความผิด
อาญาเสมอไป เพราะในสภาพสังคมปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ รัฐจํ าเปนที่จะตองบัญญัติหามการกระทํ าบางอยางเพื่อ
เปนการคุมครองสาธารณประโยชน  ดังนั้นจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายอาญาในเรื่องทั่ว ๆ 
ไปทีไ่มไดเปนการกระทํ าที่มีขอตํ าหนิในทางศีลธรรมไวดวย เชน ความผิดเกี่ยวกับความสงบ
สขุของประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับ
เจาพนักงาน   เปนตน
        (2) ผูกระทํ าตองมีจิตใจช่ัวราย คือการกระทํ าที่จะกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา
นั้นจะตองคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ าผิดดวยวาสภาวะจิตใจนั้นมีลักษณะที่สมควรจะ
ถูกลงโทษ คือไดกระทํ าโดยเจตนาหรือประมาท เพราะถาถือเอาแตเพียงการกระทํ าที่ผิด
กฎหมายของผูกระทํ าแตเพียงอยางเดียวโดยไมคํ านึงถึงสภาวะจิตใจของผูกระทํ าดวยแลวก็
จะไมเกิดประโยชนในทางลงโทษ เพราะการลงโทษผูที่ไมรูสึกวาตนเองไดกระทํ าความผิดนั้น
จะไมมีผลเปนการยับยั้งผูกระทํ าความผิด หรือผูอื่นมิใหกระทํ าเชนนั้นอีก อีกทั้งผูที่กระทํ า
ความผิดที่ไมไดมีจิตใจช่ัวรายนั้นก็ไมไดเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคมที่สมควรจะตองไปลง
โทษหรือตองแกไขเขา  ดังนั้นถาการกระทํ านั้นไมมีความชั่วรายก็ไมมีเหตุผลอยางใดที่จะ
บัญญัติกฎหมายลงโทษการกระทํ าเชนนั้น
        (3) เปนการกระทํ าที่ใชความรุนแรงหรือมีความกาวราวของการกระทํ า โดยทั่วไป
การกํ าหนดขอบเขตของกฎหมายอาญามักจะคํ านึงถึงลักษณะของความรุนแรงของความผิด 
โดยจะเห็นไดจากบทบัญญัติในกฎหมายอาญาสวนใหญมักจะกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดที่
มลีกัษณะของการกระทํ าที่รุนแรงมากตองรับโทษหนักข้ึน เชน การฆาผูอื่นโดยทรมาน หรือ
โดยกระทํ าการทารุณโหดรายตามมาตรา 289 (5) จะตองรับโทษหนักกวาการฆาผูอื่นตาม
มาตรา 288  หรือการทํ ารายผูอื่นจนเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตายตามมาตรา 290 จะตอง
รบัโทษหนักกวาการทํ ารายผูอื่นใหไดรับอันตรายแกกายตามมาตรา 295  หรือตองรับโทษ
หนกักวาการทํ ารายผูอื่นใหไดรับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297  เปนตน
        (4) เปนการกระทํ าที่เปนอันตรายตอผูอื่นหรือตอสังคม การกระทํ าที่จะถูกกํ าหนด
ใหเปนความผิดอาญานั้นจะตองเปนภยันตรายที่คนสวนใหญในสังคมเห็นวาเปนอันตราย 
คือเปนอันตรายตอบุคคลอื่นและหรือเปนอันตรายตอสังคม ซ่ึงความเปนอันตรายนี้อาจ
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หมายความถึงความเปนอันตรายตอความผาสุก ( เชน เสรีภาพสวนบุคคล ) เปนอันตรายตอ
ประโยชนความมั่นคง ( เชน ความปลอดภัยของรางกาย ) เปนอันตรายตอประโยชนเสริมที่
ไมใชพืน้ฐานในการดํ ารงชีพ ( เชน ทรัพยสิน ) เปนอันตรายตอประโยชนที่บุคคลมีสิทธิหลีก
เลีย่งจากการกระทํ าที่ไมพึงประสงค ( เชน การทํ าใหรํ าคาญ การรบกวน ความตื่นตระหนก 
ความกลัว ความนาอับอาย )    เปนอนัตรายตอสวัสดิภาพของสวนรวม หรือเปนอันตรายตอ
ประโยชนของรัฐ  สิง่ทีต่องนํ ามาพิจารณาในการบัญญัติใหการกระทํ าใดการกระทํ าหนึ่งเปน
ความผิดอาญา ไดแก ความสํ าคัญของภยันตรายและความใกลชิดของภยันตรายที่ตองการ
จะปองกันกับการกระทํ าที่จะกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา โอกาสที่จะเกิดภยันตรายเชนวา
นั้นจากการกระทํ านั้น ตลอดจนความสํ าคัญของเสรีภาพในการกระทํ า หรือสิทธิในการตัด
สนิใจของปจเจกชนตอการกระทํ าดังกลาว ดังนั้นในการจะกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความ
ผิดอาญาการกระทํ านั้นควรเปนการกระทํ าที่เปนอันตรายตอประโยชนอันสํ าคัญของสังคม
จนผูบัญญัติกฎหมายเต็มใจที่จะใชโทษทางอาญากับการกระทํ านั้น และควรเปนการกระทํ า
ที่มีความใกลชิดกับภยันตรายที่ตองการจะปองกันเพราะยิ่งการกระทํ านั้นมีความหางไกล
จากภยันตรายที่ตองการจะปองกันมากเทาใดการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดผลตาม
ตองการก็จะยากขึ้นเทานั้น และนอกจากนี้การหามการกระทํ าดังกลาวจะตองไมเปนการ
จํ ากดัเสรีภาพในการกระทํ าเกินสมควร
        (5) ปฎิกริยิาตอบสนองหรือความหวาดกลัวของคนในสังคม  การกระทํ าที่สมควร
