


นิติธรรมประจักษ์
สุรศักดิ์ 60 ปี

60s.indd   1 7/15/18   3:42 AM



นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ์ 60 ปี

พิมพ์ : กรกฎาคม 2561

ผู้พิมพ์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำานวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม

ISBN : 978-616-8139-65-3

ออกแบบรูปเล่ม : โมโนกราฟิก

ออกแบบปก : นายเขตคณิน เกิดวิบูลย์เวช

ภาพ ศ. ดร.สุรศักดิ์ ในปกหน้า : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ภาพประกอบในปกหน้า : IG Surasak Likasitwatanakul

ภาพ ศ. ดร.สุรศักดิ์ ในปกรอง : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา

โทรศัพท์ 02-996-7392-4

โทรสาร 02-996-7395

60s.indd   2 7/18/18   10:17 PM



สารบัญ

สารคณบดี............................................................................	 7

บทบรรณาธิการ....................................................................	 11

ประวัต	ิศ.	ดร.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล..................................	 15

ภาพความทรงจำา..................................................................	 25

บทรำาลึก...............................................................................	 31

	 1.	“60	ปี	ศาสตราจารย	์ดร.สุรศักดิ์		ลิขสิทธิ์วัฒนกุล”	 33

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

	 2.	เวลานึกถึง	อ.อ้วน	 37

  ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

	 3.	คุณูปการของอาจารย์สุรศักดิ์	 39

  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรต ิ มีนะกนิษฐ

	 4.	รำาลึก	ศาตราจารย	์ดร.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 43

  ศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ วงศ์บัณฑิต

	 5.	อ้วนไปด้วยทุกสิ่ง	 45

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ มณีศร

	 6.	บทรำาลึกเนื่องในการเกษียณอายุราชการในวาระ	60	ป	ี  

	 	 ศาสตราจารย	์ดร.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 49

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญลักข ์ ปัญวัฒนลิขิต

60s.indd   3 7/15/18   3:53 AM



4  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

 7.	ศาสตราจารย	์ดร	.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	อาจารย์ผู้สร้าง
	 	 แรงบันดาลใจที่ว่า	“Everything	is	possible”	 51
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด

	 8.	ครูผู้เป็นต้นแบบ	 58
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

	 9.	แด่	...	ศาสตราจารย	์ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
	 	 ผู้เป็นต้นแบบ	 64
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ	 จิรวิศิษฎ์

 10.	แด่	...	ศาสตราจารย	์ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 67
  อาจารย์ ดร.จุณวิทย ์ ชลิดาพงศ์

	 11.	อาจาริย	บูชา	ครู	 70
  อาจารย์สุชาต ิ แนวประเสริฐ

	 12.	บทความชื่อ	“สิ่งที่จะนำามาหักล้างกันคือ	“เหตุผล”
	 	 หาใช่คุณวุฒิ	วัยวุฒิ	หรือสิ่งอื่นใดไม่”	 78

  นายภาณุพงศ ์ คงสมบูรณ์

บทความวิชาการ...................................................................	 81

 1.		การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา	 83
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร

	 2.	หลักการไม่	“รับฟัง”	พยานวัตถ	ุพยานเอกสาร
	 	 ซึ่งได้มาโดยการจับ	การค้น	การยึด	ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	 	 ในสหรัฐอเมริกา	 108
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์

	 3.	เส้นแบ่งบางๆ	ระหว่างความรับผิดทางอาญา
	 	 และความรับผิดทางปกครอง	 119
  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

60s.indd   4 7/15/18   3:53 AM



นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ์ 60 ป ี  5

	 4.	การพิจารณาคดีต่อหน้าจำาเลย	:	หลักและข้อยกเว้น	 135

  ศาสตราจารย์ณรงค ์ ใจหาญ

 5. การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรกับแนวคิด

	 	 การกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาความผิด	

	 	 (Individualization)	 149

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

 6. คำาอธิบายว่าด้วยลิขสิทธิ์	 (วัฒนกุล) 182

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร ์ บุตรอินทร์

	 7.	Teaching	Comparative	Law	in	Thailand:

	 	 Thammasat	University’s	Experience	 199

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร ์ พงศาปาน

 8. The	criminal	law	as	the	ultima	ratio:	

	 	 the	principle	that	needs	a	qualification

	 	 กฎหมายอาญาต้องเป็นวิธีทางสุดท้าย:

	 	 หลักการที่ต้องปรับปรุง	 230

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ ์ บุญมี

	 9.	การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตของผู้เสียหาย	 255

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์

 10. ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในกฎหมายไทย	 267

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ ์ บุญเรือง

 11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญา	

	 	 ของประเทศเนเธอร์แลนด์	 309

  ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี 

  อาจารย์เฉลิมวุฒ ิ ศรีพรหม

60s.indd   5 7/15/18   3:53 AM



6  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

 12. หลักดินแดนในกฎหมายอาญาและข้อยกเว้น	:

	 	 ศึกษาที่มาทางประวัติศาสตร์	 332

  อาจารย์ภาคภูม ิ โลหวริตานนท์

  อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร

	 13.	สถานะของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์

	 	 ระหว่างเอกชน:	บทสำารวจแนวคิดในระบบกฎหมาย

	 	 ต่างประเทศ	 392

  อาจารย์สุรศักดิ ์ บุญญานุกูลกิจ

 14. หลักนิติธรรมในกฎหมายอาญา	 416

  อาจารย์สุชาต ิ แนวประเสริฐ

 15. ปัญหาเรื่องการกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะกับการ

	 	 กำาหนดฐานความผิด	และการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 442

  นายอติรุจ ตันบุญเจริญ

 16. บทบาทศาลในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ 464

  นายนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง

	 17.	ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์

	 	 ของจำาเลย	อันได้มาโดยการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 513

  นายดิศรณ ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

บทกลอน..............................................................................	 549

 อาจารย์นรากร วรรณพงษ์

60s.indd   6 7/15/18   3:53 AM





8  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ในครั้งนั้นของท่านเป็นสิ่งที่ถูกต้อง	 เพราะด้วยคุณลักษณะของท่านที่ 

เอาจริงเอาจังกับงานที่รับผิดชอบ	 ทำาให้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 

วงการศึกษาและสังคมในภาพรวมอย่างกว้างขวาง	 ดังจะเห็นได้จากความ 

เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของท่านท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำารงตำาแหน่ง 

ศาสตราจารย์ในสาขากฎหมายอาญา	 รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่

สำาคัญๆ	 มากมาย	 ผมคงจะขอกล่าวเฉพาะที่สำาคัญ	 อาทิ	 ท่านเคยดำารง 

ตำาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล	 และรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์รวมถึงเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์	 นอกจากนี้	 ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในหน่วยงานของรัฐอีกหลายแห่ง	 เช่น	 กรรมการข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษา	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 กรรมการพัฒนา 

การบริหารงานยุติธรรมชาต	ิ และเมื่อไม่นานนี้ท่านยังได้รับแต่งตั้งให้ดำารง 

ตำาแหน่งเป็นประธานสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 การได้ดำารง 

ตำาแหน่งที่สำาคัญเหล่านี้นับเป็นเครื่องบ่งชี้ได้เป็นอย่างดีถึงความเชื่อถือ 

ที่ท่านได้รับจากสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 เกียรติประวัติของอาจารย์สุรศักดิ์ล้วนแล้วแต่ได้มาด้วยคุณธรรม 

ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่	 เมื่อรับงานใดแล้ว	 ท่านทำาอย่างจริงจัง 

ด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ไม่ปล่อยให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปตาม 

ยถากรรม	 แต่เฝ้าติดตามตรวจสอบให้ได้มรรคผลอย่างเต็มท่ี	 ไม่ปล่อยวาง 

ให้เกิดปัญหาแล้วคอยตามแก้	 ไม่ปล่อยให้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง	 

และเป็นคนที่พูดตรงๆ	 ถึงความไม่ถูกไม่ควร	 งานที่ท่านดูแลจึงสัมฤทธิ์ผล

ด้วยด	ี และหากมีปัญหาก็หาทางออกได้ไม่ยาก	 โดยเฉพาะในช่วงที่ท่าน 

ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร	์ท่านได้วางระบบบริหารงานของคณะ

ให้เข้าที่เข้าทางหลายด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบการเงินที่รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 การจัดระเบียบด้านการเรียนการสอนในคณะ 

60s.indd   8 7/17/18   8:56 PM



นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ์ 60 ป ี  9

รวมไปถึงการผลักดันงานใหญ่ๆ	 เช่น	 การสร้างหลักสูตรปริญญาตรี 

นิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้เมื่อสี่ปี 

ที่แล้วในสมัยที่ท่านศาสตราจารย์ณรงค	์ ใจหาญ	 เป็นคณบดี	 ที่สำาคัญและ 

เป็นประโยชน์อย่างมากคือการจัดตั้ง	 “กองทุนนิติธรรมพัฒน์”	 เพื่อให้ 

คณะนิติศาสตร์สามารถระดมทุนจากศิษย์เก่า	 และผู้ที่ต้องการส่งเสริม 

กิจการของคณะ	 ด้วยกองทุนน้ีทำาให้คณะนิติศาสตร์มีแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 

ที่สามารถนำามาจัดสรรเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อของอาจารย์ประจำา	 

ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน	 และการพัฒนาระบบ 

บริหารงานของคณะ	 ทำาให้คณะนิติศาสตร์สามารถจัดการงานได้อย่าง 

คล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม

	 อาจารย์สุรศักด์ิ	 ทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมาก 

ท่านดูแลเอาใจใส่กับการศึกษาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและ 

ระดับบัณฑิตศึกษา	 ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมทางวิชาการที่ท่านผลักดัน 

ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาในสาขาอาญาและอาชญาวิทยาได้ร่วมจัดกิจกรรม 

สัมมนาทางวิชาการเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่บ่อยครั้ง	 

ทำาให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการในการเรียนการสอนชองคณะนิติศาสตร ์

เป็นอย่างมาก	 และที่จะข้ามไปเสียมิได้	 คือการดูแลโครงการนำาเสนอ 

ผลงานความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเพื่อ 

สร้างบรรยากาศศึกษาค้นคว้า	 ซึ่งนับว่าเป็นความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกอย่างมากทีเดียว

	 นอกจากการทำาหน้าที่ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในงานบริหาร 

และผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนความรู้ทางด้านกฎหมายอาญาและการบริหาร 

งานยุติธรรมดังที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรระดับชาติหลายแห่งแล้ว	 

ท่านยังมุ่งมั่นในการดูแลโครงการบริการสังคมที่สำาคัญคือโครงการอบรม 

ครูผู้สอนกฎหมายในระดับมัธยมศึกษา	 ซึ่งเป็นโครงการที่คณะนิติศาสตร์	 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้ดำาเนินการต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว	 

อาจารย์สุรศักด์ิได้กรุณารับมาดูแลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของครูอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษากฎหมายให้ขยายออกไปใน 

สังคมของเราได้เร็วขึ้น

	 ผมเชื่อว่าอาจารย์สุรศักดิ์เป็นหนึ่งในแถวหน้าของอาจารย์คณะ 

นิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อ 

เชิดชูเกียรติคุณของคณะนิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ผลงานของ 

ท่านทั้งที่อยู่ในรูปของตำารา	 งานวิจัย	 และเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	 มีเป็น 

จำานวนมากสมฐานะศาสตราจารย์ทางกฎหมายอาญา	 นอกจากนี้	 ท่านยัง 

สมควรได้รับการยกย่องในฐานะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ที่ช่วยยกระดับ 

การเป็นสถาบันทางศึกษากฎหมายระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา 

ศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในสายสนับสนุนดังที่ได้กล่าวมาด้วย

	 ด้วยคุณงามความดีที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้ทำามาตลอดการปฏิบัติ 

หน้าที่อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์	 ดังนั้นในโอกาสที่อาจารย์สุรศักดิ์ 

มีอายุครบ	 60	 ปี	 จึงมีการจัดทำาหนังสือที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติ 

ของอาจารย์สุรศักดิ์ให้เป็นที่ประจักษ์	 และในโอกาสนี้	 ผมขออาราธนา 

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 จงดลบันดาลให้อาจารย์ 

สุรศักดิ์และครอบครัวมีความสุข	 เจริญด้วยอายุ	 วรรณะ	 สุขะ	 พละ	 และ 

เจริญก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่และกิจการงานที่ทำา	 เป็นดาวจรัสแสง 

ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับวงศ์ตระกูล	 ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถทำา 

คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของเราสืบไป

	 (ศาสตราจารย	์ดร.อุดม	รัฐอมฤต)

	 คณบดีคณะนิติศาสตร	์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 กรกฎาคม	2561
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	 หนังสือเล่มนี้ทำ�ขึ้นในว�ระที่	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 

มีอ�ยุครบ	60	ปี	 ในวันที่	25	กรกฎ�คม	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นวันที่ได้มีก�ร 

จัดง�นเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ด้วย	 ห�กจะว่�ไปแล้ว	 ก�รจัดทำ�หนังสือ 

เนื่องในโอก�สที่อ�จ�รย์ประจำ�มห�วิทย�ลัยมีอ�ยุครบ	60	ป	ีหรือเนื่องใน 

ก�รเกษียณอ�ยุก�รทำ�ง�น	 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมีอยู่ในวงก�รวิช�ก�รไทย 

และวงก�รวิช�ก�รฝรั่งเศสที่จะจัดทำ�หนังสือรวมบทคว�มต่�ง.ๆ	 ที่เขียน

โดยเพื่อนร่วมง�น	 ศิษย์	 และผู้มีชื่อเสียงที่รู้จักนับถือกับอ�จ�รย์ผู้นั้น	 เพื่อ 

เป็นก�รแสดงมุทิต�จิต	 อ�จ�ริยบูช�	 รวมถึงก�รให้ไว้เป็นเกียรติแก่อ�จ�รย์ 

ผู้นั้น	เพร�ะฉะนั้น	หนังสือเล่มนี้จึงทำ�ขึ้นต�มธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่�ว

	 ก�รที่กองบรรณ�ธิก�รตัดสินใจดำ�เนินธรรมเนียมปฏิบัติเช่นว่�นี้ 

เพร�ะเร�ต่�งสมัครใจและตระหนักในคุณค่�ท่ีแฝงอยู่ของธรรมเนียมดังกล่�ว 

เนื่องจ�ก	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 ได้ประกอบคุณง�มคว�มดีเป็น 

เอนกประก�ร	ทั้งต่อวงก�รวิช�ก�ร	วงก�รยุติธรรม	และแวดวงก�รบริห�ร

ง�นภ�ครัฐ	 จนเกิดประโยชน์ต่อคณะ	 ต่อมห�วิทย�ลัย	 และต่อประเทศ	 

เป็นที่ประจักษ์ต่อส�ธ�รณชนอย่�งกว้�งขว�ง	 ที่สำ�คัญ	 คว�มซื่อสัตย์ใน 

ก�รทำ�ง�นทุกด้�นของท่�น	 เป็นที่รับรู้ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นจนถึง 

บัดนี้ซึ่งเป็นเวล�ที่ท่�นมีอ�ยุครบ	 60	 ปี	 ทั้งหมดทั้งมวลในคุณง�มคว�มดี 

ของท่�นที่เกิดขึ้นสืบเนื่องตร�บจนปัจจุบัน	 จึงเป็นเหตุให้เกิดก�รจัดทำ� 

หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์และเป็นพื้นที่แห่งก�รอ�จ�ริยบูช�

	 หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่�	 “นิติธรรมประจักษ์	 สุรศักดิ์	 60	 ปี” 

ซึ่งเป็นชื่อที่ผมตั้ง	 คำ�ว่�	 “สุรศักดิ์	 60	 ปี”	 มีคว�มหม�ยต�มตัว	 คือ 
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ศ.ดร.สุรศักดิ	์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 มีอ�ยุ	 60	 ปี	 อันเป็นกำ�หนดเวล�ของก�ร 

ทำ�หนังสือนี้ขึ้น	 	ส่วนคำ�ว่�	“นิติธรรมประจักษ์”	ผมตั้งขึ้นเพื่อให้ส�ม�รถ 

ตีคว�มได้	 2	 แนว	 แนวแรก	 คือ	 ต้องก�รนัยถึง	 คณะ	 “นิติ”	 ศ�สตร์	 

มห�วิทย�ลัย	“ธรรม”	ศ�สตร์	อันเป็นที่	“ประจักษ์”	ว่�เป็นสถ�นที่ทำ�ง�น 

ของ	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 ส่วนแนวที่สอง	 คือ	 ต้องก�รแสดงนัย 

ถึง	 “นิติธรรม”	 อันเป็นคุณธรรมท�งกฎหม�ยว่�ด้วยก�รปกครองด้วย 

กฎหม�ย	 ซึ่งเป็นที่	 “ประจักษ์”	 ว่�	 ตลอดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นของท�่น	 

ท่�นได้ครองตนและบริห�รจัดก�รอำ�น�จหน้�ที่ในตำ�แหน่งต่�ง.ๆ	 ด้วย

คุณธรรมดังกล่�วโดยมิข�ดตกบกพร่อง

	 สำ�หรับง�นเขียนในบทคว�มนี้มีอยู่	 3	 ส่วน	 ส่วนแรก	 คือ	 

“บทรำ�ลึก”	 ซึ่งถ่�ยทอดคว�มรู้สึก	 คว�มประทับใจ	 และทัศนะต่�ง.ๆ

ที่มีต่อ	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 ทั้งจ�กผู้หลักผู้ใหญ่ในวงก�ร 

กฎหม�ย	 นักวิช�ก�รรุ่นอ�วุโส	 เพื่อนร่วมง�น	 กัลย�ณมิตรท�งวิช�ก�ร 

และศิษย์	 ซ่ึงล้วนต่�งสะท้อนแง่มุมท่ีได้เคยสัมผัสคุ้นเคยกับ	 ศ.ดร.สุรศักด์ิ 

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 อันจะทำ�ให้ได้เห็นตัวตนของท่�นผ่�นส�ยต�ของบุคคล 

หล�กหล�ยประเภท	 โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง	 ก�รได้เห็นท่�นนอกจ�กภ�พลักษณ์ 

ตัวตนท�งวิช�ก�ร	 ซึ่งนั่นก็คือก�รได้เห็นท่�นในฐ�นะมนุษย์คนหนึ่งที่เคย 

สร้�งคว�มประทับใจหรือคว�มทรงจำ�ต่อบุคคลต่�ง.ๆ	 ส่วนที่สอง	 คือ	

“บทคว�มวิช�ก�ร”	 ซ่ึงเขียนโดยนักกฎหม�ยม�กหน้�หล�ยต�	 ท้ังรุ่นเก่� 

รุ่นกล�ง	 รุ่นใหม่	 ที่ต�่งสร้�งสรรค์ผลง�นท�งวิช�ก�รอันทรงคุณค่�	 เพื่อ 

ร่วมมุทิต�และมอบไว้เป็นเกียรติแก่ก�รที่	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 