กํ าหนดใหเปนความผิดอาญานั้นตองเปนการกระทํ าที่สังคมมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางรุน
แรงหรือคนในสังคมหวาดกลัวกับการกระทํ านั้นมาก อีกทั้งคนสวนใหญในสังคมไมยอมให
อภัยกับการกระทํ านั้น
        (6) การกํ าหนดใหการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดอาญาจะไมขัดกับวัตถุ
ประสงคของการลงโทษ การบังคับใชกฎหมายอาญานั้นมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญประการหนึ่ง
คือการปองกันสังคมโดยผานกระบวนการขมขูดวยโทษและการลงโทษ  เพือ่ลดการกระทํ าที่
ไมพงึปรารถนาและสงเสริมการกระทํ าที่เปนที่พึงปรารถนาของสังคม ดังนั้นประโยชนที่จะได
รบัจากการบัญญัติใหการกระทํ าใด ๆ เปนความผิดอาญาก็คือความสํ าเร็จในการปองกันมิ
ใหมีการกระทํ าดังกลาวอีก ซ่ึงการจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดปริมาณของโทษจะตอง
เพยีงพอหรอืมากพอหากปริมาณของโทษไมเพียงพอก็จะไมสามารถปองกันการกระทํ านั้นได
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        (7) ไมมมีาตรการอื่นเหมาะสมแลวนอกจากการใชกฎหมายอาญา ในการกํ าหนด
ใหการกระทํ าใดเปนความผิดอาญาจะตองพิจารณาดวยวามีมาตรการอื่นที่สามารถนํ าไปใช
ไดผลอยางเดียวกันกับการใชกฎหมายอาญาหรือดีกวาหรือสามารถลดหรือหลีกเลี่ยงผลเสีย
ตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการใชกฎหมายอาญาหรือไม  กลาวคือถารัฐสามารถใชวิธีการอยาง
อื่นในการควบคุมการกระทํ านั้นแทนการลงโทษทางอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐก็ควร
จะใชวิธีการนั้น
        นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวากฎหมายอาญาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาญา ไดแก
        1) ระบบสังคม กฎหมายเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึนมาเพื่อกํ าหนดแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติวาควรเปนในทางที่จะกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม ลดความขัดแยงและ
ชวยใหเกิดความมั่นคงแกสังคมและสวนรวม กฎหมายและระบบสังคมนั้นมีพัฒนาการควบ
คูกันมาตลอด ดังนั้นยิ่งสังคมพัฒนาเจริญกาวหนาไปเพียงใดกฎหมายก็จะตองไดรับการ
ปรบัปรงุใหกาวหนาข้ึนไปเพื่อใหกฎหมายสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและเพื่อคุมครอง
ความปลอดภัยของมนุษย และเพื่อทํ าใหสังคมมนุษยนั้นดํ าเนินไปดวยความสงบสุข หาก
กฎหมายไมสามารถตอบสนองไดดังกลาวกฎหมายนั้นก็นาจะไดรับการแกไขการปรับปรุง 
หรอืเปลีย่นแปลงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและระบบสังคม
        2) ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากกฎหมายถูกใชเปนเครื่องมือในการกํ ากับเศรษฐกิจ
ไมวาจะเปนเศรษฐกิจภายในประเทศหรือเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางเศรษฐกิจจึงมีอิทธิพลหรือผลกระทบตอระบบกฎหมาย คือทํ าใหตองมีการ
เปลีย่นแปลงกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ
        3) ระบบการเมือง กฎหมายมีสวนสัมพันธอยางใกลชิดกับการเมืองการปกครอง
เพราะกฎหมายมีสวนสํ าคัญในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง และในขณะเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองก็ตองอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
และแกปญหาตาง ๆ  เพื่อจะนํ าไปสูความสํ าเร็จตามเปาหมายตาง ๆ ดังนั้นพัฒนาของระบบ
การเมืองจึงมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
        เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปกฎหมายก็จํ าเปนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมตลอดจนระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองอัน
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เปนสวนหนึ่งของสังคมดวยเพื่อใหกฎหมายบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องการรักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม
        จากการศึกษาพบวาการกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความผิดลหุโทษมีความแตก
ตางจากความผิดอาญาทั่วไป เพราะการกระทํ าที่จะกํ าหนดใหเปนความผิดลหุโทษนั้นจะ
เปนการกระทํ าที่ผูกระทํ าไมไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวราย  เปนการกระทํ าที่ไมเกี่ยวกับศีล
ธรรมโดยตรง ไมมีความกาวราวรุนแรงของการกระทํ า การกระทํ านั้นไมไดกอใหเกิดความ
เสยีหายแกบุคคลโดยตรงแตเปนเพียงการละเมิดกฎหมายเล็กๆ นอยๆ ที่ไมไดสงผลกระทบ
ตอสังคมอยางรุนแรง อีกทั้งคนในสังคมก็ยอมใหอภัยกับการกระทํ าที่เปนความผิดลหุโทษ
และเปนการกระทํ าที่กระทบตอคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนสวนรวม  ดังนั้นการกํ าหนด
ความผิดลหุโทษจึงมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางคนในสังคมเพื่อความเปนระเบียบเรียบ
รอยและประโยชนของสวนรวม และเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือสังคม
สวนรวมในอนาคต
        เมื่อนํ าหลักเกณฑที่ใชในการกํ าหนดความผิดอาญาทั่วไปมาเปรียบเทียบกับแนว
ความคิดในการบัญญัติความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแลวพบวาความผิดลหุ
โทษตามประมวลกฎหมายอาญามีความแตกตางจากความผิดอาญาทั่วไปอยูหลายประการ 
คือ
        (1) การมขีอตํ าหนิในทางศีลธรรม  ความผิดลหุโทษสวนใหญเปนความผิดแบบ 
Mala Prohibita บัญญัติข้ึนโดยมีความมุงหมายในทางปกครอง การกํ าหนดความผิดมี
ลักษณะเปนขอตกลงระหวางคนในสังคมดวยกันเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในการอยู
รวมกัน
        (2) ผูกระทํ าความผิดลหุโทษมิไดมีจิตใจช่ัวราย  แมวาความผิดลหุโทษบางฐาน
จะเปนความผิดที่ตองกระทํ าโดยเจตนาก็ตาม แตการกระทํ าความผิดลหุโทษนั้นเปนการ
กระทํ าที่ผูกระทํ ามิไดกระทํ าดวยจิตใจที่ช่ัวรายเหมือนกับความผิดอาญาทั่วไป เพราะการ
กระท ําความผิดลหุโทษนั้นเปนเพียงการละเมิดกฎหมายเล็ก ๆ นอย ๆ เทานั้น ผูกระทํ าความ
ผิดลหุโทษจึงเปนเพียงผูที่ละเมิดขอตกลงในการอยูรวมกันในการอยูรวมกันเทานั้นไมใช
อาชญากร
        (3) ความรนุแรงของการกระทํ า  การกระทํ าความผิดลหุโทษเปนการกระทํ าที่ไมมี
ความรุนแรงของการกระทํ า โดยจะเห็นไดจากการที่กฎหมายกํ าหนดบทระวางโทษสํ าหรับ
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ความผิดลหุโทษไวคือจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
ซ่ึงเปนอัตราโทษที่ต่ํ ามากเมื่อเทียบกับความผิดอาญาทั่วไป
        (4) การเปนอันตราย ความผิดลหุโทษนั้นไมไดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
โดยตรงแตเปนการกระทํ าที่ฝาฝนคํ าสั่งหรือขอหามในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีระเบียบ
เรยีบรอยและปกติสุขเทานั้น และสวนใหญจะไมมีผูเสียหายอื่นนอกจากรัฐ ดังนั้นความผิด
ลหโุทษจึงเปนความผิดอันยอมความไมได
        (5) ความหวาดกลัวของคนในสังคม  การกระทํ าความผิดลหุโทษเปนการกระทํ าที่
คนในสงัคมมปีฎิกิริยาตอบสนองที่ไมรุนแรง หรือไมไดหวาดกลัวตอการกระทํ านั้นมาก อีกทั้ง
สงัคมยังยอมใหอภัยกับการกระทํ าความผิดนั้นดวย
        (6) คุณธรรมทางกฎหมาย ความผิดลหุโทษเปนความผิดที่มุงคุมครองคุณธรรม
ทางกฎหมายที่ยังดอยอยู เปนคุณธรรมทางกฎหมายที่ไมรุนแรงถึงขนาดที่ทํ าใหสังคมคงอยู
ไมได แตเปนเพียงสวนประกอบในการจัดระเบียบการบริหารงานในสังคมเทานั้น
        จากการวิเคราะหความผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญาทั้ง 32 มาตรา พบ
วามีความผิดลหุโทษบางฐานความผิดมีลักษณะไมสอดคลองกับลักษณะของความผิดลหุ
โทษดังกลาว  คือแมจะไดบัญญัติไวในภาคความผิดลหุโทษก็ตามแตการกระทํ ากลับมี
ลักษณะเหมือนกับความผิดอาญาในภาคความผิดทั่วไป กลาวคือเปนการกระทํ าที่มีขอนา
ตํ าหนิในทางศีลธรรมอยางรุนแรง เปนการกระทํ าที่มีความกาวราวรุนแรง สงผลกระทบตอ
สงัคมสวนรวมและสังคมหวาดกลัวตอการกระทํ านั้น มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เปนเรื่องสวน
ตัวไมเกีย่วกับประโยชนของรัฐ และผูกระทํ าความผิดเหลานี้ไดกระทํ าความผิดดวยจิตใจที่ช่ัว
รายเชนเดียวกับการกระทํ าความผิดในภาคความผิดไมใชเปนเพียงการละเมิดกฎหมายเล็กๆ 
นอย ๆ ตามลักษณะของความผิดลหุโทษ 1      ดังนัน้การนํ าเอาความผิดที่มีลักษณะเชน
เดียวกับความผิดอาญาทั่วไป มาบัญญัติใหเปนเพียงความผิดลหุโทษไดกอใหเกิดปญหา
ตางๆ เชน
        1) ท ําใหเกิดความไมแนนอนชัดเจนในการใชกฎหมายอาญา
        2) ท ําใหเกิดความไมเปนธรรม