มีอ�ยุครบ	 60	 ปี	 ห�กผู้อ่�นได้ลองสำ�รวจเนื้อห�ของบทคว�มในเล่มนี้ 

ทั้งหมด	 ผมเชื่อเป็นอย่�งยิ่งว่�	 ทุกบทคว�มจะเป็นประโยชน์ในท�ง 

วิช�ก�ร	 ส�ม�รถเป็นแหล่งค้นคว้�อ้�งอิง	 หรือพัฒน�ต่อยอดได้	 และ 

ม�กกว่�นั้นคือ	 หล�ยบทคว�มยังไม่เคยมีใครหยิบยกประเด็นเขียนขึ้น 
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ม�ก่อน	 และหล�ยบทคว�มก็เป็นง�นเขียนที่มีคว�มลุ่มลึกโดดเด่นเป็น 

อย�่งยิ่ง	 และส่วนสุดท้�ยคือ	 “บทกลอน”	 ที่แต่งขึ้นโดยนักวิช�ก�รที่เป็น 

ศิษย์ของท�่นซึ่งประพันธ์ไว้เป็นเครื่องบูช�อ�จ�รย์ในก�ลนี้

	 ผมในฐ�นะบรรณ�ธิก�ร	 ขอขอบคุณ	 ศ.ดร.อุดม	 รัฐอมฤต 

คณบดี	 ที่กรุณ�อนุมัติและอำ�นวยก�รให้กองบรรณ�ธิก�รได้ดำ�เนินก�ร 

จัดทำ�หนังสือเล่มน้ีจนแล้วเสร็จบริบูรณ์	 ขอบคุณน�ยเขตคณิน	 เกิดวิบูลย์เวช	 

ศิษย์เก่�คณะที่กรุณ�ช่วยออกแบบปกอย่�งสวยง�ม	 ขอบคุณผู้เขียน 

ทุกท่�นที่กรุณ�ส่งง�นเขียนที่ม�กคุณค่�ในครั้งนี้	 ขอบคุณผู้ช่วยเหลือ 

ด้�นต่�ง.ๆ	 ที่ไม่อ�จระบุชื่อได้หมด	 ณ	 ที่นี้	 ที่สำ�คัญขอขอบคุณสม�ชิก

ในกองบรรณ�ธิก�รซึ่งได้แก่	 ศ.ดร.โพโรจน์	 กัมพูสิริ 	 อ.สุรศักดิ์ 

บุญญ�นุกูลกิจ	 อ.อภินพ	 อติพิบูลสิน	 คุณนิภ�	 บุญจันทร์	 คุณวิภ�ด� 

ม�รักษ์	 ที่ช่วยกันทำ�ง�นตลอดระยะเวล�แรมปีด้วยคว�มสนุกสน�นและ 

ไม่เคยรู้สึกเหน็ดหน่�ย	 สำ�หรับคว�มรู้สึกส่วนตัวผมเองที่อย�กบอก	 คือ	 

มูลเหตุที่อ�ส�ทำ�หนังสือเล่มนี้ขึ้น	 ก็เพร�ะด้วยตั้งใจอย�กทำ�ให้ในฐ�นะที่ 

ผมนับว�่ท่�นเป็น	“บุพก�รี”	คนหนึ่งในชีวิต

	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็น 

เครื่องอนุสรณ์ในว�ระที่	 ศ.ดร.สุรศักดิ์	 ลิขสิทธิ์วัฒนกุล	 มีอ�ยุครบ	 60	 ป	ี 

สมดังคว�มตั้งใจ	 และขอให้ผู้อ่�นได้ร่วมรับรู้แง่มุมคว�มทรงจำ�ที่เกี่ยวข้อง 

กับท่�น	 ได้คว�มรู้ท�งวิช�ก�รในเนื้อห�ส�ระที่หล�กหล�ย	 ได้จุดประก�ย 

ท�งคว�มคิด	และได้เห็นแบบอย่�งชีวิตจ�กคน.ๆ	หนึ่ง	ที่ชื่อ	ศ.ดร.สุรศักดิ์	

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

        

	 	 	 ผศ.อ�นนท์	 ม�เม้�

	 	 	 บรรณ�ธิก�ร 

	 	 	 กรกฎ�คม	2561
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	 -	 เนติบัณฑิตไทย	 (น.บ.ท.)	 สมัยที่ 	 32	 จากสำานัก 
	 	 อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	เมื่อ	พ.ศ.	2523
	 -	 ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต	 (สาขากฎหมายอาญา) 
	 	 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เมื่อปีการศึกษา	 2527
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	 -	 ปริญญาโท	 D.E.A.	 (Sciences	 Criminelles-กฎหมาย 
	 	 อาญา)	 จาก	 L’Université	 des	 Sciences	 Sociales	 de	 
	 	 Toulouse	ประเทศฝรั่งเศส	เมื่อ	พ.ศ.	2530
	 -	 ปริญญาเอก	Doctorat	en	Droit	(Mention	Très	Honorable- 
	 	 เกียรตินิยมดีมาก)	 จาก	 L’Université	 des	 Sciences 
	 	 Sociales	de	Toulouse	ประเทศฝรั่งเศส		เมื่อ		พ.ศ.	2533
การอบรม	 -	 หลักสูตร	 “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง-บ.ย.ส.
	 	 รุ่นท่ี	 8”	 จากวิทยาลัยการยุติธรรม	 สำานักงานศาลยุติธรรม 
	 	 พ.ศ.	2547
	 -	 หลักสูตร	 “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
	 	 ระดับอุดมศึกษา	 (หลักสูตรท่ี	 2)”	 จากสำานักงานคณะกรรมการ 
	 	 การอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	2550
	 -	 หลักสูตร	 “การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง-น.บ.ม. 
	 	 รุ่นที่ 	 20”	 จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
	 	 กระทรวงศึกษาธิการ		พ.ศ.	2551
	 -	 หลักสูตร	 “การป้องกันราชอาณาจักร-ว.ป.อ.	 รุ่นท่ี	 51” 
	 	 	 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 สถาบันวิชาการป้องกัน 
	 	 ประเทศ		พ.ศ.	2551
	 -	 หลักสูตร	 “ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
	 	 ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา”	 จากสำานักงานคณะกรรมการ 
	 	 การอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ		พ.ศ.	2553
	 -	 หลักสูตร	 “หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ 
	 	 ปราบปรามการทุจริตระดับสูง	 (นยปส.)”	 รุ่นที่	 5	 สถาบัน 
	 	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สัญญา	 ธรรมศักด์ิ 
	 	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
	 	 พ.ศ.	2555
ประสบการณ์	 -	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตั้งแต่
การทำางานใน	 	 1	มิถุนายน	พ.ศ.	2553-31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556
ม.ธรรมศาสตร์ 	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและกฎหมาย	 ม.ธรรมศาสตร์
  (1	มิถุนายน	2550-31	ตุลาคม	2550)	
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	 -	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 ม.ธรรมศาสตร์	 (1	 พ.ย.	 2550- 
	 	 31	พ.ค.2553)	
	 -	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน้าที่พิเศษ	 -	 กรรมการในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง
	 	 เพื่อการปรองดองแห่งชาต	ิ (คอป.)	 (16	 ก.ค.	 2553-15	 ก.ค. 
	 	 2555)
	 -	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรม 
	 	 ทางวิชาการ	คอป.	
กรรมการ	 -	 -ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรม
ในส่วนราชการอื่น 	 แห่งประเทศไทย	 (สธท-TIJ)	 (องค์การมหาชน)-ตั้ งแต่
(ปัจจุบัน)	 	 5	มิ.ย.	2561
	 -	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 สภามหาวิทยาลัย 
	 	 มหิดล	(ก.ค.	2559-ปัจจุบัน)
	 -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	คณะกรรมการ 
	 	 พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิ(2559-ปัจจุบัน)
	 -	 กรรมผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะกรรมการคุมประพฤติ	 (ส.ค.	 2560- 
	 	 ปัจจุบัน)
	 -	 กรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
	 	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	 -	 ประธานอนุกรรมการด้านศึกษา	 วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
	 	 และระบบงานกระบวนการยุติธรรม	 คณะกรรมการพัฒนา 
	 	 การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	(2557-ปัจจุบัน)
	 -	 อนุกรรมการพิจารณาเนื้อหารายการวิทย	ุ โทรทัศน์	 สำานักงาน 
	 	 กสทช.	(ก.พ.	2557-ปัจจุบัน)
	 -	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน	 อ.ก.พ.	 สำานักงานกิจการยุติธรรม 
	 	 กระทรวงยุติธรรม
ประสบการณ ์ -	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อ
(อดีต)	 	 การยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (สธท-TIJ)	 (องค์การมหาชน)	 ถึง
	 	 4	มิ.ย.	2561
	 -	 กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	 
	 	 ประเภทผู้แทนมหาวิทยาลัย	(ก.พ.อ.)
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	 -	 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 
	 	 ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย	(ก.บ.ข.)
การสอน	 -	 สอนในสาขาวิชากฎหมายอาญา	 และวิธีพิจารณาความอาญา
	 	 ท้ังระดับปริญญาตรี-โท	 ท่ีคณะนิติศาสตร์	 ม.ธรรมศาสตร์/ 
	 	 ม.แม่ฟ้าหลวง/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.พายัพ	และ	ม.กรุงเทพ
	 -	 เป็นที่ปรึกษา	 และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญา 
	 	 โท-เอก	 ที่คณะนิติศาสตร์	 ม.ธรรมศาสตร์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
	 	 และ	ม.พายัพ
สาขากฎหมาย	 -	 กฎหมายอาญา	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 อาชญากรรม	
ที่สนใจ	 	 ทางเศรษฐกิจ
วิทยากร	 -	 วิทยากรหลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
	 	 สำานักงานศาลยุติธรรม
	 -	 วิทยากรหลักสูตรผู้ ช่ วยผู้พิพากษา	 รุ่นที่ 	 64-ปัจจุบัน 
	 	 (การอบรมปฐมนิเทศ)	สำานักงานศาลยุติธรรม 
	 -	 วิทยากรหลักสูตรอัยการจังหวัด	 พ.ศ.	 2559	 สำานักงาน 
	 	 อัยการสูงสุด
	 -	 วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	 
	 	 (บ.ย.ส.)		สำานักงานศาลยุติธรรม
	 -	 วิทยากรหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงลึกแบบบูรณาการ/ 
	 	 หลักสูตรหลักกระบวนการยุติธรรม	 สำานักงานกิจการยุติธรรม			 
	 	 กระทรวงยุติธรรม
	 -	 วิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวน 
	 	 คดีอาญา	 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน	 (ส.บ.ส.)	 สำานักงาน 
	 	 ตำารวจแห่งชาติ
	 -	 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น	 สถาบัน 
	 	 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 
	 	 กระทรวงมหาดไทย
งานวิชาการ	 -	 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	 (ภาษาไทย)	 เรื่อง	 “ความรับผิดทาง
เพื่อรับปริญญา	 	 อาญาของนิติบุคคล	 :	 การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ
	 	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย”
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	 -	 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต	 (ภาษาฝร่ังเศส)	 เร่ือง	 “LES		CAUSES 
	 	 DE	 	 JUSTIFICATION	 	 EN	 	 DROIT	 	 COMPARE	 	 FRANCO		 
	 	 THAILANDAIS”
	 -	 เอกสารวิจัยส่วนบุคคล	 เรื่อง	 “การนำารูปแบบการพิจารณา 
	 	 คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมาพัฒนารูปแบบ 
	 	 การพิจารณาคดีอาญาทั่วไป”	 ตามหลักสูตร	 “ผู้บริหาร 
	 	 กระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นท่ี	 8”	 วิทยาลัยการยุติธรรม 
	 	 สำานักงานศาลยุติธรรม
	 -	 เอกสารวิจัยส่วนบุคคล		เรื่อง		“วัฒนธรรมเนติธรรมไทย		:	ศึกษา 
	 	 หลักความขัดแย้งกันในบทบาทหน้าที่ 	 (Incompatibility 
	 	 Principle	 in	 Thai	 Legal	 Culture)”	 หลักสูตร	 “การป้องกัน 
	 	 ราชอาณาจักร-ว.ป.อ.	 รุ่นที่ 	 51”	 จากวิทยาลัยป้องกัน 
	 	 ราชอาณาจักร	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ		พ.ศ.	2551
หนังสือ จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
	 -	 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
	 -	 ร.แลงกาต์	 กับไทยศึกษา	 :	 รวมบทความแปลและบทความ 
	 	 ศึกษาผลงาน,	 สุรศักด์ิ	 ลิขสิทธ์ิวัฒนกุลและกรรณิกา	 จรรย์แสง 
	 	 (บรรณาธิการ)
 จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์วิญญูชน
	 -	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ฉบับอ้างอิง
	 -	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ฉบับหัวเรื่อง 
	 	 เรียงมาตรา
	 -	 ประมวลกฎหมายอาญา	ฉบับหัวเรื่องเรื่องมาตรา
	 -	 คำาอธิบายการดำาเนินคดีผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
	 -	 คำาอธิบายความผิดเก่ียวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
	 -	 คำาอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตาม 
	 	 ประมวลกฎหมายอาญา
	 -	 บันทึกของ	นายยอร์ช		ปาดูซ์		(Georges		PADOUX)		ที่ปรึกษา 
	 	 การร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 
	 	 ลักษณะอาญา	 รศ.127,	 (แปลและเรียบเรียง)
	 -	 ความรับผิดของผู้บริหารกิจการทางแพ่งและทางอาญา
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	 -	 ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา,	 (รวบรวมโดย	 ผศ.ดิเรก 
	 	 ควรสมาคม)
	 -	 คำาอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
	 	 วิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	21)		พ.ศ.	2547
ผลงานวิจัย	 -	 วิจัยเรื่อง	 “ความยินยอมของผู้เสียหาย	 :	 ศึกษากรณีปลูกถ่าย
	 	 อวัยวะ”	 เสนอต่อ	 คณะนิติศาสตร์	 ม.ธรรมศาสตร์	พ.ศ.	2534
	 -	 วิจัยเรื่อง	 “การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา	 จำาเลยและ 
	 	 ผู้ต้องขัง	 ในประเทศไทย”	 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา 
	 	 กฎหมาย	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 โดยร่วมกับ 
	 	 รศ.ณรงค	์ ใจหาญ		และคณะ,		พ.ศ.	2540
	 -	 วิจัยเรื่อง	 “การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ 
	 	 งานยุติธรรมทางอาญา”	 เสนอต่อ	 	 สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
	 	 การวจิยั	 (สกว.)	 ในโครงการพฒันางานวจิยัชดุ		ยทุธศาสตรก์าร 
	 	 พัฒนาระบบงานยุติธรรมในศตวรรษหน้า,	พ.ศ.	2543
	 -	 วิจัยเรื่อง	 “กฎหมายด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน 
	 	 กระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและ 
	 	 พันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
	 	 ไทย”	 เสนอต่อ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวง 
	 	 ยุติธรรม,	พ.ศ.	2547
	 -	 วิจัยเรื่อง	 “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบ 
	 	 ถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”	 เสนอต่อสำานักงาน 
	 	 กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และกรมคุ้มครองสิทธิและ 
	 	 เสรีภาพ		กระทรวงยุติธรรม,	พ.ศ.	2550
	 -	 รายงานวิจัย	 “	 La	 	 Protection	 des	 Droits	 de	 l’homme	 
	 	 dans	 la	 procédure	 pénale	 en	 Thaïlande”	 ใน	 
	 	 โครงการวิจัยเรื่อง	 	 Les	 	 Juridictions	 	 et	 	 la	 Protection	 
	 	 des	libertés	(au	Cambodge	en		France	et		Thaïlande), 
	 	 Prof.Jean-Marie	 CROUZATIER	 หัวหน้าโครงการ,	 จัดพิมพ์ 
	 	 โดย	 	 Presse	 de	 l’Université	 des	 Sciences	 Sociales		 
	 	 de	Toulouse,	1995
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	 -	 โครงการจัดทำากรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรม 
	 	 อันอาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของ 
	 	 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 (โครงการระยะที่	 1)	 เสนอต่อ 
	 	 สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	 สำานักงาน 
	 	 กิจการยุติธรรม		กระทรวงยุติธรรม
	 -	 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษหลักการลงโทษ 
	 	 ที่ได้สัดส่วน	 ศึกษากรณีคดียาเสพติดให้โทษ	 เสนอต่อสำานักงาน 
	 	 กิจการยุติธรรม		กระทรวงยุติธรรม
	 -	 โครงการวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบทาง 
	 	 อาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับ 
	 	 ประเทศต่างๆ	 ในประชาคมอาเซียน”	 เสนอต่อสถาบันกฎหมาย 
	 	 อาญา	สำานักงานอัยการสูงสุด
	 -	 โครงการวิจัยเร่ือง	 “การพัฒนาแนวทางในการจัดทำาคำาพยาน 
	 	 ของศาลยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐาน 
	 	 ที่แก้ไขใหม่”	 เสนอต่อ	 สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์	 สำานักงาน 
	 	 ศาลยุติธรรม
บทความ	 -	 เรื่อง	 “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการลงโทษหลักการ
	 	 ลงโทษท่ีได้สัดส่วน	 ศึกษากรณีคดียาเสพติดให้โทษ”	 ในวารสาร 
	 	 นิติศาสตร	์	ปีที่		46		ฉบับที่		3		กันยายน		2560
	 -	 เรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของ 
	 	 นิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ 
	 	 ในประชาคมอาเซียน”	 ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่		46		ฉบับที่ 
	 	 2	มิถุนายน		2560
	 -	 เร่ือง	 “การพัฒนาแนวทางในการจัดทำาคำาพยานของศาลยุติธรรม 
	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพยานหลักฐานที่แก้ไขใหม่”	 ใน 
	 	 วารสารนิติศาสตร	์	ปีที่		46		ฉบับที่		4		ธันวาคม	2560
	 -	 เรื่อง	 “โครงสร้างความรับผิดทางอาญาของไทย	:	พิจารณาจาก 
	 	 ประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 62”	 ใน	 หนังสือ	 65	 ปี	 
	 	 อาจารย์เกียรติขจร	วัจนะสวัสดิ์
	 -	 เรื่อง	 “หลักสัดส่วนในการกำาหนดโทษ”	 ใน	 หนังสือ	 รพ	ี ปี	 
	 	 2557	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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	 -	 เรื่อง	“La	Responsabilité	Pénale	des	Personnes	Morales	 
	 	 en	Droit	Thaï”	(ภาษาฝร่ังเศส)(หน้า	99-105)	ใน	L’adaptation	 
	 	 des	Systèmes	 Juridiques	Thaïlandais	et	Français	à	 la	 
	 	 Mondialisation,	Sous	la	Direction	de	Gilbert	ORSONI	et	 
	 	 Alexis	BUGADA,	Presses	Universitaires	d’Aix-Marseilles
	 -	 เรื่อง		“Cent	ans	de	relations	juridiques	franco-thaÏes	”	 
	 	 (ภาษาฝรั่งเศส)/”	 100	 ปีความร่วมมือทางด้านกฎหมายไทย- 
	 	 ฝรั่งเศส”	 ใน	 La	 ThaÏlande:	 continuité	 du	 partenariat	 
	 	 avec	la	France:Actes	du	colloque	tenu	en	Sorbonne	 
	 	 le	 18	 septembre	2006	Publié	par	 le	Ministère	de	 la	 
	 	 Culture/หนังสือ	 สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย- 
	 	 ฝรั่งเศส:	 รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ	 ณ	 มหาวิทยาลัย 
	 	 ปารีส	IV	(ซอร์บอนน์)	18	กันยายน	2549	กระทรวงวัฒนธรรม 
	 	 จัดพิมพ์,	 หน้า	 127-141	 (ภาษาฝรั่งเศส)	 และ	 หน้า	 363-383 
	 	 (ภาษาไทย)
	 -	 เรื่อง	 “หลักความขัดแย้งกันในบทบาทหน้าที่”	 ใน	 ยืนหยัดบน 
	 	 หลักนิติธรรม	คณะนิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์จัดพิมพ์ 
	 	 ในโอกาส	72	ปี	ศาสตราจารย์	ดร.คณิต	ณ	นคร	7	พฤษภาคม	 
	 	 2552,	หน้า	184-213