                                                  
1 โปรดดตูารางการวิเคราะหความสอดคลองของลักษณะของความผิดลหุโทษกับบทบัญญัติความ

ผิดลหุโทษในประมวลกฎหมายอาญา ในหนา 114 – 119.
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        3) ท ําใหการบังคับใชกฎหมายกับความผิดดังกลาวไมมีประสิทธิภาพ
        4) ท ําใหไมสามารถใชกฎหมายอาญาคุมครองความสงบเรียบรอยของสังคมได

2. ขอเสนอแนะ

        จากการศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ในการที่ประมวลกฎหมายอาญา
บัญญัติใหการกระทํ าที่สมควรบัญญัติใหเปนความผิดอาญาทั่วไปเปนเพียงความผิดลหุโทษ 
ประกอบกับบริบทตางๆ ในระบบกฎหมายไทยในปจจุบันตลอดจนแนวโนมของความเปลี่ยน
แปลงของกฎหมายในอนาคต เห็นวาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาในสวนที่เกี่ยว
กบัความผิดลหุโทษสมควรไดรับการแกไขในประเด็นดังตอไปนี้

(1) นํ าเอาความผิดลหุโทษที่มีลักษณะเปนการกระทํ าที่มีขอนาตํ าหนิในทางศีล
ธรรมอยางรุนแรง มีความกาวราวรุนแรง มีผลกระทบตอบุคคลอื่นหรือสังคมสวนรวมมาก 
และมีคุณธรรมทางกฎหมายที่สํ าคัญ มาบัญญัติไวในภาคความผิด  ไดแก
           1.1นํ าเอาความผิดตามมาตรา 367 มาบัญญัติไวในหมวดความผิดตอเจา
พนักงานโดยใหเปนความผิดพื้นฐานของความผิดฐานแจงความเท็จตามมาตรา 137 และ
กํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม เพราะการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้มีลักษณะ
เปนการแจงความเท็จอยางหนึ่งเพียงแตความผิดฐานนี้ในพื้นฐานไมไดเปนเรื่องของความ
เด็ดขาดของอํ านาจรัฐโดยแทเหมือนกับความผิดตามมาตรา 137 แตเปนเรื่องขอมูลสวน
บุคคลหรือทะเบียนประวัติอาชญากร ที่จํ าเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย
           1.2 นํ าเอาความผิดตามมาตรา 368 มาบัญญัติไวในหมวดความผิดตอเจา
พนกังาน เพราะความผิดตามมาตรา 138 และมาตรา 368 นี้เปนความผิดตอเจาพนักงานผู
ใชอ ํานาจรัฐและทํ าใหเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่ไดยากลํ าบากเหมือนกัน เพียงแตการกระทํ า
ความผดิตามมาตรา 138 เปนการกระทํ าที่ตองแสดงออกแตความผิดตามมาตรา 368 เปน
การละเวนไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงาน และการกระทํ าความผิดทั้งสองฐานนี้มีผล
กระทบตอความเด็ดขาดของอํ านาจรัฐเหมือนกัน และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม
           1.3 น ําความผิดตามมาตรา 383 มาบัญญัติไวในหมวดความผิดตอเจาพนักงาน 
เพราะการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้เปนการกระทํ าที่กระทบตอคุณธรรมทางกฎหมายใน
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เรื่องอํ านาจรัฐในการเรียกใหชวยระงับสาธารณภัยซ่ึงเปนคุณธรรมทางกฎหมายที่กระทบตอ
การอยูรวมกันของมนุษยในสังคมอยางรายแรง  และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม
           1.4 น ําความผิดลหุโทษที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย คือ “ ความปลอดภัยของราง
กาย ” อนัไดแกความผิดตามมาตรา 390, 391 และมาตรา 392 มาบัญญัติไวในหมวดเดียว
กบัความผิดตอรางกาย และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสมกับลักษณะของความผิด 
โดยจัดลํ าดับความผิดดังนี้
              1.4.1 ความผิดฐานใชกํ าลังทํ ารายโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจ ตามมาตรา 391
              1.4.2 ความผิดฐานทํ ารายรางกาย ตามมาตรา 295
              1.4.3 ความผดิฐานทํ ารายรางกายสาหัส ตามมาตรา 297
              1.4.4 ความผิดฐานฆาผูอื่นโดยไมเจตนา ตามมาตรา 290
              1.4.5 ความผดิฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตาม
มาตรา 390
              1.4.6 ความผดิฐานประมาทเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 300
              1.4.7 ความผดิฐานทํ าใหผูอื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขูเข็ญ ตามมาตรา 
392
        นอกจากนี้ยังมีความผิดลหุโทษบางฐานความผิดที่แมจะไมใชเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของรางกายแตก็สมควรที่จะนํ ามาบัญญัติรวมไวในความผิดตอรางกายคือ 
ความผดิฐานรังแกขมเหงผูอื่นและความผิดฐานทํ าใหผูอื่นเดือดรอนรํ าคาญตามมาตรา 397 
และความผิดฐานกระทํ าการอันเปนการทารุณตอเด็ก คนปวยหรือคนชราตามมาตรา 398
           1.5 น ําความผิดตามมาตรา 374 มาบัญญัติไวในหมวดความผิดตอชีวิต และ
ก ําหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม
           1.6 น ําความผิดตามมาตรา 371, 376 และมาตรา 379 มาบัญญัติไวในหมวด
เดียวกันเพราะการกระทํ าความผิดทั้งสามมาตราเปนความผิดที่เปนการกออันตรายและเปน
การทํ าใหหวาดเสียวแกบุคคลอื่นเหมือนกัน และกํ าหนดบทระวางโทษของความผิดทั้งสาม
มาตราใหมใหเหมาะสมกับลักษณะและความรุนแรงของความผิด
           1.7 น ําความผิดตามมาตรา 393 มาบัญญัติไวในหมวดเดียวกันกับความผิดฐาน
หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 เพราะความผิดทั้งสองฐานนี้มุงจะคุมครองคุณธรรมทาง
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กฎหมายเหมือนกันคือ “ เกยีรติ ” อกีทัง้ความผิดตามมาตรา 393 เปนความผิดที่เสริมให
การคุมครองเกียรติสมบูรณยิ่งข้ึน และกํ าหนดบทระวางโทษใหมโดยไมใหแตกตางกับความ
ผดิฐานหมิน่ประมาทมากนัก และกํ าหนดใหความผิดตามมาตรา 393 เปนความผิดอันยอม
ความไดเชนเดียวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา 326

1.8 น ําความผิดตามมาตรา 378 และมาตรา 384 มาบัญญัติไวในภาคความผิด
ทัว่ไป  และกํ าหนดบทระวางโทษใหมใหเหมาะสม

1.9 น ําเอาความผิดตามมาตรา 388 มาบัญญัติไวในภาคความผิดทั่วไป และ
ก ําหนดใหมีบทระวางใหมใหเหมาะสม เพราะความผิดฐานนี้เปนความผิดที่สงผลกระทบตอ
วัฒนธรรมอันดีของชาติ ดังนั้นจึงสมควรใหมีโทษที่รุนแรงเพื่อใหเปนการยับยั้งหรือขมขูไมให
เกดิการกระทํ าความผิดฐานนี้

(2) ยกเลกิความผิดลหุโทษที่ไมสมควรกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา เพราะเปน
การกระทํ าที่ผู กระทํ าไมไดมีสภาวะของจิตใจที่สมควรแกการลงโทษอันไดแกความผิดลหุ
โทษที่ไมตองการเจตนาหรือความผิดเด็ดขาด (Strict liability) ซ่ึงก็คือความผิดตามมาตรา 
373, 377  และมาตรา 395 โดยใชมาตรการทางแพงแทน
        (3) ยกเลกิความผิดลหุโทษมาตรา 394 เพราะเปนการกระทํ าที่ไมสมควรจะถูก
ประณามวาเปนความผิดอาญาเพราะไมมีลักษณะที่ควรจะเปนความผิดที่มีโทษทางอาญา 
หรอืมีโทษในทางบริหาร โดยใชมาตรการทางแพงกับการกระทํ าความผิดฐานนี้แทน

        เพือ่ใหกฎหมายอาญาเหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถใชเปนเครื่องมือควบคุม
อาชญากรรมและคุมครองความสงบเรียบรอยของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ลดัพลีธมัประคัลภ เปนประธาน
        ประธาน -  ขอใหพิจารนาวา ความผิดที่เปนลหุโทสนั้นจะมีบทัญญัติมากนอยเทาใด
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        นายพชิาญ  -  ถาดูประมวนนกดหมายอาญาโปแลนด จะเห็นวามีบทบัญญัติพิเสส
ส ําหรบัความผิดที่เปนลหุโทสส  แยกออกจากกดหมายอาญา
        ม.จ. สกลฯ   -  การกระทํ าความผิดลหุโทสเอามาบัญญัติ ทางอาญารูสึกวาหนักอยู แต
มีการกระทํ าความผิดบางหยางเชนทํ ารายรางกายควนเอามาบัญญัติไวในประมวลกดหมาย
อาญา
        นายคํ ารูนฯ   -  แตจะเอาเปนผิดอาญาหมดก็เกินไป
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        ม.จ. สกลฯ  -  หยางเรื่องที่เกี่ยวกับถนนหนทางควนหยูไนกดหมายจราจร เชน คนเอา
ของมาวางเกะกะบนถนนเพราะจะตองบัญญัติโดยละเอียดถึงวิธีที่เอาของออกไป  เชน  ถา
เปนของธัมดาตองเก็บเอาไวแลวขายเลหลัง  ตองบัญญัติถึงกลไกไหพรอม
        นายสทิธ ิ -  จะแยกความผิดลหุโทสออกไปเด็ดขาดไมได ควนจะทิ้งเสียบาง  เชน ยังมี
เรื่องทํ ารายรางกายอีก เราจะมีกดหมายพิเสสเรื่องลหุโทสและมีความผิดอะไรก็เอามาใสไม
ได
        นายจํ ารูนฯ  -  ไมใชเอามาใสทั้งหมด แตควนจะเอามาใสเปนความผิด
        นายอถักรมฯ  -  ถาจะเอาออกก็ออกพระราชบัญญัติ mior  offence หยางกดหมายโป
แลนด
        นายจํ ารูนฯ  -  เรียกชื่อวาพระราชบัญญัติความผิดลักสนะลหุโทส
        นายสทิธฯิ  -  จะแยกออกเปนอยางไร เพราะความผิดถานลหุโทสก็มีความผิดถานทํ า
รายรางกาย
        นายอถักรมฯ  -   กดหมายสิงคโปรก็มีความผิดที่เปนลหุโทสมากเหมือนกัน เขาเอาโทส
ไมเลี้ยงลูกเมียดวย
        นายเยีย่มฯ - การจะมีพระราชบัญญัติพิเสสรวบรวมความผิดที่เปนลหุโทสหมดจะไหย
มากเกินไป
        นายประมนูฯ  -  ถาเอาหยางนั้น ก็ตองมีกดหมายลักสนะมหันตโทสและกดหมายลัก
สนะลหโุทส เมื่อจะเอาโทสกดหมายอาญาก็ตองเอาความผิดที่เปนลหุโทสมารวมดวย นึกวา
ตัดความผิดที่เปนลหุโทสของเราบางมาตราออกดีกวา   คือเอา Mala in se ไวที่นี้ สวน 
Mala Prohibita เอาออก  หยางเอาความผิดเรื่องหมิ่นประมาทซึ่งหนาและความผิดถานทํ า
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รายรางกายไวในประมวนกฎหมายอาญา และความผิดเชนนี้จะตองบัญญัติไวพรอม ๆ กับ
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โทสไวไมกี่มาตรา