 -	 เรื่อง	“การตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
	 	 ในวารสารบทบัณฑิตย์		เล่ม	64		ตอน	3	(ก.ย.	2551),	หน้า	12-59
	 -	 เรื่อง	“ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล:ศึกษาเพื่อหาข้อเสนอ 
	 	 ทางนิติวิธีสำาหรับประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย 
	 	 อังกฤษและฝรั่งเศส”	 ในวารสารนิติศาสตร	์ 	 ปีที่	 	 38	 	 ฉบับที่		 
	 	 1		มีนาคม		2552,	หน้า	71-105	และ	ใน	วารสารวิชาการ	รพี’52 
	 	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยหัวเฉียว,	หน้า	85-115
	 -	 เรื่อง	 “ความโปร่งใส	 และการตรวจสอบกระบวนยุติธรรมทาง 
	 	 อาญาตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 
	 	 2540”	ในวารสารบทบัณฑิตย์		เล่ม	54		ตอน	4	(ธ.ค.	2541),	 
	 	 หน้า	56-80
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	 -	 บทความเรื่อง		“การดักฟังทางโทรศัพท์”	ในรพีสาร	ปีที่	4		ฉบับ 
	 	 ที่	14	(ม.ค.-มี.ค.	2539),	หน้า	34-48
	 -	 เรื่อง	 “กระบวนยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย:ปัญหาและ 
	 	 ข้อเสนอแนะบางประการ”	ในวารสารดุลพาห		ปีที่	43		เล่มที่	4	 
	 	 (ต.ค.-ธ.ค.	2539),	หน้า	3-12
	 -	 เร่ือง	 “ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของจำาเลย 
	 	 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ		และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
	 	 ของไทย”	 ในหนังสือ	 รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์ 
	 	 แต	่	ศาสตราจารย์	ไพโรจน์	ชัยนาม		จัดพิมพ์โดย		คณะนิติศาสตร์ 
		 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		พ.ศ.	2538
	 -	 เรื่อง	 “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำาพิพากษาฎีกาที	่	3446/ 
	 	 2537	 เรื่องความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล”	 ในวารสาร 
	 	 นิติศาสตร์		ปีที่		25		ฉบับที่		2		มิถุนายน		2538,หน้า	260-272
	 -	 บทความแนะนำาหนังสือ	 “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ	 
	 	 ศาสตราจารย์	ดร.คณิต		ณ	นคร”	ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่		24 
			 	 ฉบับที่		2		มิถุนายน		2538
	 -	 เรื่อง	 “ความรับผิดทางอาญของนิติบุคคล	 :	 การศึกษาทาง 
	 	 กฎหมายเปรียบเทียบทางนิติวิธีในประเทศซีวิลลอว์	 และ 
	 	 คอมมอนลอว์”	ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่		25		ฉบับที่		4	ธันวาคม 
	 	 2538,	หน้า	684-707
	 -	 บทความแนะนำาหนังสือ		“ประมวลกฎหมายอาญา		ฉบับอ้างอิง		 
	 	 ของ	 รองศาสตราจารย	์ ดร.ทวีเกียรต	ิ 	 มีนะกนิษฐ”	 ในวารสาร 
	 	 นิติศาสตร์		ปีที่		24		ฉบับที่		3		กันยายน		2537
	 -	 บทความแนะนำาหนังสือ	 “กฎหมายอาญา	 ภาค	 1	 ของ 
	 	 ศาสตราจารย์	 ดร.หยุด	 	 แสงอุทัย”	 ในวารสารนิติศาสตร	์ 	 ปีที่		 
	 	 24		ฉบับที่		4		ธันวาคม		2537
	 -	 เรื่อง	 “หลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา”		 
	 	 (PRINCIPLE		DE		LA	LEGALITE		CRIMINELLE)	ในรวมบทความ 
	 	 ทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ		84		ปี		ศาสตราจารย์จิตติ 
	 	 ติงศภัทิย์		 จัดพิมพ์โดย	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
	 	 พ.ศ.	2536
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	 -	 เร่ือง	 “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล”	 ในวารสารนิติศาสตร์ 
	 	 ปีที่		23		ฉบับที่		3		กันยายน		2536		และในวารสารอัยการ	ปีที่ 
	 	 19		ฉบับที่	221,	ก.ค.	2539,	หน้า	35-57
	 -	 เร่ือง		“ตุลาการรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสกับการควบคุมกฎหมายอาญา 
	 	 มิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ”	 ในรวมบทความทางวิชาการเนื่องใน 
	 	 โอกาสครบรอบ		80		ปี		ศาสตราจารย์	ไพโรจน์	ชัยนาม		จัดพิมพ์ 
	 	 โดย		คณะนิติศาสตร	์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	พ.ศ.	2535
	 -	 บทความเรื่อง		“ข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับเหตุยกเว้นโทษ” 
	 	 ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่		22	ฉบับที่		1		มีนาคม		2534
	 -	 เร่ือง	 “ความยินยอมในการปลูกถ่ายอวัยวะ	:	ปัญหาทางกฎหมาย 
	 	 และทางแก้ไข”	 ในวารสารนิติศาสตร	์ 	 ปีที่	 	 21	 	 ฉบับที่	 	 4	 
	 	 ธันวาคม		2534
	 -	 เรื่อง	 “กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคม	 
	 	 พ.ศ.	2533”	ในวารสารนิติศาสตร์		ปีที่	20		ฉบับที่		3		กันยายน		 
	 	 2533
	 -	 เรื่อง	 “การพยายามกระทำาความผิดที่เป็นไปไม่ได้แน่แท้ตาม 
	 	 กฎหมายฝรั่งเศส”	ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่	19		ฉบับที่	4		พ.ศ. 
	 	 2532		หน้า	50-58
	 -	 เรื่อง	 	“บันทึกของนายยอร์ช	 	ปาดูซ์	 	 (G.PADOUX)		 เกี่ยวกับ 
	 	 การร่างกฎหมายลักษณะอาญา		รศ.	127”	ในวารสารนิติศาสตร	์	 
	 	 ปีที่	18		ฉบับที่	2		พ.ศ.	2531		หน้า	1-38
	 -	 เรื่อง		“การกระทำาโดยจำาเป็น		:		เหตุที่ผู้กระทำามีอำานาจกระทำา 
	 	 ได้ตามกฎหมายฝรั่งเศส”	ในวารสารนิติศาสตร	์	ปีที่	17	ฉบับ	3		 
	 	 พ.ศ.	2530	หน้า	143–153
	 -	 เรื่อง		“ฎีกาวิเคราะห์	:	สิทธิดูแลครอบงำาการจัดการของหุ้นส่วน 
	 	 จำากัดความรับผิด”	 ในวารสารนิติศาสตร	์ 	 ปีที่	 14	 	 ฉบับที่	 1 
			 	 พ.ศ.	2527
	 -	 เรือ่ง		“ฎกีาวเิคราะห์		:		คดสีำาหรบันกัเลน่หุน้”	ในวารสารนติศิาสตร์ 
	 	 ปีที่		13		ฉบับที่	1		พ.ศ.	2526
	 -	 เรื่อง		“ฎีกาวิเคราะห์	:	ชาย	(หญิง)	แมงดา”	ในวารสารนิติศาสตร์ 
		 	 ปีที่	13		ฉบับที่	2		พ.ศ.	2526

24  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

60s.indd   24 7/18/18   10:19 PM



ภาพความทรงจำา

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุด 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
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พ่อ-แม่ และ นายชวน หลีกภัย 
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 

ศ.(พิเศษ) ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ และ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
ณ ประเทศฝรั่งเศส

เข้าสัมภาษณ์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี 
เพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์

ศ.(พิเศษ) ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ และ ศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา สุวรรณทัต 
ที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส
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กิจกรรมทางวิชาการ การบรรยาย และเข้ารับรางวัล 
ผลงานวิจัยระดับดี ประจำาปี พ.ศ. 2560 

จากสภาวิจัยแห่งชาติ
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พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานแจกันดอกไม้สด 
ในโอกาสเข้าดำารงตำาแหน่งคณบดี  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพครอบครัวเมื่อนางสาวพรลดา ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
เป็นผู้แทนชีววิทยาโอลิมปิกประเทศไทย 
ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก 
ครั้งที่ 24 ณ กรุงเบิร์น ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์  
ประจำาปี 2556
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำานักงานอัยการสูงสุด  

60s.indd   30 7/18/18   10:20 PM



นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ์ 60 ป ี  31

บทรำาลึก
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“60 ปี 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล”

 หวนระลึกไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้เขียน 

เพิ่งเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ได้เพียง 3 ปี 

(ผู้ เขียนเข้าเป็นอาจารย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2520) ได้พบอาจารย์

สุรศักดิ์ เป็นครั้งแรกขณะอาจารย์สุรศักดิ์มาสอบเข้ารับราชการเป็น 

อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ ได้เห็นความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะ 

ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ประจำา ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่นิยมกัน 

เท่าใดนัก เพราะบัณฑิตนิติศาสตร์ส่วนใหญ่เมื่อสอบเนติบัณฑิตได้แล้ว 

ก็มักจะไปสอบเป็นอัยการและผู้พิพากษากัน ด้วยความตั้งใจจริงที่  

จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “สถาบันอาจารย์ประจำาทางนิติศาสตร์” 

ก็ทำาให้อาจารย์สุรศักดิ์สอบผ่านเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำาได้ 

และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อเดือนธันวาคม 2523

 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ เขียนรับผิดชอบดูแลงานใน 

ภาควิชากฎหมายอาญา จึงได้ชวนให้อาจารย์สุรศักดิ์มาร่วมเป็นอาจารย์ 

สังกัดภาควิชานี้ และก็ได้มีโอกาสร่วมทำางานในฐานะเพื่อนอาจารย์ 

ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ได้สังเกตเห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำางาน 

ความละเอียดรอบคอบ และความแม่นยำาในกฎระเบียบต่างๆ อย่าง 

น่าประทับใจยิ่ง จนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2525 สภามหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งให้ผู้เขียนดำารงตำาแหน่งคณบดีนิติศาสตร์ คำาสั่ง 

แรกๆ ที่ผู้เขียนได้ออก คือการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ (คำาสั่ง 

60s.indd   33 7/15/18   3:36 AM



34  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

คณะนิติศาสตร์ท่ี 38/2525) โดยท่ีในขณะน้ันยังไม่มีตำาแหน่ง “รองคณบดี” 

ดังเช่นปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีจึงทำาหน้าที่ดังเช่น “รองคณบดี” นั่นเอง 

แต่เพื่อให้งานด้านต่างๆ ดำาเนินไปได้ด้วยดี ผู้เขียนจึงได้แต่งตั้ง “ผู้ช่วย 

ของผู้ช่วยคณบดี” ขึ้นมาอีก (คำาสั่งคณะนิติศาสตร์ที่ 39/2525) โดย 

ในงานทางด้านวิชาการได้ขอให้อาจารย์สุรศักด์ิมาเป็นผู้ช่วยของท่านอาจารย์ 

ดร.ดาราพร ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ” โดยอาจารย์ 

สุรศักดิ์ได้ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการเคียงข้างท่านอาจารย์ ดร.ดาราพร 

จนงานวิชาการดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น และในปี พ.ศ. 2526 คณะ 

นิติศาสตร์ก็ได้จัดทำาหลักสูตรใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมความคิด 

ของคณาจารย์ และความทุ่มเทเอาใจใส่ของฝ่ายวิชาการ ทั้งผู้ช่วยคณบดี 

และ “ผู้ช่วยของผู้ช่วย” คณบดี

 ผู้เขียนได้มีโอกาสสอนวิชา “กฎหมายอาญาภาคหน่ึง” (กฎหมาย 

อาญาภาคทั่วไป) ที่คณะนิติศาสตร์ มาเป็นเวลานานหลายปี ในช่วงหลัง 

เมื่ออาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน 

กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากประเทศฝรั่งเศส 

มาแล้ว ผู้เขียนก็ได้ขอให้อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มาร่วมสอนด้วย ออก

ข้อสอบคนละ 3 ข้อ และ 2 ข้อ รวม 5 ข้อ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมสอน 

ด้วยกัน อาจารย์สุรศักดิ์รับผิดชอบงานสอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

อย่างดียิ่ง เป็นที่ชื่นชม เชื่อถือ ศรัทธาแก่นักศึกษาทุกรุ่น ข้อสอบ 

ที่ออกก็มีประเด็นที่แหลมคมน่าสนใจ แสดงว่าได้ใช้เวลาในการคิดค้น 

ประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างมากพอสมควร ผู้เขียนมีหลักยึดเป็นแนวทาง 

ในการสอนว่าต้องสอนให้ละเอียด อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง 

ต่างๆ ให้มาก และต้องลงท้ายด้วยการออกข้อสอบที่สามารถอธิบาย 

ได้ว่าต้องการจะวัดความรู้นักศึกษาในประเด็นเรื่องใดบ้าง ซึ่งอาจารย์  

60s.indd   34 7/15/18   3:36 AM



บทรำ�ลึก  35

ดร.สุรศักดิ์ ได้ดำาเนินการสอนครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าวนี้ทุกประการ 

นับว่าเป็น “ครูต้นแบบ” ท่านหนึ่งของคณะนิติศาสตร์

 ผู้เขียนยังได้มีโอกาสร่วมสอนกับอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ในชั้น 

ปริญญาโท วิชา “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง” (วิชา น.720) 

มาด้วยกันนานหลายปี โดยวิชานี้อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เป็นอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งก็ได้ทำาหน้าที่ดูแลประสานงานกับผู้ร่วมสอน 

ท่านอื่นๆ อย่างดี มีการจัดทำา “เค้าโครงการบรรยาย” อย่างละเอียด  

และทุกครั้งที่มีการบรรยายวิชานี้ร่วมกัน อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์จะเน้นยำ้า 

ขอให้ผู้เขียนได้สอนเรื่อง Exclusionary  Rule (หลักการไม่รับฟังพยาน

หลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ทำานองเดียวกับ ป.วิ.อ. มาตรา 226) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นหลักกฎหมายที่โดดเด่นมากที่สุด

เรื่องหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกาที่มีการอ้างอิงไปใน 

นานาประเทศ ซ่ึงในหัวข้อน้ี ผู้เขียนได้เขียนบทความลงในวารสาร 

“นิติศาสตร์” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ 

สอนวิชา น.720 สืบเนื่องตลอดมาทุกปี

 นับจากเดือนธันวาคม 2523 ตราบจนกระทั่งถึงปี 2561 

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ได้แสดงให้ผู้ร่วมงานได้ประจักษ์ถึงความตั้งใจจริง 

และความรับผิดชอบในการทำางานอย่างสูงยิ่ง อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ได้ 

ประสบความสำาเร็จในการทำางานอย่างงดงาม ทั้งทางด้านบริหารโดย 

ได้เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ และทางด้านวิชาการได้เป็นศาสตราจารย์ 

นับเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจแก่วงศ์สกุล “ลิขสิทธิ์วัฒนกุล” เป็นยิ่งนัก 

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้เห็นอาจารย์สุรศักดิ์ นับตั้งแต่เข้ามาสอบเป็นอาจารย์ 

ประจำาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อเดือนธันวาคม 2523 

ตราบจนกระทั่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2561 โดยได้มี 

โอกาสทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมาหลายทศวรรษ จึงกล่าวได้อย่าง
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มั่นใจว่าอาจารย์สุรศักดิ์ เป็น “เพชรเม็ดงาม” ของคณะนิติศาสตร์อีก 

เม็ดหนึ่งอย่างแท้จริง 

 

       

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์

  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  (พ.ศ. 2525 - 2527)
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เวลานึกถึง  อ.อ้วน

 ผมรู้จักอาจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (ชื่อเล่นว่า “อ้วน”)   

ตั้งแต่เริ่มมาทำางานใหม่ๆ ในป ี พ.ศ. 2525 จำาได้ว่าอาจารย์ทำางานเป็น 

ผู้ช่วยของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการซึ่งได้แก่อาจารย์ดาราพร ถิระวัฒน์  

ในเวลานั้นท่านอาจารย์เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์ ดำารงตำาแหน่งคณบดี 

ผมยังจำาได้และรู้สึกประทับใจในการทำางานท่ีรอบรู้ ละเอียดรอบคอบและ 

กล้าตัดสินใจของอาจารย์ อีกหลายปีต่อมาอาจารย์มาทำางานในตำาแหน่ง 

ผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษาในสมัยที่อาจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ ดำารง 

ตำาแหน่งคณบดี อาจารย์ได้วางระบบและทำาให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษามี 

มาตรฐานเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย ต่อมารับตำาแหน่งรองอธิการบดี 

ฝ่ายการคลังและรับตำาแหน่งคณบดีในที่สุด อาจารย์จึงได้ใช้ประสบการณ์ 

ที่มีทั้งหมดมาพัฒนาคณะให้รุดหน้าก้าวไปเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ดี 

ที่สุดในประเทศไทย

 ในส่วนของครอบครัวอาจารย์กับครอบครัวของผม โดยที่ลูกสาว 

ของเราเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันในสมัยประถมศึกษา เราจึงเห็นกันและกัน 

ต้ังแต่ลูกยังเล็กๆ จำาได้ว่าสมัยภรรยาผมต้องเข้ารับการผ่าตัดและรักษาตัว 

อยู่โรงพยาบาล อาจารย์และภรรยายังมีนำ้าใจไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาล  

ภรรยาผมยังพูดถึงเรื่องนี้มาจนทุกวันนี้ นอกจากนั้นความที่เราทั้งสอง 

เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว เราจึงมีวิธีคิดและวิถีการหาอาหารอร่อยๆ  

ในกรุงเทพกินเหมือนกัน สำาหรับงานอดิเรก อาจารย์ชอบนกฮูกเป็นชีวิต 
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จิตใจและสะสมอยู่ จึงมีนกฮูกของฝากจากทั่วโลก อันเป็นหลักฐาน 

ยืนยันถึงนำ้าใจจากกัลยาณมิตรมากมายของอาจารย์อ้วนนั่นเอง

    ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
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คุณูปการของอาจารย์สุรศักดิ์!!