        ทีป่ระชุมเห็นวาควนจะเอาความผิดที่เปนลหุโทสไวในประมวนกดหมายอาญา  แตจะ
เลอืกเนนเอาเทาที่จํ าเปนจะตองบัญญัติไว
        นายจํ ารูนฯ     -  ตามที่ตกลงไปนี้ สํ าหรับความผิดที่ไมไดคิดไวจะวาหยางไร
        นายประมนูฯ  -  เราไมรูไมช้ี กระซวงไดเห็นควนจะไหมีกดหมายอยางไรก็ไหเสนอขึ้น
มา
        นายจํ ารนูฯ  -  ถาเราเห็นวาไมควนเปนความผิดอีกเรื่องหนึ่ง แตที่เราเห็นวาเปนความ
ผิดแตเราจะไมบัญญัติไว
        นายสทิธิฯ    -  คํ าวา “ จํ าเปน ”  เปนคํ าตอบอยูไนตัวแลว คือความผิดไดเราห็นวาจํ า
เปนก็บัญญัติไว
        นายประมูนฯ  -  เอาไวเปนพบอนุมาตราซึ่งบัญญัติถึงเรื่องนั้น ๆ เสียกอนที่ประชุมไห
ผานไป
        นายพชิาญฯ  -  ไนวาระที่ 2 ฉันไดเสนอไหมีหมวดพิเสสสํ าหรับความผิดที่เปนลหุโทสส
ซ่ึงจะบัญญัติเรื่องพิเสสสํ าหรับความผิดที่เปนลหุโทส เชน เรื่องไมตองการเจตนา ฯลฯ
        นายประมนูฯ  -  ไนภาค 1 เราไดมีหมาดพิเสสสํ าหรับความผิดที่เปนลหุโทสอยูแลว
        นายสทิธฯิ   -  เมื่อเราเอามาตรา 333 มาขยายไปถึงความผิดตามกดหมายอื่น ๆ โดย
ไมเปนความผิดที่เปนลหุโทสดวย เราไดคิดถึงกดหมายอื่น ๆ ที่เขาไมไดต้ังใจจะไมไหเปน
ความผดิที่เปนลหุโทสแลว จะกลายเปนวาแมไมมีเจตนาก็จะเอาโทส เราตองคิดวาตั้งแตป ร.
ศ. 127 เปนตนมาจนถึงปจจุบันนี้มีกดหมายตั้ง 100 ฉบับอาดมีกดหมายที่ตองการเจตนาก็
ได ซ่ึงผูไดกะทํ าเชนนั้นโดยเจตนาจึงเอาผิด เมื่อเราเอาเปนความผิดที่เปนลหุโทสแมไม
เจตนาก็จะเปนความผิด
        นายจํ ารนูฯ  -  เรื่องนี้เอาไวพูดกันเมื่อหมดหมวดความผิดที่เปนลหุโทสแลว และอาด
เอาไปบัญญัติไวไนพระราชบัญญัติไหไชประมวนกดหมายอาญาก็ได
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        นายสิทธิฯ  -  จะเปนความมากสองซอน
        นายจํ ารนูฯ  - เราจะบัญญัติวาถากดหมายที่ออกมากอนประมวนกดหมายอาญา  ถา
สแดงไหเห็นวาตองมีเจตนาซึ่งสแดงวาการพยายามก็ไหเปนความผิดก็ไหเปนไปตามนั้น
        นายอัถกรมฯ  -  ที่ไชคํ าวา  technical offence  นัน้เปนมาหยางไร
        นายจํ ารนูฯ  -  คือเปนกรนีที่กดหมายบัญญัติไหเปนความผิดและไมใชกาณีเฉพาะที่
ขาดเจตนาก็เอาผิดเทานั้น
        ม.จ.สกล  -  ถาพูดถึงเจตนาก็ตองมี technical ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองพูดกันทางปรัชญา
        ประธาน -  เราหมายความถึงเจตนาตามกดหมายอาญา
        นายอตัถกรมฯ  -  หยากละทิ้งหลัก technical offence เสยี เพราะสาลมักจะยกขึ้นเพื่อ
ไมไชหลักเจตนา
        นายสิทธิฯ   -  ที่วิตกวาจะถือวาเปน technical offence ไปเสียหมดนั้น ไมตองวิตก
เพราะไมเปนเชนนั้นหยูแลว ควนจะวิตกไนแงที่วาความผิดที่เปน technical offence สาลไม
ถือวา technical offence มากกวา
        ประธาน -  ขอยกตัวหยางดังนี้ หยางเวลาคับขันไปปรากดตัวไนปอมคายดังนี้จะมี
เจตนาหรือไมมีเจตนาเปนความผิด
        ม.จ.สกลฯ  -  ยังไมเห็นประเด็นไนขอที่วาอะไรเปน ควนจะปลอยไหคนที่ใชคํ านี้เขาไช
ไป
        นายประมูนฯ  -  ประเด็นมีหยางนี้ คือเราบัญญัติวาความผิดที่เปนลหุโทสแมไมได
กะทํ าโดยเจตนาก็เปนความผิด  เวนไวแตจะบัญญัติไวเปนหยางอื่น และเราลงมือรางกด
หมายอาญาขยายไปถึงความผิดตามกดหมายอื่นเปนความผิดที่เปนลหุโทสดวย และกด
หมายอืน่ที่บัญญัติมาแลวไมพูดวาผูกะทํ าตองมีเจตนา แตเราแปลกันวาตองการเจตนา เมื่อ
อกประมวนกดหมายอาญานี้ไปแลวจะตองแปลวาไมตองการเจตนา
        ม.จ.สกลฯ  -  ก็มีบทบัญญัติไนพระราชบัญญัติไหไชประมวนกดหมายอาญาวาประ
มวนกดหมายอาญานี้ไมกะทบกดหมายที่บัญญัติไชอยูกอน
        นายสทิธฯิ  - ประเด็นที่กํ าลังพูดกันเกิดจากขอเสนอที่วากดหมายอื่นที่ออกมากอนตอง
มีเจตนา
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        นายจํ ารูนฯ  -  ฉันเสนอไหเขียนไนพระราชบัญญัติไหไชประมวนกดหมายลักสนะ
อาญาวาไมกะทบกะทั่งพระราชบัญญัติตาง ๆ ที่ไชอยูกอน  ถาเขาตองการเจตนาหรือขยายก็
ไหเปนไปตามกดหมายนั้น
        ม.จ.สกลฯ  -  คือกดหมายนี้จะไปทํ าอะไรกับกดหมายนั้น ๆ ไมไดเลย
        นายสทิธฯิ  -  นายประมูนฯ ไดพูดวาเราไดเคยไหเหตุผลไนการขยายไปถึงความผิดตาม
กดหมายอื่น ๆ แลว
        นายประมูนฯ  -  ไดตรวจดูรายงานการประชุมไนวาระที่ 1 แลวปรากดวา นายสิทธิ ไดส
แดงความวิตกไววา พระราชบัญญัติหางนํ้ านมเอาโทสสูงกวาความผิดที่เปนลหุโทสเมื่อเรา
บัญญัติวากํ าหนดโทสความผิดที่เปนลหุโทสไวและความผิดที่ไมเปนความผิดลหุโทสแลว จะ
มากลายเปนวาความผิดตามพระราชบัญญัติหางนํ้ านมเปนความผิดที่ตองมีเจตนาไป แตมี 
ม.ร.ว.เสนยี กลาววา ไนกรนีนั้นเปนกรนีที่กดหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่นจึงไมไชกดหมาย
อาญา
        นายสทิธฯิ  -  ไมตรงกับปญหาที่เราพูดกันนี้ และปญหาเรื่องพระราชบัญญัติหางนํ้ านม
นัน้ฉันไมวิตกแลว
        นายประมูนฯ  -  ปญหาที่กํ าลังพูดกันนี้ก็คือถาเราบัญญัติไหความผิดตามพระราช
บัญญัติอื่น ๆ เปนความผิดที่เปนลหุโทสแลวจะกลายเปนความผิดที่ไมตองมีเจตนาไป 
มาตรา 11 ยกเวนวา เวนแตกรนีที่กดหมายนี้จะบัญญัติเปนหยางอื่น และไนเรื่องลหุโทสเราก็
บัญญัติไวอีก จึงกลับมาหาหลักเกา