 ผมยินดีอย่างยิ่ งที่มี โอกาสแสดงความรู้สึกในใจในวาระที่   

ศาสตราจารย์  ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล มีอายุครบ 60 ปี

ด้านการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

หรืออาจารย์อ้วนกับผม เป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ สายกฎหมายอาญาที่ได้เรียน “ตรงสาย” ที่สุด เพราะได้ 

ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อทฤษฎีเกี่ยวกับ 

กฎหมายอาญาสารบัญญัติทั้งคู่ แถมยังได้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  

classic สุดยอด ในกฎหมายอาญาฝรั่งเศส กล่าวคือ อาจารย์สุรศักดิ์ 

เรียนกับ Prof. Merle (Roger Merle , l’ université de Toulouse)

ส่วนผมได้เรียนกับ Prof. Vitu (André Vitu , l’ université  

de Nancy II) โดยที่ Professors ทั้ง 2 เป็นผู้แต่งตำารากฎหมายอาญา 

ของฝรั่งเศสซึ่งศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ท่านได้ใช้อ้างอิงเป็นหลัก 

ในตำาราของท่าน (Merle & Vitu , Traité de droit criminel 1967) 

เราทั้ง 2 ได้อ่านและได้เห็นชื่อของศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสทั้ง 2 ตั้งแต่ 

ตอนเรียนปริญญาตรีและตอนสอบเนติบัณฑิต โดยไม่คาดคิดมาก่อนว่า 

วันหนึ่งเราจะได้ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสและได้ เรียนกับผู้ที่ เป็น  

“ตำานาน” และได้กลับมาขยายความรู้น้ันในวิชากฎหมายอาญา เรียกได้ว่า 

เป็น “สายตรง” ทางกฎหมายอาญาเลยทีเดียว แต่อาจารย์สุรศักดิ์ไปไกล 

กว่าผมคือเชี่ยวชาญทางวิธีพิจารณาและกฎหมายปกครองอีกด้วย
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ในทางหน้าที่การงาน อาจารย์สุรศักดิ์เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน 

เอาจริงเอาจังทำางานเป็นระบบ สามารถจดจำาสิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำา 

(ใครทำาอะไรไว้ จำารายละเอียดได้หมด!!) บางคนอาจแปลความไปว่า  

อาจารย์อ้วนเป็นคนจู้จี้จุกจิกโดยเฉพาะอาการสุดท้ายคือ “จิก” เป็นที่ 

เลื่องลือ ไม่ว่าในการทำางาน บริหาร การเรียน การสอน หรือการทำา 

วิทยานิพนธ์

อาการถูกจิกหรือถูกวิจารณ์นี้โดนแทบทุกคน...แม้แต่ตัวผมเอง 

ก็ไม่ละเว้นที่จะโดนอาจารย์อ้วน “จิก” เอา (ส่วนใหญ่ก็ตอนที่ผม 

“คล้อยหลัง” ไปแล้ว) แต่ผมก็เห็นว่าอาจารย์อ้วนเป็นคนทำางานจริงจัง 

ที่ทำาไปก็เป็นไปด้วยความปรารถนาดี มีเมตตาต่อบุคคลเหล่านั้นทั้งสิ้น 

ไม่เคยเห็นว่าจะกลับมาคิดแค้น ขัดเคืองหรือขัดขวางความก้าวหน้า 

ของใครๆ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์เพราะเท่าท่ีผมมีประสบการณ์ 

ไม่เคยมีใครเลยที่ได้รับผลร้ายจากการ “วิพากษ์ วิจารณ์” ของ 

อาจารย์อ้วน

ในความรู้สึกส่วนตัวที่อาจารย์อ้วนเป็นเช่นนั้นเพราะความเป็น 

คนตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต มีนำ้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

เมื่อมีปัญหาในการทำางานอาจารย์อ้วนจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องราวนั้นๆ  

อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

แม้ว่าอาจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล จะทำางานอย่างเต็มที่ 

แต่ขณะเดียวกันก็เป็น family man ด้วยอาจารย์อ้วนสามารถ 

แบ่งเวลา บริหาร จัดการได้อย่างดี เรียกว่า “งานหลวงไม่ขาด” ส่วน 

“งานราษฎร์ไม่เกิน” มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูกๆ ก็เป็นเด็กดี มีวินัย  

เฉลียวฉลาดทุกคน

ผมสามารถพูดอย่างเต็มปากเต็มคำาได้ว่าตำาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 

ของหลายๆ ท่านก็ดี ตำาแหน่งศาสตราจารย์ประจำาของอาจารย์บางท่าน 
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ก็ดี เป็นตำาแหน่งที่ได้มาจากการสนับสนุนของอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  

มธ. อาจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คนนี้

แม้ว่าสิ่งที่อาจารย์อ้วนลงมือทำาจะทำาให้ใครบางคนหรือหลายคน 

ขุ่นเคืองหรือคิดขุ่นเคืองใจอย่างมากก็ตาม แต่หากไม่ใช่เพราะความที่ 

อาจารย์อ้วน เป็นคนที่มีจิตใจสะอาด ปราศจากอคติ ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น 

ต่อพฤติกรรมของคณาจารย์บางคนเหล่านั้นแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษหรือ 

ศาสตราจารย์ประจำาคณะเราคงมีน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งหรืออาจเป็นกันช้า 

ไปอีกหลายปีเลยทีเดียว

ผมเองก็ได้อานิสงส์ในเรื่องนี้ไปด้วย ผมได้รองศาสตราจารย์ 

มากกว่า 25 ปี (ได้ตั้งแต่อายุ 29) จนเลิกคิดจะขอศาสตราจารย์ไปแล้ว 

แต่เป็นเพราะอาจารย์สุรศักดิ์ (ได้ศาสตราจารย์แซงหน้าผมไปแล้ว) ขณะ 

เป็นคณบดีได้มาเคี่ยวเข็ญผมหลายหน ผมก็เฉยๆ จนอาจารย์อ้วนต้อง  

“จิก” ผมถี่ๆ อีกหลายครั้งให้ผมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำาแหน่ง 

ดังกล่าว ในที่สุดอาจารย์อ้วนก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประไพ คำาสม)  

รวบรวมผลงานของผมที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์ กรอกแบบให้ผมลงชื่อส่ง 

ซึ่งได้กระทำาในช่วงท้ายๆ ของการดำารงตำาแหน่งคณบดีของอาจารย์อ้วน  

และผลงานของผมก็ผ่านการพิจารณาจนผมได้เป็นศาสตราจารย์ โดย 

ทราบผลในปีสุดท้ายก่อนที่ผมจะเกษียณอายุ ซึ่งการนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต 

ของผมอย่างสำาคัญในวันต่อมา

สรุปในคณะนิติศาสตร์ของเรามี 4 สุรศักดิ์  สุรศักดิ์แรก 

(มณีศร) ทำาให้ผมไม่ได้เป็นอธิบดีคนแรกของกรมคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ผมได้เล่าให้ฟังแล้วในหนังสือของอาจารย ์

เงาะ) คนต่อมาก็สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (อาจารย์อ้วน) ทำาให้ผม

เป็นศาสตราจารย์ ทั้ง 2 สุรศักดิ์แรก เป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่างหนึ่ง 
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ที่ทำาให้ผมมาอยู่ในจุดปัจจุบัน ส่วน 2 สุรศักดิ์หลัง (บุญเรืองและ 

บุญญานุกูลกิจ) คงจะต้องเป็นเรื่องของอนาคต

สำาหรับผมแล้วผมถือเอาปัจจุบันเป็นหลัก  คือ สุรศักดิ์   

(อาจารย์อ้วน) ซึ่งเป็นปัจจุบันและสำาคัญเสมอ

 จึงได้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

   ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ

   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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รำาลึก 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 อาจารย์สุรศักดิ์หรือ “พี่อ้วน” กับผมรู้จักกันมาไม่น้อยกว่า 

36 ปีแล้ว ตั้ งแต่ผมเข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ของคณะนิติศาสตร์   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์สุรศักดิ์เป็นอาจารย์ก่อนผมสองปี  

หลังจากทำางานได้ปีเศษ ผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และประเทศแคนาดา ส่วนอาจารย์สุรศักด์ิได้ทุนรัฐบาลฝร่ังเศสไปเรียนต่อ 

ที่ฝรั่งเศส ทำาให้เราขาดการติดต่อไปประมาณ 6-7 ปี

 เมื่อเราทั้งสองเรียนจบปริญญาเอกแล้ว จึงกลับมาพบกันอีกครั้ง 

ที่คณะนิติศาสตร์ เนื่องจากเราทั้งสองกลับมาทำางานครั้งนี้ในเวลาที่ 

ใกล้เคียงกัน จึงทำาให้ได้มีโอกาสพบปะกันและทำากิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน 

บ่อยครั้ง เช่น แข่งกีฬาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไปอบรมและสอบ 

ใบขับขี่รถยนต์ด้วยกัน รวมทั้งเป็นรองคณบดีด้วยกันสมัยที่ ผศ. ดร.พนม 

เอี่ยมประยูรเป็นคณบดี

 สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเกี่ยวกับอาจารย์สุรศักดิ์ก็คือ เป็นเพื่อนเจ้าบ่าว 

ในวันแต่งงานของผมที่โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง เพราะนอกจากจะ 

เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้ว อาจารย์สุรศักดิ์ต้องใส่สูทขี่มอเตอร์ไซด์ไปซื้อ 

พวงมาลาลัยที่ตลาดบางลำาพูเพื่อให้แขกผู้ใหญ่คล้องแก่คู่บ่าวสาวอย่าง 

กะทันหัน จึงขอขอบคุณย้อนหลังมา ณ ที่นี้

 อาจารย์สุรศักดิ์ได้มีผลงานทางวิชาการมากมายจนถือว่าเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา ขณะเดียวกัน  
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อาจารย์ได้อุทิศตนอย่างมากแก่งานบริหารทั้งในระดับคณะและระดับ 

มหาวิทยาลัย จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี และคณบดี 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เป็นคนที่สนใจ 

รายละเอียดในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี เวลาผมมีข้อสงสัยหลายเรื่อง 

ก็มักได้รับคำาแนะนำาจากอาจารย์ เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นท่ีปรึกษาประจำาตัว 

และเป็นแหล่งข้อมูลของผม

 ขณะที่เป็นคณบดี อาจารย์สุรศักดิ์ได้พยายามพัฒนาคณะ 

นิติศาสตร์ในหลายด้าน แต่สิ่งที่ประทับใจผมมากได้แก่การที่อาจารย์ 

เห็นความสำาคัญของการริเริ่มโครงการปริญญาตรีนิติศาสตร์ภาคภาษา 

อังกฤษหรือ LL.B. ซึ่งจะช่วยทำาให้คณะนิติศาสตร์ก้าวเข้าสู่ในระดับสากล 

มากขึ้นและช่วยให้นักศึกษาในโครงการนี้มีโอกาสในการงานที่เปิดกว้าง 

มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ผมจึงขอขอบคุณอาจารย์สุรศักดิ์ที่แต่งตั้งให้ผมเป็น 

ประธานโครงการจัดทำาหลักสูตรนี้ และช่วยผลักดันจนกระทั่งหลักสูตร 

ประกาศใช้เป็นผลสำาเร็จ และมีการดำาเนินการโครงการจริงในทางปฏิบัติ 

เมื่อศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นคณบดีในสมัยถัดมา

 ไม่น่าเช่ือว่าอีกไม่ก่ีเดือน อาจารย์สุรศักด์ิก็ถึงคราวท่ีต้องเกษียณ 

ทำาให้ผมมีความเสียดายอย่างยิ่งที่คณะนิติศาสตร์ต้องสูญเสียบุคลากร 

ที่มีค่าไปอีกท่านหนึ่ง แต่ผมก็เชื่อว่าอาจารย์ยังคงเต็มใจกลับมาสอนที่ 

คณะนิติศาสตร์อีกเหมือนเดิมเมื่อได้รับเชิญ และผมจะติดตามข่าวสาร 

ต่างๆ ของอาจารย์จาก facebook ของ “พี่อ้วน” ตลอดไป

   ศาสตราจารย์ ดร.อำานาจ วงศ์บัณฑิต

   ตุลาคม 2560
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อ้วนไปด้วยทุกสิ่ง

 ผมรู้จัก ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (อ้วน) ตั้งแต่เมื่อ 

ประมาณสี่สิบปีที่แล้ว ตอนที่ท่านเริ่มเข้ามาทำางานในตำาแหน่งอาจารย์ 

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นช่วงที่เรากำาลังสร้าง 

อาจารย์ประจำาอย่างจริงจังหลังจากท่ีต้ัง มธ. มาแล้วกว่า 40 ปี บัณฑิต 

นิติศาสตร์หนุ่มสาวจำานวนมากทยอยเข้ามาเป็นอาจารย์ แล้วเรียนต่อ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจารย์อ้วนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม 

ก่อร่างสร้างตัวของคณะนิติศาสตร์ให้เข้มแข็ง ทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย 

จนจบปริญญาโท และเรียนต่อปริญญาเอกที่ฝรั่งเศสทำาสถิติสำาเร็จ 

การศึกษาอย่างรวดเร็ว

 อ.อ้วนเป็นคนที่น่าสนใจ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะชื่อไพเราะมีพลัง 

เช่นเดียวกับผม  สนใจงานและสนุกกับการทำางาน ท้ังงานสอน งานเขียน 

งานวิจัย งานบริหาร แม้กระทั้งงานกิจการนักศึกษา ต้องออกไปเยี่ยม 

ค่ายนักศึกษาในชนบททุรกันดาร ต้องนอนกลางดิน กินกลางทราย 

มักคิดทำาเรื่องใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษาที่เข้าเรียน 

กฎหมายอาญากับท่าน ก็จะต้องทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เพื่อที่ 

จะได้รู้ว่า ก่อนเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้ว และเมื่อเรียนจบแล้ว มักปิดท้าย 

ด้วยหลักการเขียนคำาตอบทางกฎหมาย แล้วทดสอบอีกครั้งเพื่อให้รู้ว่า 

มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไร  วิธีการนี้สำาคัญมากในการวางแผนการสอน 

และวัดประสิทธิภาพในการสอนเพื่อใช้ในการพัฒนาการสอนต่อไป แต่ 

การใช้วิธีการนี้ในการสอน ต้องออกแรงมาก ใช้เวลาเตรียมและตรวจงาน 
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ของนักศึกษา ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเท่านั้น จึงจะทำาต่อเนื่อง 

อย่างสมำ่าเสมอ แต่ท่านทำาได้

 ท่านทำางานสอนในทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี โท เอก โครงการ 

อบรมระยะสั้น บางครั้งก็รับเป็นหัวหน้าโครงการเอง เช่น โครงการ 

ฝึกอบรมครูสอนกฎหมายของโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ท่านเป็น 

ที่ปรึกษาการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ 

ช่วยนักศึกษาสร้างความคิดใหม่ๆ จำานวนนับไม่ถ้วนให้แก่วงการนิติศาสตร์ 

ท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์จากประเทศลาวเรียนจบปริญญา 

เอกทางกฎหมายจาก มธ. เป็นคนแรก นำาความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้ 

กับนักศึกษา ครอบครัวและมหาวิทยาลัยของเขา

 หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง 

พิมพ์ครั้งที่ 18 ปี 2561 เป็นงานที่ท่านเขียน เป็นงานชิ้นเยี่ยมที่ 

นักศึกษาทุกคนของนิติฯ มธ. และที่อื่นๆ ต้องอ่าน เป็นวรรณกรรม 

ทางกฎหมายชั้นแนวหน้าที่ชาว มธ. ภาคภูมิใจที่เป็นแหล่งผลิตตำารา 

ช้ันนำาของประเทศ นอกจากท่ีท่านเป็นนักคิดนักเขียน ท่านยังทำางานวิจัย 

เสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาตลอดเวลา ในปีนี้ท่านได้รับรางวัล 

งานวิจัยระดับดีจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ 

ด้วยงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล : ศึกษา 

เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน”

 ประสบการณ์ทางด้านบริหารท่านผ่านมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่  

ประธานคณะกรรมการห้องสมุด หัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญา หัวหน้า 

ศูนย์กฎหมายฝรั่งเศส รองคณบดี รองอธิการบดี และคณบดีคณะ 

นิติศาสตร์อีกทั้งกรรมการอื่นๆ ใน มธ. อีกจำานวนมาก ท่านมักคิด

โครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ นับตั้งแต่ การจัดกลุ่มอาจารย์บริการให้ 

คำาปรึกษานักศึกษา การทำาแนวคำาตอบทุกวิชาสำาหรับข้อสอบประจำาภาค 
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การศึกษา  จนกระทั่งทำาระบบสืบค้นข้อสอบย้อนหลัง  30  ปีทุกวิชาใน 

ระบบออนไลน์  ทำาให้นักศึกษาและอาจารย์สะดวกมากในการค้นข้อสอบ 

ในปีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน  โดยเฉพาะนักศึกษาได้ประโยชน์มากในการ 

ฝึกฝนจากข้อสอบปีก่อน ๆ    ในช่วงที่ท่านทำาหน้าที่บริหารท่านได้วางระบบ 

ให้บุคลากรทั้งหลายอยู่อย่างมีความสุขและทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ   

คนเกเร  คนไม่ทำางานที่ไม่มีใครทำาอะไรได้เรื้อรังติดต่อกันมานับสิบๆ  ปี  

ท่านได้ดำาเนินการจนเรียบร้อย  ที่ท่าพระจันทร์มีห้องไม่พอกับจำานวน 

อาจารย์ที่เพิ่มมากขึ้น  ท่านได้ดำาเนินการจนเพียงพอสำาหรับทุกคน  แม้ 

เป็นงานที่ยากยิ่งก็ตาม    งานสำาคัญมากอีกชิ้นคือ “งานเชิดชูครูกฎหมาย”  

ท่านฟื้นฟูและริเริ่มให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเชิดชูครูกฎหมายที่ถือ 

เป็นปรมาจารย์ของทุกคน  เป็นอาจารย์ของอาจารย์  ของพ่อและของ 

ปู่อาจารย์  อาทิ  ศ.มรว.เสนีย์  ปราโมช  ศ.ไพโรจน์  ชัยนาม  ศ.ดร.หยุด 

แสงอุทัย  ศ.จิตต ิ ติงศภัทิย ์ ศ.คนึง  ฤๅชัย  ศ.จิ๊ด  เศรษฐบุตร  และ 

ศ.ปรีดี  เกษมทรัพย์  เป็นต้น  กิจกรรมนี้ทำากับแทบทุกเดือนและเป็น 

โอกาสอันดีในการเผยแพร่ความคิดใหม่ในทางวิชาการไปสู่สังคม  งานนี้ 

ได้ทำาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

  งานในหน้าที่การงานล้นมืออยู่แล้ว  ท่านยังบริหารครอบครัวได้ 

อย่างสมบูรณ์แบบ  ดูแลคู่สมรสและบุตรได้อย่างดีเยี่ยม  สังเกตได้จาก 

เวลาท่านพาครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ในกิจการของคณะฯ  ทุกคนมาด้วย 

ความยินดีแสดงออกถึงความสุขอย่างเต็มเปี่ยม  บุตรสาวของท่านได้รับ 

รางวัลในงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในขณะที่เป็นนักเรียน  หลังจากนั้น 

ได้เข้าศึกษาที่คณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล   

ส่วนบุตรชายเป็นนักเรียนที่มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าพี่สาว

  อ.อ้วน  อ้วนไปทุกส่วนด้วยความรู้  ความสามารถ  ความคิด 

สร้างสรรค์  ความกล้าทำากล้าตัดสินใจเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ  ทั้งอ้วน 
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ไปด้วยมิตรสหาย คู่สมรสและบุตรที่น่ารักเปี่ยมไปด้วยความสามารถ   

ชีวิตและงานของ อ.อ้วน เป็นแบบอย่างที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและดำาเนิน 

ตาม  ผมเองนับว่าโชคดีที่มีผู้ร่วมงานที่ดีสุดยอดเช่นนี้  ในโอกาสที่ อ.อ้วน  

อายุครบ 60 ปี ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพ 

แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ และอยู่กับพวกเราไปอีกนานๆ ครับ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  มณีศร
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บทรำาลึกเนื่องในการเกษียณอายุราชการ 
ในวาระ 60 ปี 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 บทรำาลึกเนื่องในการเกษียณอายุราชการในวาระ 60 ปี  

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล การที่บุคคลหนึ่งจะทำางาน 

จนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบุคคล 

ที่รับราชการ การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่า ศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของ 

ท่านแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ปฏิบัติราชการ และได้สร้าง 

ผลงานที่มีประโยชน์แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

มีคุณูปการรวมถึงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อีกเป็นอย่างมาก  

ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจความเป็น  

“ครู” สำาหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใดๆ นั้นทำาได้ไม่ยาก แต่ภารกิจที่ต้อง 

ตรากตรำา เนิ่นนานและทำาต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์นั้นแสนยาก 

ยิ่งกว่า คนเป็นครู คือ ผู้แบกรับภาระที่หนักและยิ่งใหญ่ เพราะต้องเป็น 

ผู้สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ให้แก่สังคม กว่าจะเห็นดอกผลที่ตนสร้างก็ต้องใช้เวลา 

อีกหลายปี รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผลิดอกออกผลไป ดังนั้น ครูจึงต้องรับผิดชอบ 

สิ่งที่ตนสร้างไว้ไปตลอด ไม่มีอะไรจะดีใจเท่าเมื่อเห็นศิษย์ได้ดี และไม่มี 

อะไรจะเสียใจเท่าเมื่อเห็นศิษย์ล้มเหลว คนเป็นครูจึงเป็นผู้สมควรได้รับ 

การยกย่องที่สุด 
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 ผมและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

พายัพ ขอแสดงความขอบคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า 

และประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม 

ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไปและลูกศิษย์ของท่าน คุณค่าแห่ง 

ความดีและคุณค่าในตนเองของท่านนั้น จะยังคงอยู่ตลอดไป ซึ่ง 

ท่านอาจารย์ได้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางด้านวิชาการ การบริหาร ให้กับ 

คณาจารย์รุ่นใหม ่ นับจากนี้ท่านจะได้เป็นผู้เลือกเส้นทางเดินชีวิตท่านเอง  

และท่านยังคงเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าต่อวงการนิติศาสตร์ และประเทศชาติ 

สืบต่อไป 

 ในโอกาสนี้ ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลาย ที่ท่านอาจารย์เคารพนับถือโปรดประทานพรให้ท่านและ 

ครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

สมบูรณ์ตลอดไป

  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
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ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
อาจารย์ผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ว่า 

“Everything is possible”

 ข้าพเจ้าได้รู้จักท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

มาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จนถึงปัจจุบันที่ข้าพเจ้าพ้นจากสถานะจากนักศึกษาของ 

อาจารย์สุรศักดิ์ กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ตลอดระยะเวลากว่า  

20 ปีที่รู้จักอาจารย์สุรศักดิ์มา ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า “ศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลทำาให้อะไรๆ ก็เป็นไปได้” ท่านไม่ใช่เป็นเพียง 

อาจารย์สอนกฎหมายที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์หรืออาจารย์ด้วยกัน 

เท่านั้น แต่ท่านเป็นแบบอย่างในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหาร  

การไม่หยุดในการพัฒนาตนเองและการสร้างผลงานวิชาการ เป็นต้น

อาจารย์สุรศักดิ์...แบบอย่างของการให้ความสำาคัญกับการสอน 
และใส่ใจนักศึกษา

 อาจารย์สุรศักดิ์เป็นต้นแบบของอาจารย์สอนกฎหมายได้เป็น 

อย่างดี ข้าพเจ้ามีความประทับใจในการสอนของท่านเมื่อครั้งได้เรียน 

วิชากฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอาญา 

เปรียบเทียบกับท่านในสมัยเรียนปริญญาตรี อาจารย์สุรศักดิ์มีเทคนิค 

การสอนที่ทำาให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถติดตามเนื้อหาวิชาได้ง่ายและ 
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เป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าและการทำารายงาน 

ทางวิชาการตั้งแต่ชั้นปริญญาตรี ก่อนที่คณะนิติศาสตร์จะมีการเปิด 

การเรียนการสอนวิชาทักษะวิธีวิทยาของกฎหมายไทยอย่างจริงจังเสียอีก  

เมื่อข้าพเจ้าได้มาเป็นอาจารย์และมีโอกาสสอนร่วมกับท่านในวิชา น.263  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายฝรั่งเศส จึงได้เห็นว่า ท่านเป็นผู้ทุ่มเทให้ 

กับการเตรียมสอนอย่างมาก ท่านให้ความสำาคัญกับการทำาเค้าโครงการ 

บรรยายอย่างละเอียด เอกสารประกอบการสอน และให้ความสำาคัญ 

กับการสอนอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา ข้าพเจ้าแทบไม่เคยเห็นท่าน 

งดการเรียนการสอนเลย แม้แต่ตอนที่ท่านดำารงตำาแหน่งบริหารของ 

มหาวิทยาลัยหรือของคณะฯ ซึ่งมีภาระงานมากมาย

 นอกจากนั้น อาจารย์สุรศักดิ์เป็นผู้ที่เอาใจใส่นักศึกษา ในฐานะ 

ที่ข้าพเจ้าดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการบัณฑิตศึกษาติดต่อกันสองวาระ  

ข้าพเจ้าได้รับการบอกกล่าวจากนักศึกษาปริญญาโทสาขากฎหมายอาญา 

และจากนักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์สุรศักดิ์ว่าท่านใส่ใจในการสอน  

การอ่านงานของนักศึกษาและการติดตามงานเขียนของนักศึกษาเป็น 

ประจำา ย่ิงไปกว่าน้ัน ท่านเป็นผู้ริเร่ิมการจัดสัมมนาติดตามความก้าวหน้า 

ในการทำาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกและการใช้กลไกของ 

ศูนย์กฎหมาย (ภาควิชา) ในการติดตามความก้าวหน้าในการทำา 

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ 

หลายๆ ท่าน รวมทั้งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากนักศึกษาและบุคคล 

ภายนอกที่ติดตามกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ผ่านสื่อต่างๆ ด้วยการ 

ริเริ่มของอาจารย์สุรศักดิ์ ทำาให้บัณฑิตศึกษาสานต่อสิ่งที่ท่านทำาไว้โดย 

การกำาหนดให้การสัมมนาติดตามความก้าวหน้าในการทำาวิทยานิพนธ์ของ 

นักศึกษาเป็นกิจกรรมวิชาการเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี 

การศึกษา
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 ด้วยความใส่ใจและทุ่มเทในการเรียนการสอนของศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล มีส่วนสำาคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

ทำาให้กิจกรรมวิชาการดีๆ ที่คณะไม่เคยทำา ก็เกิดขึ้นได้ กลายเป็นจุดเด่น 

ประการหนี่งที่ต้องพูดถึงเมื่อมีการแนะนำาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

อาจารย์สุรศักดิ์ ...สุดยอดนักบริหาร

 เม่ือคร้ังท่ีอาจารย์สุรศักด์ิดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ท่านให้เกียรติมาทาบทามข้าพเจ้าซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศให ้

ไปช่วยงานบริหารคณะฯ ในตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 

สัมมนา ตอนแรกที่รับตำาแหน่งนี้ ก็ครุ่นคิดอย่างหนักว่า เราจะทำาได้ 

หรือไม่ เพราะไม่มีประสบการณ์ในการทำางานบริหารมาเลย แต่เมื่อได้ 

เข้ามาทำางานบริหารก็พบว่า งานบริหารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียนรู้จาก 

การบรรยายในห้องอบรม แต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการลงมือทำาและ 

จากเทคนิคที่ผู้บริหารที่เก่งๆ ซึ่งอาจารย์สุรศักดิ์เป็นอาจารย์ “สอน”  

วิชาการบริหารคนแรกของข้าพเจ้า โดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซำ้าเพราะ 

ท่านไม่ได้มาบรรยายให้ข้าพเจ้าฟังแต่ท่าน “ทำา” ให้ข้าพเจ้าเห็นเป็น 

ตัวอย่าง

 ข้าพเจ้าได้เรียนวิชา “การบริหารงานและการบริหารคน” 

ตลอดระยะเวลาสามปีที่ได้อยู่ทีมบริหารของท่านคณบดีสุรศักดิ์ เรียนรู้ 

จากการได้เห็นท่านทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังสติปัญญา ตลอดจน 

ทุ่มเทเวลาในการบริหารคณะนิติศาสตร์ตลอดวาระการดำารงตำาแหน่ง 

ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถรักษาสมดุลในการบริหารชีวิตส่วนตัวและ 

ครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยม

60s.indd   53 7/15/18   3:36 AM



54  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

 ตลอดวาระของการบริหารคณะ อาจารย์สุรศักดิ์ให้ความสำาคัญ 

กับทุกงานของคณะ ท่านแสดงให้เห็นว่า คณบดีนั้นเป็นตำาแหน่งที่สำาคัญ  

เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น ท่านจึงมี 

เข้าร่วมในการประชุมและการสัมมนาต่างๆ ในนามของคณะฯ เป็นประจำา  

รวมถึงการมาเปิดงาน หรือเป็นประธานในพิธีต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้นอยู่ 

เสมอ ท่านสอนข้าพเจ้าว่าการปรากฎตัวของผู้บริหารเป็นเรื่องสำาคัญ ใน 

ช่วงแรกๆ ที่ข้าพเจ้าเริ่มทำางานบริหาร ข้าพเจ้าไม่คุ้นชินกับความวุ่นวาย 

ของสำานักธุรการ (เสียงโทรศัพท์ เสียงพูดคุย หรือการที่เจ้าหน้าที่เดินเข้า 

เดินออกห้องทำางาน) ข้าพเจ้าจึงหนีขึ้นไปทำางานที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 4  

ทำาให้เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ที่คณะฯ หรือไม่ เย็นวันหนึ่งอาจารย์ 

สุรศักดิ์โทรมาหาข้าพเจ้าเพื่อสอบถามความเป็นไปและการทำางาน ใน 

บทสนทนานั้นท่านได้สอดแทรกคำาสอนอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้ายังจำาได้ไม่ลืม 

และถือปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ ท่านบอกกับข้าพเจ้าว่า “ผมทราบว่าเป้มา 

ทำางานเป็นประจำาที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 4 แต่ผมอยากให้เป้สลับวัน 

ลงมานั่งทำางานที่ห้องรองคณบดีที่สำานักงานธุรการชั้นล่างบ้าง เพราะ 

เจ้าหน้าที่จะได้ทราบว่าเป้อยู่คณะฯ และติดต่อเรื่องงานได้ง่ายขึ้น แต่ 

ท่ีสำาคัญคือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีเขาเห็นเราท่ีสำานักงาน เขาจะได้เห็นแบบอย่าง 

และมีความเกรงใจเรามากขึ้น” จากคำาพูดของท่านในวันนั้นจนถึงวันนี้ 

ข้าพเจ้าย้ายที่ทำาการลงมาชั้นล่างเป็นหลักและพยายามอยู่ประจำาห้อง 

ทำางาน ทำาให้การควบคุมดูแลงานบริการวิชาการและบริการสังคมเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเจ้าหน้าที่มักจะตั้งหน้าตั้งตาทำางานเสมอ 

เมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งทำางานอยู่ที่ห้องรองคณบดีซึ่งสามารถตักเตือนและ 

ติดตามงานได้โดยง่าย และนี่คือ จิตวิทยาการบริหารอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้า 

ได้ครูดีอย่างอาจารย์สุรศักดิ์
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 นอกจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์จะทำาให้ข้าพเจ้าเห็นว่า การจะ 

เป็นผู้นำาได้นอกจากจะมีใจ ทุ่มเทเวลาแล้ว ผู้นำาจะต้องมีวิสัยทัศน์ และ 

ต้องทำาให้วิสัยทัศน์นั้นกลายมาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนได้ ดังนั้น “แผน 

กลยุทธ์” จึงเป็นกลไกสำาคัญที่จะทำาให้การดำาเนินการต่างๆ ของคณะฯ  

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท่านจึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าจัดทำาแผนพัฒนา 

คณะนิติศาสตร์ 15 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2555 ในตอนนั้นก็มีคนตั้งคำาถามว่า 

จะทำาไปทำาไม แต่คำาตอบนั้นชัดเจน เพราะในวันนี้ที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 

ให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งมีระยะเวลา 20 ปีในการพัฒนาประเทศ  

และสถาบันการศึกษาชั้นนำาของประเทศหลายแห่งก็มีการทำาแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยระยะยาว ... วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของคณะจึงสำาคัญ 

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะฯ อย่างมีทิศทาง

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

ได้แสดงให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ถึงคุณสมบัติการเป็นผู้นำาและการเป็นคณบดี 

ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายและมีแผนการทำางานที่ชัดเจนในการ 

บริหารคณะฯ ทำาให้คณะฯ พัฒนาในหลายๆ ด้านในช่วงวาระการดำารง 

ตำาแหน่งของท่าน โดยท่านได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ที่ได้ทำาหน้าที่บริหารงานในตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 อันเป็น 

ประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย

 แต่ที่สำาคัญที่สุดในทัศนะของข้าพเจ้า คือ การที่อาจารย์สุรศักดิ์ 

ได้ให้โอกาสกับอาจารย์รุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคณะฯ  

เดิมนั้นการบริหารคณะฯ มักเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ใหญ่ แต่ด้วยการ 

ให้โอกาสและการสอนงานผ่านการเป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่ดี ท่าน 

ได้สร้างอาจารย์ “นักบริหารรุ่นใหม่” หลายคนซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ 

สำาคัญในการพัฒนาทักษะการบริหารของอาจารย์ท่ีจะมาสืบทอดอุดมการณ์ 
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การทำางานเพื่อส่วนรวม เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคณะฯ ที่ยั่งยืนต่อไปใน 

อนาคต ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่า ข้าพเจ้าจะสามารถทำางานบริหารได้และ 

จะได้รับความไว้วางใจให้ทำางานบริหารมาตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา  

หากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำาในฐานะเป็นหนึ่งในทีมบริหารจะสร้างประโยชน์แก่ 

คณะฯ อยู่บ้าง ข้าพเจ้าขอยกความดีนี้ให้แก่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ผู้ทำาเรื่อง 

ที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ ... อย่างเรื่องการทำาให้ข้าพเจ้าเป็น 

นักบริหาร เป็นต้น

อาจารย์สุรศักดิ์ ... นักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำาของประเทศไทย

 ในขณะที่อาจารย์สุรศักดิ์เป็นผู้บริหารที่สุดยอด ท่านยังคงเป็น 

นักวิชาการที่สุดยอดเช่นเดียวกัน ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้รู้จักท่าน ท่าน 

ได้ทำางานบริหารมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับการบริหารคณะและการบริหาร 

มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก ภาระงานเหล่านี้ ไม่เคยทำาให้ 

อาจารย์สุรศักดิ์ละทิ้งงานทางวิชาการแต่อย่างใด ท่านจัดสรรเวลาทำางาน 

วิชาการอยู่ตลอด เราจะเห็นจากตำารา บทความ ประมวลกฎหมายฉบับ 

อ้างอิง งานวิจัยต่างๆ แม้ว่าท่านจะได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง 

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ตั้งแต่เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 แล้วก็ตาม แต่ท่านก็ยังทำางานวิชาการเรื่อยมาจนถึง 

ปัจจุบัน ล่าสุด ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทาง 

อาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศ 

ต่างๆ ในประชาคมอาเซียน” ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะวิจัย ได้รับรางวัล 

สภาวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานวิจัยระดับดีประจำาปี 2560

 อาจารย์สุรศักดิ์มักจะยำ้ากับข้าพเจ้าเสมอว่า “อย่าทิ้งงาน 

วิชาการ” ไม่ว่าจะเน้นงานสอน งานบริการสังคม หรือจะทำางานบริหาร  

แต่จะโดยเนื้อแท้ของอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว “ผลงานวิชาการ” เป็น 
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เรื่องสำาคัญที่สุด ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงคำาสอนข้อนี้ของท่านอยู่ตลอดเวลา  

ดังนั้น จึงต้องพยายามสร้างสมดุลของการทำางานบริหารและการทำางาน 

วิชาการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเองและขยายองค์ความรู้ให้ 

กว้างขวางขึ้น

 และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์สุรศักดิ์ทำาให้ข้าพเจ้าเห็นว่า 

เราสามารถทำางานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถประสบ 

ความสำาเร็จได้ในทุกๆ งาน ไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานบริการสังคม งาน 

บริหาร และการทำาผลงานทางวิชาการ

 ที่กล่าวมาโดยย่อนี้ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามีความประทับใจและระลึก 

ถึงพระคุณของท่าน “ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล” ผู้เป็น 

แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าว่า อย่าสร้างข้อจำากัด 

ให้กับชีวิตและการทำางานด้วยคำาว่า “เป็นไปไม่ได้” เพราะศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ทำาให้เห็นแล้วว่า “ท่านสามารถทำาเรื่องยาก 

ให้เป็นเรื่องง่าย ทำาเรื่องที่ไม่เคยมีให้เกิดขึ้นได้ ทำาที่เรื่องที่ไม่น่าจะเป็น 

ไปได้ให้เป็นไปได้” ด้วยทัศนคติเชิงบวก ความทุ่มเท ความพยายาม 

ความขยันหมั่นในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ของท่าน ... พวกเรา 

ก็ควรจะทำาให้ “Everything is possible” เช่นเดียวกัน

 ด้วยความเคารพและระลึกถึงพระคุณของท่าน “ศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล”

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
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“ครูผู้เป็นต้นแบบ”

 เมื่อข้าพเจ้าได้รับทราบว่าจะมีการจัดทำาหนังสือครบรอบ 60 ปี 

ของศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ข้าพเจ้าไม่มีความลังเลใจ 

ใดๆ ที่จะเขียนบทความเพื่อเป็นการรำาลึกถึงคุณงามความดีของท่าน 

อาจารย์และแทบจะไม่ต้องเสียเวลาใดๆ ในการคิดถ้อยคำาเพื่อสะท้อนถึง 

ตัวตนของท่าน เพราะในมุมมองของข้าพเจ้าท่านคือครูผู้เป็นต้นแบบอย่าง 

แท้จริงให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และนักกฎหมายทั้งหลายทั้งในแวดวง 

วิชาการและผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติศาสตร์ สำาหรับข้าพเจ้าแล้วท่าน 

เป็นครูซึ่งเป็นต้นแบบในการดำารงชีวิตทั้งด้านการทำางานและด้านชีวิต 

ส่วนตัว ในมุมมองของข้าพเจ้าสามารถแบ่งความเป็นต้นแบบของท่าน 

ออกเป็น 3 ด้านที่สำาคัญ

ครูผู้เป็นต้นแบบด้านวิชาการ

 ไม่อาจปฏิเสธได้เลยในความเป็นครูผู้เป็นต้นแบบในด้านวิชาการ  

ท่านมีความมุมานะอุตสาหะในการเรียนเป็นอย่างมาก หลังจบการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) ได้ไม่นานท่านผ่านการ 

คัดเลือกและได้รับการบรรจุ เป็นอาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังได้รับทุนไปศึกษาต่อด้านกฎหมาย 

อาญาและวิธีพิจารณาความอาญา (Sciences Criminelles) ณ 

มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับ 

ข้าพเจ้า แม้ช่วงเวลาการศึกษาที่ฝรั่งเศสของท่านและข้าพเจ้าจะห่างกัน 

หลายสิบปีแต่ข้าพเจ้ามักได้รับฟังผ่านการบอกเล่าของคณาจารย์ในคณะ 
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และผ่านการถ่ายทอดจากท่านโดยตรงถึงความมุมานะพยายามในการ 

เรียนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ฝรั่งเศส ครั้งหนึ่งท่านเคย 

เล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองมักชอบเข้าไปนั่งฟังการบรรยายร่วมกับนักศึกษา 

ปริญญาตรีชาวฝรั่งเศสทางด้านกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความ 

อาญาเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความ 

อาญาของประเทศฝรั่งเศสให้ลึกซึ้ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ซึมซับ 

บรรยากาศการเรียนการสอนในต่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด

 ในช่วงที่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกท่านมักจะนั่ง 

เขียนงานในห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ ในแต่ละวันท่านจะมา 

ถึงห้องสมุดแต่เช้าโดยก่อนจะเริ่มเขียนงานมักจะอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ 

ท้องถิ่นเพื่อติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนบรรณารักษ์ 

ห้องสมุดจำาได้ถึงขนาดเก็บหนังสือพิมพ์ไว้ให้ท่านอ่านทุกวัน เร่ืองราวต่างๆ  

เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความมุมานะพยายามและความตั้งใจมั่นในการศึกษา 

เล่าเรียนเพื่อให้สำาเร็จตามระยะเวลาที่ท่านได้ตั้งใจไว้

 หลังสำาเร็จการศึกษาท่านได้ทุ่มเทกับการทำางานและพัฒนา 

ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ ท่านได้เขียนหนังสือ แต่งตำารา  

และทำางานวิจัยเป็นจำานวนมากอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จัก 

และได้รับการยอมรับในแวดวงนิติศาสตร์อย่างกว้างขวางคือการจัดทำา 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง ซึ่งเป็นเอกสาร 

ทางวิชาการที่ประกอบด้วยตัวบทกฎหมาย คำาอธิบาย และตัวอย่าง 

คำาพิพากษาฎีกาที่สำาคัญ ผลงานของท่านได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง 

และถูกใช้อ้างอิงในวงกว้างโดยในปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา ฉบับอ้างอิง ของท่านได้ถูกจัดพิมพ์ซำ้าแล้วถึง 17 ครั้งในเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2560
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 จากความมุมานะ พากเพียร และทำางานทางวิชาการอย่าง 

ต่อเนื่องจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านได้รับตำาแหน่งวิชาการในระดับ 

ศาสตราจารย์อย่างรวดเร็ว เหล่านี้ถือเป็นครูผู้เป็นต้นแบบในด้านวิชาการ 

อย่างแท้จริงของข้าพเจ้า

ครูผู้เป็นต้นแบบด้านการบริหารงาน

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ มิได้มุ่งทำางานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว 

ตลอดระยะเวลาการทำางานที่ผ่านมาท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ 

พัฒนาคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ใน 

ระดับมหาวิทยาลัยท่านได้สละเวลามาช่วยงานบริหารโดยดำารงตำาแหน่ง 

เป็นรองอธิการบดีหลายสมัย และในระดับคณะท่านได้ดำารงตำาแหน่งเป็น 

คณบดี คณะนิติศาสตร์ ในช่วง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 ซึ่งได้วาง 

ระบบการทำางานในด้านต่างๆ ของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย  

และมีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ณ คณะนิติศาสตร์  

ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  

จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยถึงความสำาเร็จในด้านการบริหารงานของท่าน

 ครั้งหนึ่งในช่วงที่ท่านเป็นคณบดีข้าพเจ้าได้ประสบปัญหาในเรื่อง 

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าเองกำาลังเรียนและ 

สมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ฝรั่งเศส พอท่านได้ทราบถึงความ 

ขัดข้องและความยากลำาบากที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าท่านได้ยื่นมือเข้ามาให้ 

ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี อีกท้ังยังได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเพ่ือให้กำาลังใจ 

แก่ข้าพเจ้า แม้สิ่งนี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาบุคคลอื่นและหลายคน 

อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ของคณบดีจะต้องทำาอยู่แล้ว  

แต่สำาหรับข้าพเจ้าความใส่ใจและการให้กำาลังใจที่ท่านมีให้ได้สร้างความ 

ประทับใจให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากและไม่อาจจะลืมเหตุการณ์เหล่านี้ได้ 
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ที่สำาคัญท่านถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าพเจ้า 

ประสบความสำาเร็จในด้านการศึกษาจนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าจึงขอกราบ 

ขอบพระคุณท่านผ่านตัวอักษรมาอีกครั้งหนึ่ง

ครูผู้เป็นต้นแบบด้านชีวิตครอบครัว

 กล่าวได้ว่าท่านอาจารย์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำาเร็จ 

ทั้งชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว ท่านมีครอบครัวที่น่ารัก อบอุ่น และ 

เป็นคุณพ่อที่เป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆ ครอบครัวได้เป็นอย่างดี แม้ 

ท่านอาจารย์จะมีภารกิจมากมายสักเพียงใด ท่านก็ยังคงให้ความใส่ใจและ 

ให้เวลากับครอบครัวอยู่เสมอ ความใส่ใจและทุ่มเทเวลาของท่านให้กับ 

ครอบครัวสะท้อนให้เห็นได้จากความเก่ง ฉลาด ความน่ารัก และมี 

อัธยาศัยไมตรีที่ดีของลูกสาว “น้องฝน” และลูกชาย “น้องเมฆ” ได้เป็น 

อย่างดี ทั้งน้องฝนและน้องเมฆเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากและมีความ 

ประพฤติที่น่ารักสมวัยเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของผู้ที่ได้พบเห็น ความ

สำาเร็จของน้องฝนและน้องเมฆไม่อาจจะมีได้เลยหากปราศจากความรัก 

ความใส่ใจท่ีครอบครัวมอบให้และดูแลกันอย่างใกล้ชิด หลายคร้ังท่ีข้าพเจ้า 

มักจะถามท่านถึงวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรท้ังสองว่าทำาอย่างไรลูกท้ังสองคน 

ของท่านถึงได้เก่งและน่ารักถึงเพียงนี้ ท่านมักจะตอบและบอกเสมอว่า 

ไม่ได้สอนอะไรมากมายมากไปกว่าการปลูกฝังให้มี “ความรับผิดชอบ”  

เมื่อเด็กมีความรับผิดชอบแล้วทำาอะไรย่อมสำาเร็จตามความตั้งใจ

 ความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อความเป็น “พ่อ” ของท่าน 

มิได้ปรากฏแต่เพียงการพูดคุยสื่อสารระหว่างข้าพเจ้ากับท่านเท่านั้น แต่ 

ข้าพเจ้าเคยเห็นการเลี้ยงดูน้องนำ้าฝนอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ไปทัศนศึกษากับ 

ทางคณะฯ ครั้งนั้นน้องนำ้าฝนซึ่งยังเด็กได้มีโอกาสไปร่วมทัศนศึกษา 

ด้วยกันที่ประเทศฝรั่งเศส ความฉลาด รอบรู้ และสดใสร่าเริงของน้องนำ้าฝน 

ได้ฉายแววให้กับผู้ที่ร่วมทัศนศึกษาทุกคนได้รับรู้ ทุกคนรักและเอ็นดูน้อง 
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นำ้าฝนมาก ความรักที่น้องนำ้าฝนได้รับผ่านการเลี้ยงดูและใส่ใจอย่างดีของ 

ท่านและแม้ท่านจะเป็นผู้ชายแต่ความใส่ใจดูแลลูกสาวแสดงให้พวกเรา 

ได้เห็นตลอดช่วงของการเดินทาง ท่านจัดเตรียมเสื้อผ้า อาหาร ทำาความ 

สะอาด หรือแม้กระทั่งหวีผมให้กับน้องนำ้าฝนเป็นอย่างดี ข้าพเจ้ามองและ 

แอบชื่นชมอยู่ในใจเสมอ เพราะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะดูแลลูกได้เป็นอย่างดี 

เหมือนกับท่าน

 อีกหนึ่งความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจาก 

ท่าน ครั้งหนึ่งท่านได้เล่าให้ฟังว่าน้องเมฆวิ่งเล่นภายในบ้านและได้วิ่งไป 

ชนกับของชิ้นหนึ่งที่ท่านรักมากจนแตกและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมา 

เป็นเหมือนเดิมได้อีก ท่านตกใจแต่ไม่ตีน้องเมฆ เพราะท่านบอกว่าของ 

ชิ้นนั้นแม้ท่านจะรักสักเพียงใดแต่ก็ยังน้อยกว่าความรักที่ท่านมีให้กับ 

น้องเมฆ เป็นความรักที่เกินกว่าสิ่งของใดๆ ที่ท่านมีอยู่ เรื่องเล่านี้ทำาให้ 

ข้าพเจ้าชื่นชมในความเป็น “พ่อ” ของท่านอย่างมากและอยากจะบอกเล่า 

เรื่องราวดีๆ ในความเป็นต้นแบบด้านชีวิตครอบครัวให้ทุกท่านได้รับทราบ  

และสามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าท่านเป็นหนึ่งในต้นแบบของความ 

เป็น “พ่อ” อย่างแท้จริง

 นอกจากความเป็นต้นแบบทั้งสามด้านแล้ว ความประทับใจของ 

ข้าพเจ้าที่มีต่อท่านอาจารย์ยังมีอีกเรื่องที่ต้องบันทึกไว้ ท่านอาจารย์มี  

“ความใส่ใจ” ต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อยู่รอบตัว ท่านมักจะสอบถาม 

สารทุกสุขดิบ ชีวิตความเป็นอยู่และการทำางานกับเพื่อนร่วมงานทุกคน 

อย่างใส่ใจ อีกทั้งยังไต่ถามกับเพื่อนรุ่นน้องไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าเพียงใด 

อย่างใกล้ชิดและไม่ถือตัว ความใส่ใจนี้ไม่ได้มีให้เฉพาะกับอาจารย์ที่ประจำา 

อยู่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตเท่านั้น ทุกครั้งที่ท่านเดินทางมาบรรยายให้ 

กับลูกศิษย์ที่ศูนย์ลำาปางท่านมักจะมาพูดคุย บอกเล่าเรื่องราว และถามไถ่ 

ชีวิตความเป็นอยู่ของอาจารย์และบุคลากรท่ีศูนย์ลำาปางทุกคนอย่างใกล้ชิด 
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และมักจะเลี้ยงอาหารทั้งมื้อเล็กและมื้อใหญ่อยู่เป็นประจำา

 เรื่องราวที่ข้าพเจ้าถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเหล่านี้ถือเป็นเพียง 

เศษเสี้ยวของคุณความดีที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อคณะ 

นิติศาสตร์ และต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ 

ได้เป็นทั้งลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง และเป็นหนึ่งในบุคคลที่เฝ้ามอง 

และชื่นชมความเป็นต้นแบบของท่านอยู่เสมอ

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
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แด่...ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล
ผู้เป็นต้นแบบ

 

 เมื่อได้ทราบข่าวการจัดทำาหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ 

ราชการของอาจารย์สุรศักดิ์ ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะร่วมเขียน 

บทรำาลึกถึงท่าน ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นทั้งลูกศิษย์ ผู้ร่วมงาน และลูกทีม 

บริหารของท่าน

 ในฐานะลูกศิษย์ ผู้เขียนไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาใกล้ชิดกับอาจารย์ 

สุรศักดิ์นัก เนื่องจากระบบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะ 

นิติศาสตร์ที่หนึ่งวิชามีหลายกลุ่มเรียนและแต่ละกลุ่มมีจำานวนนักศึกษาใน 

ห้องเรียนเป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายโอกาสอย่างยิ่ง

 ในฐานะผู้ร่วมงาน ผู้เขียนได้รับโอกาสจากคณะนิติศาสตร์รับ 

บรรจุเป็นพนักงานในตำาแหน่งอาจารย์จึงได้เข้ามาอยู่ในสถานะผู้ร่วมงาน 

กับอาจารย์สุรศักดิ์ หากแต่ก็มิได้มีโอกาสทำางานใกล้ชิดกับท่านเท่าใดนัก  

เนื่องจากมีความถนัดทางวิชาการที่แตกต่างกันคนละสาขาวิชา

 ในฐานะลูกทีมบริหาร จุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่ผู้เขียนไม่มี 

วันลืม หลังจากผู้เขียนสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกกลับมาจาก 

ต่างประเทศได้ไม่กี่เดือน ผู้เขียนได้รับการทาบทามจากอาจารย์สุรศักดิ์  

ให้เข้าร่วมทีมบริหารในครั้งที่ท่านได้รับตำาแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ใน 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2556 ในครั้งแรกผู้เขียนปฏิเสธท่านไป เนื่องจาก 

เห็นว่าตัวเองนั้นยังคงมีความรู้และประสบการณ์ไม่มากเพียงพอที่จะรับ 

ตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการอันเป็นตำาแหน่งสำาคัญที่อาจารย์สุรศักดิ์ 
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จะได้มอบหมายให้ และเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยงานอาจารย์ท่านได้ดีนัก  

แต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวผู้เขียนของอาจารย์สุรศักดิ์ และแรงสนับสนุน 

จากอาจารย์ผู้ใหญ่สองท่านคือ ศ.ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ และ รศ.สุดา  

วิศรุตพิชญ์ ซึ่งผู้เขียนทำางานใกล้ชิดและปรึกษาในทุกๆ เรื่องตลอดมา  

พร้อมคำาการันตีจากท่านอาจารย์ทั้งสองว่า “เพราะคณบดีคืออาจารย์

สุรศักดิ์” อาจารย์ทั้งสองจึงสนับสนุนให้ผู้เขียนรับโอกาสนี้ไว้ เนื่องจาก

ผู้เขียนจะได้เรียนรู้การทำางานบริหารที่ดีมีระบบจากอาจารย์สุรศักดิ์อย่าง 

แน่นอน ในที่สุดผู้เขียนจึงตอบรับเข้าร่วมทีมบริหารกับอาจารย์สุรศักดิ์

 การตัดสินใจเข้าร่วมทีมบริหารในครั้งนั้นของผู้เขียนเป็นการ 

ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้เขียน ผู้เขียนได้ทำางานใกล้ชิด 

กับอาจารย์สุรศักดิ์ ทำาให้ผู้เขียนได้เรียนรู้การทำางานบริหารจากท่านผ่าน 

คำาแนะนำาและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง รวมไปถึงท่านยังเป็น 

แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อผู้ใต้ปกครอง ต่อผู้ร่วมงาน ต่อลูกศิษย์  

และต่อครอบครัว ซึ่งผู้เขียนได้นำามาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน

 ความซื่อสัตย์สุจริต  ความตรงไปตรงมา  การมองการณ์ไกล 

ความรับผิดชอบ  ความละเอียดรอบคอบ  ความใฝ่รู้และรอบรู้  ความ 

ใจกว้าง  ความมีนำ้าใจ  และความมีเมตตา  ล้วนเป็นคุณลักษณะของ

อาจารย์สุรศักดิ์ที่ผู้เขียนได้ประสบกับตัวจากการทำางานร่วมกัน และเป็น 

คุณลักษณะที่ผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมงานหรือรู้จักกับท่านต้องประทับใจใน 

ตัวท่านเป็นอย่างยิ่ง

 อาจารย์สุรศักดิ์ทำางานในฐานะคณบดีโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย  

ด้วยความมุ่งมั่นจะพัฒนาคณะฯ ตลอดระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่ง 

ของท่าน ส่งผลทำาให้ผู้เขียนและลูกทีมบริหารของท่านทุกคนทุ่มเททำางาน 

ร่วมไปกับท่านอย่างสุดความสามารถ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจและเชื่อมั่น 

เลือกมาทำางานร่วมทีมจนทำางานสำาเร็จลุล่วงพ้นวาระไปด้วยดี แม้ว่าการ 
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ทำางานของผู้เขียนและลูกทีมบางคนของท่านจะทำาให้อาจารย์สุรศักดิ์ต้อง 

ลำาบากใจกายในฐานะหัวหน้าทีมไปบ้าง จากการทำางานที่มุทะลุตรงไป 

ตรงมา แต่ผู้ เขียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกทีมของท่านจะไม่ทำาให้ 

หัวหน้าทีมเหนื่อยมากจนเกินไปนัก และต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ 

มาในโอกาสนี้ ที่ได้สั่งสอน แนะนำา ให้โอกาส และเชื่อมั่นในความสามารถ 

ของลูกศิษย์และลูกทีมคนนี้ตลอดมา

 แม้ว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่อาจารย์สุรศักดิ์เกษียณอายุราชการ  

ผู้เขียนยังคงเชื่อมั่นว่า อาจารย์สุรศักดิ์จะยังคงทำางานเพื่อคณะฯ และเพื่อ 

ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์และผู้ร่วมงานรุ่นหลัง 

ตราบเท่าท่ีท่านยังคงมีกำาลัง สุดท้ายน้ีผู้เขียนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบัลดาลให้อาจารย์สุรศักดิ์มีสุขภาพพลานามัย 

แข็งแรง และมีความสุขตลอดไป 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
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ศาสตราจารย์  ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  

เป็นครั้งแรกในฐานะลูกศิษย์ของท่านในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในการสอนของท่านเป็นอย่างมาก นอกจาก 

ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาของกฎหมายแล้ว ท่านอาจารย์สุรศักดิ์เป็น 

ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดลำาดับความคิดอย่าง 

เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน และมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่ง 

การถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างเป็นระบบของท่านไม่เพียงจะเห็นได้จาก 

การสอนในห้องเรียนเท่าน้ัน ยังปรากฏออกมาทางงานเขียนของท่านไม่ว่า 

จะเป็นหนังสือตำาราและบทความทางวิชาการ ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีมากที่ได้ 

มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ซึ่งศึกษาวิชาความรู้จากท่าน

นอกจากได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์สุรศักดิ์ในฐานะที่เป็น 

ลูกศิษย์ของท่านแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำาในคณะ 

นิติศาสตร์ ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ยังเป็นอาจารย์รุ่นพี่และเป็นเพื่อนร่วมงาน 

ที่ข้าพเจ้าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าได้รับคำาแนะนำาและ 

ข้อคิดดีๆ จากท่านเสมอมา ข้าพเจ้าได้ทำางานใกล้ชิดกับท่านในวาระที่ 

ท่านอาจารย์สุรศักดิ์เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับโอกาส 

เข้ามาร่วมในคณะผู้บริหารของท่าน โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำานวยการ 

โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต โดยในวาระดังกล่าวได้มีเหตุการณ์ที่ 

เกิดขึ้นในประเทศไทย คือวิกฤตนำ้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งต้องมี 
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การบริหารจัดการอย่างเหมาะสมให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การ 

ปรับเปลี่ยนตารางเรียนและตารางสอบ เป็นต้น จากการที่ได้ทำางานร่วม 

กับท่าน ทำาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงวิธี แนวคิด และเทคนิคในการทำางาน 

จากท่าน นอกเหนือจากความสามารถในการเป็นผู้นำา การบริหารจัดการ  

และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพของท่านแล้ว สิ่งที่ข้าพเจ้า 

ประทับใจและเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากคือ ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ 

เป็นบุคคลที่ทำางานด้วยความซื่อตรง รักความเป็นธรรม และคำานึงถึง 

ประโยชน์ส่วนรวม ข้าพเจ้ารู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้จากการที่ได้เข้าไปร่วม 

ทำางานกับท่านจริงๆ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์ที่ให้ 

โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปร่วมทำางานในคณะผู้บริหารของท่าน ซึ่งนับเป็น 

ประสบการณ์อันมีคุณค่าอย่างยิ่ง

นอกเหนือจากเวลาในช่วงที่ทำางานด้านบริหารกับท่านแล้ว 

ข้าพเจ้าได้รับคำาแนะนำาและความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์สุรศักดิ์  

ในฐานะอาจารย์รุ่นพี่ที่คอยแนะนำาและให้ข้อคิดดีๆ กับข้าพเจ้าเสมอมา  

เนื่องจากข้าพเจ้ามีห้องทำางานที่อยู่ในตึกชั้นเดียวกันกับท่านที่ศูนย์รังสิต  

ทำาให้ข้าพเจ้าได้พบกับท่านในหลายๆ โอกาส ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเตรียม 

การสอนก่อนไปสอน และได้พูดคุยกับท่านเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน 

และการพัฒนาการความรู้ให้กับนักศึกษา เช่น การฝึกฝนทำาแบบฝึกหัด  

รวมถึงการให้ความคิดเห็นผ่านการทำาแบบฝึกหัดกลับไปยังนักศึกษาเพื่อ 

ให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนในการนำาไปปรับปรุงให้การเรียน 

ดีขึ้น ท่านอาจารย์สุรศักดิ์เป็นครูผู้ที่ทุ่มเทเอาใจใส่กับการสอนอย่าง 

แท้จริง

นอกจากชีวิตในด้านความเป็นครูที่ทุ่มเทให้กับการสอน และ 

ความเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำางานแล้ว ยังมีอีกด้านหนึ่ง 

ซึ่งข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านอาจารย์สุรศักดิ์เป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ความรัก 
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และความเอาใจใส่ในครอบครัว  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบท่านอาจารย์สุรศักด์ิ 

ในเวลาที่ท่านอยู่กับครอบครัวในหลายๆ  ครั้ง  ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกถึงความรัก 

และความอบอุ่นในครอบครัวของท่าน  ท่านเป็นคนรักครอบครัวและใส่ใจ 

กับครอบครัวเป็นอย่างมาก  ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่า  ท่านอาจารย์ 

สุรศักดิ์เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ประสบความสำาเร็จทั้งในด้าน 

การงานและครอบครัว

ท้ายน้ี  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรศักด์ิ  ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 

เป็นอย่างสูง  ที่กรุณาให้ความรู้  ตลอดจนคำาแนะนำา  และข้อคิดดีๆ 

ด้วยความปรารถนาดีแก่ข้าพเจ้าเสมอมา  ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศร ี

รัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย  โปรดดลบันดาลให้ท่านอาจารย์สุรศักด์ิ 

มีสุขภาพแข็งแรง  และมีความสุข  ความเจริญ  ตลอดไป

      ด้วยความเคารพอย่างสูง

	 	 	 อาจารย	์ดร.จุณวิทย์	 ชลิดาพงศ์	
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อาจาริย บูชา ครู

 

 ครู อาจารย์ นั้นเป็นบุคคลที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความเคารพ 

นับถือทั้งนี้เพราะครู อาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อเราทุกคนตั้งแต่อดีต 

มาจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเป็นต้นมา จวบจนถึงชั้นปริญญาเอก 

เลยก็ว่าได้ พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็มีความ 

กตัญญูต่อครูอาจารย์เช่นกันทั้งพระองค์ยังได้ตรัสถึงความกล่าวเป็นภาษา 

บาลีถึงมงคลชีวิตไว้ว่า “ปูชา จ ปูชนียานำ เอตมฺมำ คลมุตฺตมำ” การบูชา 

บุคคลที่ควรบูชา จัดว่าเป็นมงคลฉะนั้น การที่เราบูชาครู อาจารย์ผู้มี 

พระคุณต่อเราจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำาเป็นอย่างยิ่ง

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ท่านเป็นอาจารย์

พิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์พิเศษ 

ให้แก่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ 

ข้าพเจ้าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยทั้งนี้อาจารย์เป็นผู้สอน 

ข้าพเจ้าในระดับปริญญาโทในวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง กฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ และผู้สอนในวิชาบัณฑิตสัมมนา 

กฎหมายอาญาในระดับปริญญาโท นับเป็นความโชคดีของข้าพเจ้าใน 

กาลนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงจริยอันดีงามของท่านอาจารย์หลายประการ 

ที่สัมผัสได้ถึงความเอาใจใส่ในการสอนด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอด 

ความรู้ให้แก่นักศึกษาเพราะท่านจะมาถึงที่มหาวิทยาลัยก่อนสอนเป็น 

เวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที และท่านจะเป็นผู้สอนที่มีความตรงต่อเวลามาก  

นอกจากนี้ท่านเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีในข้อหัวที่ท่านสอน ท่าน 

จะอธิบายเรียงลำาดับความสำาคัญเป็นลำาดับขั้นตอนก่อนหลังเพื่ออธิบาย 
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แนวคิดทฤษฎีหลักการ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นอย่างเป็นระบบ 

ระเบียบมากทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการสอนของท่าน นอกจากนี้ 

ในการสอนเนื้อหาต่างๆ ท่านก็จะสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

ของการเป็นนักกฎหมาย อธิบายความเห็นวิจารณ์ความเห็นเหตุผลของ 

คำาพิพากษาศาลฎีกาให้ทราบถึงที่มาที่ไปของคำาพิพากษาเหล่านั้นอย่าง 

ละเอียด ส่วนที่กล่าวในส่วนนี้เป็นเพียงส่วนความประทับใจของข้าพเจ้าที่ 

สัมผัสได้จากการเป็นนักศึกษาในฐานะลูกศิษย์ของท่าน

 ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์ ข้าพเจ้าได้เข้าทำางานเป็นบัณฑิตช่วยงาน 

และมีหน้าที่ในการช่วยสอน ตลอดจนหน้าที่ในการประสานงานและช่วย 

ในการดูแลการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคบัณฑิตในระยะเริ่มต้นของ 

หลักสูตรตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ ท่านได้ให้ความ 

กรุณาต่อหลักสูตรรับเป็นอาจารย์สอนในวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด 

ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการที่ข้าพเจ้ารับหน้าที่ดูแลให้ความอำานวยความสะดวก 

แก่อาจารย์พิเศษทำาให้ข้าพเจ้าขออนุญาตท่านอาจารย์เข้ามานั่ง Sit-in  

เพื่อดูแลความเรียบร้อยในชั้นเรียนที่เป็นรุ่นแรก ซึ่งข้าพเจ้าก็ขออนุญาต 

เข้านั่งฟังกับพี่ๆ นักศึกษาภาคบัณฑิตรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาใน 

ระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ขึ้นไปมาแล้วเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็น 

ผู้เรียนกับนักศึกษาเหล่านั้นเลยทีเดียวซึ่งไม่ก็ไม่เพียงแต่วิชานี้ที่ข้าพเจ้า 

ได้ขออนุญาตเข้าฟัง ข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าฟังทุกวิชาที่มีการจัดการเรียน 

การสอนเลย นับว่าเป็นโชคดีประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับความเมตตา 

จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ทุกท่านให้เป็นเด็กหลังห้องเข้าฟัง 

การบรรยายไปพร้อมๆ กับนักศึกษา (ภาคบัณฑิต) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับ 

ประโยชน์มากมายจากการเข้าฟังทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชา 

กฎหมายอาญาภาคความผิดที่มีผู้สอนคือ ท่านอาจารย์สุรศักดิ์
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 ในการเข้ามารับฟังการเรียนการสอนที่ท่านอาจารย์สอนในระดับ 

ปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ในช่วงเวลานี้นั้นข้าพเจ้าได้เห็นคุณธรรมต่างๆ 

ที่ผู้สอนกฎหมายควรจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีงาม ดังจะ 

กล่าวต่อไปนี้

 1. ความตรงต่อเวลา - ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ เป็นผู้สอนที่มี 

ความตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากท่านจะมาถึงก่อนเวลาสอนเป็นเวลา 

อย่างน้อยไม่ตำ่ากว่า 30 นาที เนื่องด้วยหลักสูตรภาคบัณฑิตที่นี้จะมีการ 

เรียนการสอนในเวลา 8.30 น. เป็นต้นไปซึ่งท่านอาจารย์จะมารอนักศึกษา 

เพื่อเตรียมการสอนตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนตั้งแต่เวลา  

8.00 น. โดยประมาณเป็นประจำา

 2. ความเอาใจใส่ในการสอน - ด้วยเป็นการสอนในภาคบัณฑิต 

แม้จะเป็นผู้เรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีทักษะในการตอบ 

ข้อสอบกฎหมายหรือทักษะในการเรียนกฎหมายอย่างถูกต้องท่านจึงได้ 

ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ ตลอดจนแบบทดสอบ 

ย่อยต่างๆ แนะนำาวิธีการที่ถูกต้องในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ 

แก่นักศึกษาซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาภาคบัณฑิตอย่างมาก  

นอกจากนี้ท่านจะทำาตารางการปฏิบัติการสอน ไว้เสมอโดยมีเนื้อหาว่า 

ท่านสอนถึงเรื่องอะไร และครั้งต่อไปจะมาบรรยายต่อเรื่องอะไร อะไรเป็น 

ประเด็นที่ท่านยังไม่ได้ตอบนักศึกษาซึ่งท่านจะมาตอบในคาบเรียนต่อไป 

 3. การอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ท่านเป็นผู้ที่มีเทคนิค 

ในการอธิบายหัวข้อเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เป็นเรื่องยากโดยท่านจะ 

อธิบายลำาดับความสำาคัญก่อนหลังและเชื่อมโยงหลักกฎหมายมาตรา 

สำาคัญให้เกิดเป็นภาพในทางการปฏิบัตินี้ได้อย่างชัดเจน 

 4. การหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เนื้อหาที่ท่านนำามา 

สอนนั้นท่านจะมีการค้นหาแนวคิดต่างๆ และทางปฏิบัติมาให้ความรู้แก่ 
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นักศึกษาทั้งความรู้ในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในขณะ 

เวลานั้นท่านกล่าวถึงเรื่องความผิดในการทำาแท้ง ท่านก็จะให้ความรู้ว่า 

ในต่างประเทศมีความคิดเป็นประการใด ประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็น 

ประการใด หรือแม้แต่กฎหมายอาญาที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

ทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา 

 5. การสอดแทรกเรื่องจริยธรรมคุณธรรมให้กับนักศึกษา ด้วย 

ท่านเป็นผู้สอนกฎหมายและเป็นผู้มีประสบการณ์ต่างๆ มากมายท่านจะ 

สอนให้นักศึกษามีจริยธรรมคุณธรรมที่ดี เช่นความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้ 

รู้จักกาลเทศะในสังคม การให้เกียรติต่อผู้อื่น เหล่านี้เป็นต้น

 6. การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนด้วยความเป็นธรรม ใน 

การเรียนการสอนท่านอาจารย์จะบอกถึงเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษา 

ทราบว่าท่านมีความประสงค์ที่จะประเมินในประเด็นใดบ้าง จะมีการ 

ทดสอบหรือสอบในประเด็นใดบ้างและมีการประเมินผลอย่างไร ซึ่งท่าน 

ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความชัดเจนในการประเมินผลอย่างมาก 

 7. ความเป็นผู้มีเหตุมีผล ในบางครั้งการที่นักศึกษาในหลักสูตร 

มีความจำาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ที่จะต้องดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือมีความจำาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ในการที่ 

ไม่ได้เข้าสอบเพราะเหตุจำาเป็นต่างๆ นั้น ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผู้ดูแลและ 

ประสานงานก็จะได้นำาความเรียนแจ้งท่านซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอน ขอความ 

กรุณาให้นักศึกษาที่ต้องขาดสอบจากเหตุจำาเป็นนั้นสามารถสอบด้วย 

ข้อสอบชุดใหม่ที่ท่านออกข้อสอบใหม่ให้ โดยท่านจะให้นักศึกษาแสดง 

เอกสารหลักฐานถึงเหตุจำาเป็นเหล่านั้นและเมื่อท่านเห็นสมควรท่านก็จะ 

ออกข้อสอบชุดใหม่ให้ทางคณะจัดการสอบใหม่ให้แก่นักศึกษา 

 8. ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และบทบาทของตนเอง 

คุณธรรมท่ีข้าพเจ้าเห็นและเป็นท่ีแจ้งประจักษ์ประการหน่ึงของศาสตราจารย์ 
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ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เรื่องความรักความเอาใส่ใจความรับผิดชอบ 

ต่อครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆ ของท่าน ในครั้งหนึ่งท่านสอนที่ภาคบัณฑิต 

เน่ืองจากท่านจะมีคาบสอนในวันเสาร์ทุกสัปดาห์ ท่านได้กล่าวว่าสัปดาห์หน้า 

ท่านจะไม่สอน แล้วจะขอชดเชยในภายหลังซ่ึงเหตุผลท่ีท่านไม่สอนคร้ังน้ัน 

เพราะว่าวันเสาร์หน้าจะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซ่ึงท่านจะให้เวลาแก่ครอบครัว 

แต่ท่านก็ไม่เคยสักครั้งที่จะไม่สอนชดเชยในช่วงเวลาที่ท่านงดบรรยายไป  

ซึ่งทำาให้ทราบว่าท่านพยายามที่จะบริหารเวลาต่างๆ ให้เกิดความสมดุล 

ทั้งในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัว จึงทำาให้ท่านประสบความสำาเร็จในทั้ง 

ด้านการงานและทางด้านครอบครัว 

 คุณธรรมจริยธรรมทั้ง 8 ประการที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้กับท่าน 

อาจารย์ในฐานะลูกศิษย์และผู้ประสานงานดูแลให้ความสะดวกแก่อาจารย ์

พิเศษในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจ 

บัณฑิตย์ต้ังแต่รุ่นท่ี 1 เป็นต้นมาจนกระท่ังปัจจุบันน้ีไม่ได้ดูแลอีกแล้วน้ัน 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวอ้างลักษณะแห่งจริยธรรมคุณธรรมที่ควรได้รับการ 

ยกย่องดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล จึงเป็นบุคคล 

ที่ควรแก่การบูชาและเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมผู้เป็นอาจารย์สอน 

กฎหมายอย่างแท้จริง  

 นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาความอนุเคราะห์จากท่าน 

อาจารย์ที่ท่านรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท เรื่อง 

“สิทธิการมีที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการตั้ง 

ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว” และในปัจจุบันข้าพเจ้า 

ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ข้าพเจ้ากำาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒกุล เป็นผู้ที่มีความเป็นครู 

ผู้สอนที่มีลักษณะดีงามตามลักษณะแห่งคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค 
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อันมีลักษณะ 7 ประการดังนี้  

 1.  ปิยตา การประพฤติตนให้เป็นที่รักของศิษย์  จากที่

ท่านอาจารย์ให้ความกรุณาแก่ศิษย์ทุกคนตามหลักพรหมวิหารธรรม 4  

ประการ ในความที่ท่านมีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อศิษย์ 

จึงทำาให้ท่านเป็นที่รักของศิษย์ทั่วไป

 2.  ครุตา การดำารงตนเป็นที่รักของศิษย์ ท่านอาจารย์เป็นผู้

ดำารงตนเป็นที่รักแก่ศิษย์ในการที่ท่านเป็นผู้ยึดถือคุณธรรมจริยธรรมของ 

ความเป็นอาจารย์อย่างแท้จริง กล่าวคือความประพฤติและคำาสอนของ 

ท่านที่สั่งสอนลูกศิษย์ท่านก็ปฏิบัติตามคำาสอนที่ท่านพรำ่าสอน ดังมี 

คำากล่าวว่า “ตัวอย่างที่ดีเพียงหนึ่ง มีค่ามากกว่าคำาสอนนับร้อย” 

 3.  ภาวนียตา พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า หมั่นศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม ท่านอาจารย์มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการของท่าน 

อาจารย์เสมอเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปในความรู้ความสามารถท่านที่มีผลงาน 

วิชาการมากมายเป็นที่ยอมรับในวงการทางนิติศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน

กฎหมายอาญา 

 4.  วตตุตา การอุตสาหะ ส่ังสอน ท่านอาจารย์มีความอุตสาหะ

ในการ สั่งสอนทั้งศิษย์ทั้งหลายตลอดจนแม้กระทั่งการมีโครงการต่างๆ 

ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ท่านมีความมุ่งมั่นอุตสาหะเพื่อจะสอนอบรมให้ 

ความรู้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมที่มีเนื้อหาสาระทางกฎหมายเพื่อให้ 

สามารถถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

 5.  วจนกขันติ  การอดทนต่อการรบกวนของศิษย์ ท่านอาจารย์

ให้ความกรุณาและมีความอดทนต่อการถูกรบกวนจากศิษย์ ข้าพเจ้าคง 

ไม่ต้องยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาก เพราะเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเองที่ต้องรบกวน 

ให้ท่านอาจารย์รอเพื่อขออนุญาตเรียนปรึกษาเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ 

แต่ปรากฏว่าในการเดินทางไปพบท่านนั้นการจรจรขณะนั้นหนาแน่น 
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อย่างมาก ทำาให้ข้าพเจ้าไปสายไปพบท่านเกินกว่า 30 นาทีตามเวลาที่ 