       ทีป่ระชุมเห็นวาตองดูเปนมาตราไปวา ตองการเจตนาหรือไม สวนความผิดตามพระราช
บัญญัติอื่น ๆ นั้นจะไดพิจารณาวาควนพิจารณาพระราชบัญญัติไหไชประมวนกดหมาย
อาญา
        ประธาน -  เรือ่งโทสความผิดภาค 1 จะวางเกณฑไดหรือไม
        นายจํ ารูนฯ - มีบางมาตราที่เห็นวาควนจะมีโทสปรับเปนพิเสสสูงกวาโทสปรับตาม
มาตราอื่น ๆ
        นายสทิธฯิ  -  ไนเรื่องโทสปลอยไปทางสภาผูแทนราสดรดีกวา คือถึงหยางไรเขาก็ขอแก
        นายเยีย่มฯ   -  เราจะเขียนไหเขา**** ไมได เพราะอาดเกียดกันไดเสมอ
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        นายประมนูฯ -  เราปลอยไปไมตองตกลงไว ไหกัมมาธิการเขาพิจารนา
        นายอตัถกรมฯ - ถาพูดถึงสวนสัมพันธระหวางโทสจํ าคุกกับโทสปรับ กดหมายสมัยไหม
กไ็มไดสวนหยูแลว
        ทีป่ระชุมเห็นวาไมจํ าเปนตองกลับมาแกโทสที่ไดตกลงไปแลวไนมาตราตาง ๆ
        ม.จ.สกลฯ   -  ที่ไชคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ” นั้นเห็นดวยเพราะความผิดกับโทส
เปนคนละเรื่อง คํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ” ก็เทากับพูดวาคนละ 50 บาท
        นายจํ ารูนฯ   -  เรายังไมไดวิเคราะหคํ าวา “ ลหุโทส ” ดีหรือยัง
        ม.จ.สกลฯ    -  แตกอนเขามีกองมหันตโทส กองลหุโทส เวลานี้ไมมีแลว
        นายสทิธฯิ   -  แตกอนเขามีกองมหันตโทสและกองลหุโทสจิง แตไมไดหมายความวา
คนทีถ่กูจํ าคุกสามปจะไมหยูไนกองลหุโทส
        ม.จ.สกลฯ   -  ฉันขัดของไนแงที่คํ าวา “ ลหุโทส ” ไมดี
        นายสทิธฯิ   -  เกรงจะเปลี่ยนไมไดเพราะไดอางอิงถึงไนกดหมายอื่น ๆ เชน พระราช
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
        ม.จ.สกลฯ   -  เราอาดมีบทบัญญัติเฉพาะกาลพูดวาความผิดที่เปนลหุโทสหมายถึง
ความผิดอะไร
        นายจํ ารนูฯ  -  อาดเขียนไดวาความผิดเล็กนอยที่บัญญัติไวไนกดหมายนี้มีความหมาย
ถงึความผิดที่เปนลหุโทสตามกดหมายอื่น ๆ
        นายประมูนฯ  -  จะหมายถึงกดหมายอาญาเทานั้น
        ม.จ.สกลฯ      -  ไชคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ”      ตามกดหมายอื่น ๆ ไหอานวา     
“ ความผิด….. ” ได
        นายสทิธฯิ     -  จะทํ าเชนนั้นก็ได แตสมควนไหมที่จะเปลี่ยนคํ า ๆ เดียวแลวทํ าไหไดรับ
ความลํ าบาก
        นายจํ ารูน    -  ถาเราไมแกไนประมวนกดหมายอาญาก็จะไมมีโอกาสไดในวันหลัง
เพราะเปนเรื่องยันกันไปยันกันมา
        นายสทิธิฯ     -  เราหาคํ าตอบเสียกอนถาคํ าไหมดีกวามากก็แก
        ม.จ.สกลฯ   -  ไนวาระที่ 1 ไดมอบให ม.จ.สกลฯ ไปซงคิดหาคํ าสํ าหรับเปนชื่อความผิด
ไนภาค 2
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        นายสทิธฯิ     -  ถาจะไหมีช่ือความผิดไนภาค 2 จะเกิดช่ือความผิดถึงสามความผิดคือ 
ช่ือความผิดไนภาค 1 ช่ือความผิดที่เปนลหุโทส และช่ือความผิดตามพระราชบัญญัติตาง ๆ
        ประธาน      -  เราไดตกลงไปแลววาภาค 2 ไมตองมีช่ือความผิด
        นายจํ ารนูฯ  -  ไนวาระที่ 1 นายสิทธิฯ ไดเคยเสนอไหไชคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ” 
ซ่ึงฟงดูดีเหมือนกันและไมควนแกคํ าไนกดหมายอื่น เพราะเปนคํ าที่ไชโดยมีความหมายห
ยางเดียวกัน
        ม.จ.สกลฯ   -  แตเสี่ยงเต็มที
        ประธาน     -  มอบไห ม.จ.สกลฯ ไปซงหาถอยคํ าจะเปนหยางไร
        นายจํ ารนูฯ  -  ภาคนี้จะตองไชคํ าวา “ ลหุโทส ” เฉย ๆ เพราะคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุ
โทส ” นั้นเราไดไชไหมีความหมายถึงคํ าที่ไชในกดหมายอื่น ๆ ดวย
        ม.จ.สกลฯ   -  คํ าที่นึกไดเวลานี้ก็คือ “ ความผิดเล็กนอย ”
        นายสทิธฯิ   -  ความผิดที่ไมไชลหุโทสก็อาดเปนความผิดเล็กนอยได
        นายจํ ารูนฯ-  ควนใชคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ”
        นายประมนูฯ  -  เปนปญหาเรื่องไวยากรณ เราไชมานมนานแลว คํ าวา “ ลหุโทส ” เรา
อธิบายไดวาไมไชช่ือของโทสเปนชื่อของความผิด
        ม.จ.สกลฯ    -  ควนใชคํ าวา “ ความผิดลหุ ”
        นายจํ ารูนฯ   -  จะไมคลุมถึงความผิดตามกดหมายอื่น
        นายประมูนฯ  -  ลหุโทสเขาไจไดดีวาเปนชื่อของความผิด

        ทีป่ระชุมตกลงไหไชคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ” ตามเดิมจนกวา ม.จ.สกลฯ ซงหา
คํ าไดแลว ซ่ึงที่ประชุมเห็นวาดีกวานั้น สวนชื่อของภาค 3 นั้นที่ประชุมไหไชคํ าวา “ ลหุโทส ” 
เฉย ๆ
        ม.จ.สกลฯ    -  มีคํ าอีกคํ าคือ “ ความผิดที่เปนลหุกัม ”
        ทีป่ระชุมเห็นวาคํ านี้สูคํ าวา “ ความผิดที่เปนลหุโทส ” ไมได
        ม.จ.สกลฯ     -  ไนเรื่อง probation จะวาหยางไร
        นายสทิธิฯ     -  ทํ าไดก็ดี แตจะตองเสียเงินหลายพันบาท
        นายจํ ารูนฯ    -  ไนอังกริด probation ท ําไดเปนผลสํ าเหร็ด
        นายพิชาญฯ   -  จะตองแกไขโทสของเราลงไป
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        นายจํ ารูนฯ    -  ควนจะเปนเรื่องของมหาดไทย ทางราชทัณฑจะคุมไดหยางได
        นายประมูนฯ  -  กดหมายอาญาออกไปหยางนี้ ถาเรามี probation เราก็วาโทสที่สาลพิ
พากสาไมเกิน 3 ปก็ไห on probation ได
        นายจํ ารูนฯ   -  ตองตกลงกันไนหลักการกอน
        ม.จ.สกลฯ   -  หลักควนจะหยูไนประมวนกดหมายและควนจะพิจารนาบันทึกของนาย
พชิาญฯ เสียกอน
        นายจํ ารูนฯ    -  ตองดูวาจะเอาแคไหน และจะรับหรือไม

       หมดเวลาประชุม  นัดประชุมคราวหนาวันอังคารที่ 20 กรกดาคม 2486 เวลา 10.00

ปดประชุมเวลา 16.00 น.

   (ลายมือช่ือ  เดือน  บุนนาค)                                        (ลายมือช่ือ  หยุด   แสงอุทัย)
เลขาธิการคนะกัมการกริสดีกา                                                    ผูจดรายงาน
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