นัดหมายท่านก็ให้ความกรุณาและอดทนต่อการรอลูกศิษย์คนนี้  

 6.  คัมภีร์ภถากรณ์  การขยายข้อความที่ลึกซึ้งให้เห็นง่าย

ท่านอาจารย์จะมีการเปรียบเทียบเปรียบเปรยยกตัวอย่างอธิบายจากส่วน 

ที่ง่ายต่อการเข้าใจและอธิบายเป็นลำาดับไปถึงในส่วนที่ยากทำาให้เกิดความ 

เข้าใจที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

 7.  อนิโยธน์ การไม่ชักนำาศิษย์ไปในทางท่ีไม่สมควร ท่านอาจารย์

ให้การตักเตือน ให้พวกเราเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นผู้อยู่ในจริยธรรม 

คุณธรรมที่ดีเสมอ ทั้งยังมีการสั่งสอนเรื่องการรู้จักกาละเทศะการ 

ประพฤติตนในการเป็นนักกฎหมาย จำาได้ว่าครั้งหนึ่งในขณะท่านบรรยาย 

ในชั้นเรียน มีนักศึกษาส่งภาพโป๊ ภาพลามก เข้ามาในโทรศัพท์ท่าน แล้ว 

ท่านก็ได้อบรมสั่งสอนเป็นการทั่วไป ให้ทราบถึงการรู้จักกาละเทศะการ 

รู้จักสิ่งที่ควรปฏิบัติและส่วนที่ไม่ควรปฏิบัติซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้ 

ข้าพเจ้ามีความนับถือและเคารพท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

 จากลักษณะตามแบบอย่างที่ดีของครูอาจารย์ ที่มีหลักปรากฏ 

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค 7 ประการนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า  

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นผู้มีลักษณะดีงามทั้งหมด 

ที่กล่าวมา และท่านก็คือบุคคลที่ข้าพเจ้าให้การบูชา เพราะท่านอาจารย์ 

เป็นผู้ที่ควรแก่การบูชา ดังคำาพระบาลีที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น 

 ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการในตำาแหน่งอาจารย์ประจำา 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำาวิชาความรู้ที่ท่านอาจารย์ได้ 

ประสิทธิ์ประสาทให้แก่ข้าพเจ้าตลอดจนการอบรมสั่งสอนในเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการดำารงตนการเป็น 

อย่างอาจารย์ผู้สอนกฎหมายที่ดีต่อไป 
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 สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอาจารย์เคารพนับถือ ขอได้โปรดอภิบาลให้ 

ท่านอาจารย์และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย  

ไข้เจ็บ มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒมงคล จงมีปรากฏแก่ท่านทุกกาล ทุกเมื่อ 

เทอญ 

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ*

  (ลูกศิษย์ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

   

 * อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บทความชื่อ
“สิ่งที่จะนำามาหักล้างกันคือ “เหตุผล” 
หาใช่คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือสิ่งอื่นใดไม่”

ผมเคยเรียนกับ ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล เพียง 

วิชาเดียวในชั้นปริญญาตรี คือ กฎหมายอาญาภาคความผิด อาจารย์ 

เป็นผู้ที่สอนดีและละเอียดมาก มีความตั้งใจในการสอน อธิบายคำาสำาคัญ 

ในตัวบท พร้อมทั้งให้เหตุผล และตรรกะทางความคิด

 เป็นท่านแรกที่สอนให้ผมเขียนตัวเลข ตัวอักษร ตัวเล็กๆ เหนือ 

คำาในตัวบท เพื่อแยกแยะและหมายเหตุคำาต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งมันมี 

ประโยชน์มาก และผมก็ยังใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้ 

 เวลาอาจารย์สอน ท่านจะยกตัวอย่างคำาพิพากษาของศาลฎีกา 

และวิเคราะห์ว่า ศาลตัดสินเช่นนั้นถูกหรือผิดนิติวิธีอย่างไร รวมทั้ง 

อธิบายในทางวิชาการด้วย และวิจารณ์ตัวบทกฎหมายด้วยว่า ที่บัญญัติ 

เช่นนั้น อาจไม่ถูกต้องในทางวิชาการ

 เหตุผลหนึ่งที่ผมชอบอาจารย์มาก เป็นเพราะท่านให้ทางสว่าง 

ในทางวิชาการ สอนกฎหมายด้วยวิชาการ ความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำา  

ถ้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้สอนด้วยการท่องจำา ไม่ใช้ความเข้าใจ  

ไม่สอนในทางวิชาการอย่างเข้มข้น ผมอาจจะไม่ได้เรียนจนสำาเร็จวิชา 

นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพราะไม่ถนัดในการท่องจำา มีความจำาใน 

ระดับจำากัด
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 ครั้งหนึ่งอาจารย์ได้สอนในชั่วโมงเรียนซึ่งผมยังประทับใจมาจน 

ทุกวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่ท่านประสบพบเจอด้วยตัวของท่านเอง 

ครั้งหนึ่งท่านถกเถียงกับบุคคลผู้หนึ่ง แต่ประเด็นใดผู้เขียนจำาไม่ได้เสีย 

แล้ว ซึ่งเมื่ออีกฝ่ายเถียงสู้ท่านอาจารย์ไม่ได้ ก็บอกกับท่านอาจารย์ว่า 

“ผมเป็น ว. นะ” แล้วอาจารย์ก็สอนใจความว่า เวลาที่ถกเถียงกัน สิ่งที่ 

จะนำามาหักล้างกันคือ “เหตุผล” หาใช่คุณวุฒิ วัยวุฒิ หรือสิ่งอื่นใดไม่  

เพราะตัวอาจารย์เองถ้าจะพูดสวนกลับไปว่า “ผมก็เป็น ศ. นะ” “ผมก็เป็น  

ดร.” ด้วย ก็ย่อมทำาได้ แต่อาจารย์ไม่ได้ทำา สิ่งสำาคัญที่ผมได้จากคำาสอนนี้ 

คือ “เหตุผล” ต่างหากที่ใช้ถกเถียง หักล้างกัน เพราะบางคนมีคุณวุฒิ 

และวัยวุฒิสูง แต่หาเหตุผลอธิบายไม่ได้แม้สักนิดเดียว

 รำาลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์เสมอ ดีใจที่ ได้ เรียนกับ 

ท่านอาจารย์ และได้รับคำาสอนที่ดี วิธีการคิด การให้เหตุผลในการ 

เรียนกฎหมาย และเรียนกฎหมายอย่างมีความสุข

    นายภาณุพงศ์  คงสมบูรณ์
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การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต  ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจ้งกับผู้เขียน 

ว่าศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ประจำาคณะ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำาลังจะเกษียณอายุราชการ คณะ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นควรจะจัดพิมพ์หนังสือวิชาการ 

เพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ท่าน จึงขอให้ผู้เขียนร่วมเขียน “บทความทาง 

วิชาการ” เพื่อจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไปด้วย

 ดังนั้น เพื่อตอบสนองคำาขอดังกล่าวบทความเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น

1.  ข้อความนำา

 โดยท่ีศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล เป็นศาสตราจารย์ 

ในวิชากฎหมายอาญาหรือเป็นนักกฎหมายอาญา และเมื่อวันเสาร์ที่ 25  

สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการ 

สัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย” ขึ้น และได้เชิญผู้เขียน 

ให้ร่วมเป็นวิทยากรด้วยผู้หนึ่งในการสัมมนาดังกล่าวนี้ โดยได้กำาหนดให้

ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นเฉพาะ “การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา” 

เมื่อเช่นนี้ เพื่อให้สอดรับกับการเป็นนักกฎหมายอาญาของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้เขียนจึงใคร่ขอกล่าวถึงเรื่อง  

“การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา” ในมุมมองของผู้เขียนอีกครั้งใน 

บทความนี้ โดยจะกล่าวถึงการศึกษากฎหมายอาญาเฉพาะในหัวข้อที่ 

เป็นพื้นฐานสำาคัญของการเรียนการสอนกฎหมายอาญาสามเรื่อง คือ 
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เรื่อง “หลักความรับผิดในทางอาญา” เรื่อง “ความหมายของกฎหมาย 

อาญา” และเรื่อง “โครงสร้างของความผิดอาญา” เท่านั้น

2.  หลักความรับผิดในทางอาญา

 ในการสัมมนาในวันดังกล่าวมานั้น ผู้เขียนได้เริ่มโดยกล่าวถึง  

“การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา” ไปยึดโยงกับการปฏิรูปกฎหมาย 

ในอดีตด้วย โดยผู้เขียนได้กล่าวนำาว่าการปฏิรูปกฎหมายในอดีตก็เพื่อ 

ให้เกิดความเชื่อถือของชาติตะวันตก และเพื่อขจัดปัญหาสภาพนอก 

อาณาเขต

 และผู้เขียนได้กล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปกฎหมายในอดีตกระทำา 

โดยการเลือกระบบกฎหมาย และกระทำาโดยการยกร่างประมวลกฎหมาย 

ต่างๆ ออกใช้บังคับ อันได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย 

แพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความแพ่ง

 เกี่ยวกับระบบกฎหมายนั้น ผู้เขียนได้กล่าวว่าระบบกฎหมาย 

ใหญ่ๆ ในโลกนี้มี 2 ระบบ คือ “ระบบคอมมอนลอว์” (Common  

Law System) และ “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law System) 

สำาหรับประเทศไทยเรานั้น เราได้เลือกรับเอา “ระบบซิวิลลอว์”  

(Civil Law System) มาเป็นแม่แบบ 

 ในการจัดทำาประมวลกฎหมายต่างๆ ออกใช้บังคับน้ัน ปรากฏว่า 

เราสามารถจัดทำาประมวลกฎหมายอาญาได้สำาเร็จเป็นประมวลกฎหมาย 

ฉบับแรกในจำานวนประมวลกฎหมายที่จักต้องจัดทำา 

ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกที่เราสามารถจัดทำาได้สำาเร็จนั้น  

เราเรียกว่า “กฎหมายลักษณะอาญา” ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรก 

นี้ได้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กันยายน รัตนโกสินทรศก 127 เราจึง

เรียกประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกนี้กันทั่วไปว่า 
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“กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127”

 อนึ่ง ผู้เขียนมีข้อสังเกตในเบื้องต้นว่า เกี่ยวกับประมวลกฎหมาย 

อาญาฉบับแรกนี้ถูกเรียกชื่อในทางราชการโดยไม่มีการใช้คำาว่า “ประมวล 

กฎหมาย” นำาหน้าชื่อประมวลกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบกฎหมายนั้น ผู้เขียนได้กล่าวต่อไปว่า แม้ 

เราจะรับเอา “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law System) เป็นแม่แบบ แต่ 

อิทธิพลของ “ระบบคอมมอนลอว์” (Common Law System) ก็มีอยู่ 

สูงมากในระบบกฎหมายของเรา

 ในการศึกษากฎหมายอาญากันในอดีตนั้น เราก็ได้กล่าวถึง 

กฎหมายอาญากันอย่างเป็นระบบในการเรียนการสอนแล้วเช่นเดียวกับ 

การเรียนการสอนของประเทศที่ใช้ “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law 

System) ทั้งหลาย 

แต่การกล่าวถึงกฎหมายอาญาอย่างเป็นระบบนั้น แสดงให้เห็น 

ถึงอิทธิพลของ “ระบบคอมมอนลอว์” (Common Law System) 

อย่างมากทีเดียว เพราะเมื่อครั้งเรามี “กฎหมายลักษณะอาญา” นั้น 

เรากล่าวถึง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ตาม “ระบบคอมมอนลอว์” (Common Law  

System)

 โดยเรากล่าวกันว่า “ความผิดอาญา” (Verbrechen/Crime)  

ประกอบด้วย “ส่วนประกอบ” (Element) ต่างๆ 2 ส่วน คือ

(1) Actus reus หรือ criminal act และ

(2) Mens rea หรือ criminal intent

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าด้วยความที่นักกฎหมายของไทยเรา 

ไม่รู้และด้วยความไม่เข้าใจความคิดของระบบกฎหมายทั้งสองระบบอย่าง 

ดีพอ เราจึงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องที่สำาคัญเรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง “หลักความ 

60s.indd   85 7/15/18   3:36 AM



86  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

รับผิดในทางอาญา” ซึ่งในเรื่อง “หลักความรับผิดในทางอาญา” นั้น 

ความคิดในทางกฎหมายอาญาของทั้งสองระบบดังกล่าวมาแล้วหาได้ 

เหมือนกันไม่

กล่าวคือ ในขณะที่ความคิดในทางกฎหมายอาญาของ “ระบบ 

คอมมอนลอว์” (Common Law System) ยึดหลัก “ความรับผิดในผล”  

(Erfolgshaftung/Result-based liability) เป็นสำาคัญ แต่ความคิด 

ในทางกฎหมายอาญาของ “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law System) 

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความคิดของของ “ความรับผิดในการกระทำา” 

(Handlungshaftung/Act-based liability) เป็นสำาคัญ1

ทั้งนี้ ดังเราจะเห็นได้จากการวินิจฉัยเรื่อง “การยิงศพ” ของ 

นักกฎหมายของไทยเรา 

กล่าวคือ ในเรื่อง “การยิงศพ” นั้น นักกฎหมายของไทยเราจะ 

อธิบายกันว่า “ศพ” ไม่ใช่ “มนุษย์” การยิงศพจึงเป็นการกระทำาที่ขาด 

กรรมของการกระทำา การยิงศพจึงเป็นการกระทำาที่ขาดองค์ประกอบของ 

ความผิดหรือขาดส่วนของ Actus reus2 แม้ในการกระทำานั้นผู้กระทำา

จะมี Mens reus ก็ตาม 

การอธิบายกันดังกล่าวมาแล้วนั้น เป็นการอธิบายตามหลัก  

“ความรับผิดในผล” (Erfolgshaftung/Result-based liability) ซึ่งเป็น 

เรื่องในทางความคิดของ “ระบบคอมมอนลอว์” (Common Law  

System)

 1 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 หน้า 121
 2 Actus คือ act ซึ่งหมายถึงการกระทำา ส่วน reus คือ wrong หมายถึงความผิด 
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า actus reus คือ การกระทำาในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายห้าม 

60s.indd   86 7/15/18   3:36 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  87

แต่หากอธิบาย “การยิงศพ” กันใน “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law  

System) แล้ว ต้องอธิบายว่า “การยิงศพ” เป็นการกระทำาที่ผู้กระทำา 

เข้าใจว่าสิ่งที่ตนกระทำาต่อนั้นเป็น “มนุษย์” ซึ่งก็คือการกระทำาโดย 

ผู้กระทำารู้องค์ประกอบของความผิดฐานฆ่าผู้อื่น และผู้กระทำามีความ 

ต้องการให้เกิดผลคือความตาย กรณีจึงเป็นการกระทำาโดยมีเจตนาฆ่า 

เพราะ “กระทำาโดยเจตนา” คือ กระทำาโดยรู้ข้อเท็จจริงอันเป็น 

องค์ประกอบของความผิด และในขณะเดียวกันผู้กระทำาประสงค์ต่อผล 

หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้น3 

กล่าวคือ ในกรณี “การยิงศพ” นั้น ผู้กระทำาประสงค์ต่อ 

การตาย เมื่อ “การยิงศพ” ไม่อาจเกิดผลได้ คือ ความตายไม่อาจเกิด 

ขึ้นได้เลย “การยิงศพ” จึงเป็น “การพยายามกระทำาความผิดที่เป็น 

ไม่ได้โดยแน่แท้” ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ซึ่ง 

การอธิบายดังกล่าวนี้เป็นการอธิบายตามหลัก “ความรับผิดในการ 

กระทำา” (Handlungshaftung/Act-based liability) 

3.  ความหมายของกฎหมายอาญา

 ในการศึกษากฎหมายอาญานั้น ผู้เขียนเห็นว่า “ความหมายของ 

กฎหมายอาญา” เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเป็นปฐม 

เมื่อเช่นนี้กรณีจึงเป็นการสมควรที่จะได้กล่าวถึง “ความหมาย 

ของกฎหมายอาญา” ในการอธิบายกฎหมายอาญาของท่านอาจารย์ 

ผู้สอนต่างๆ ในการเรียนการสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 ดู แสวง บุญเฉลิมวิภาส ปัญหาเจตนาในกฎหมายอาญา วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2524 หน้า 37 
เชิงอรรถ 27
 3 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 หน้า 222
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ธรรมศาสตร์ ในบทความนี้ต่อไปว่าอธิบายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ในจำานวนนักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์นับตั้งแต่ได้มีการ 

ประกาศใช้ “ประมวลกฎหมายอาญา” ฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่  1 

มกราคม 2500 และที่ได้เขียนตำารากฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ได้เขียนตำารา “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” หรือ “กฎหมายอาญา

ภาค  1” ขึ้นใช้ในการเรียนการสอนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์นั้น อาจแบ่งกลุ่มออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มอาจารย์ 

รุ่นผู้ใหญ่และกลุ่มรุ่นถัดมา

สำาหรับกลุ่มอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ก็จะมีท่านอาจารย์ต่างๆ เรียง 

ลำาดับดังนี้ 

(1) ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย 

(2) ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ 

(3) ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 

ส่วนกลุ่มรุ่นถัดมานั้น มานอกจากผู้เขียนเองแล้วก็น่าจะได้แก่

(1) ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 

(2) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์

 เกี่ยวกับการอธิบาย “ความหมายของกฎหมายอาญา” นั้น 

นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์กลุ่มอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ท่านต่างๆ ดังกล่าว 

มาทั้งหมดแล้วนั้น หาได้อธิบาย “ความหมายของกฎหมายอาญา” ที่ 

เหมือนกันทีเดียวไม่

ในการทำาความเข้าใจการอธิบาย “ความหมายของกฎหมาย 

อาญา” ของกลุ่มอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ในบทความนี้นั้น ผู้เขียนใคร่ขอเริ่ม 

จากการอธิบาย “ความหมายของกฎหมายอาญา” ของศาสตราจารย์  

ดร.หยุด แสงอุทัย และการอธิบาย “ความหมายของกฎหมายอาญา” 

ของศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ก่อน

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย กล่าวว่า
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“กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายมหาชน เพราะเป็นกฎหมายที่ 

กล่าวถึงความผิดและโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิด4 

ส่วนศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ กล่าวว่า

 “กฎหมายอาญา ได้แก่ บรรดาบทกฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึง

ความผิดและกำาหนดโทษไว้ หรือนัยหนึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการใช้ 

อำานาจลงโทษของรัฐ”5

 ดั่งนี้ จะเห็นได้ว่าท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านได้อธิบาย  

“ความหมายของกฎหมายอาญา” โดยยึดโยงว่าเป็นกฎหมายมหาชน  

และกล่าวถึง “มาตรการบังคับ” เพียงแต ่ “โทษ” อย่างเดียวเท่านั้น

ซึ่งเรื่อง “มาตรการบังคับ” นั้น แท้จริงแล้วผู้เขียนเห็นว่า 

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบันได้กล่าวถึง “มาตรการบังคับ”  

ที่แตกต่างไปจาก “กฎหมายลักษณะอาญา” ซึ่งเป็นประมวลกฎหมาย 

อาญาเดิม

กล่าวคือ ตาม “กฎหมายลักษณะอาญา” จะมี “มาตรการ 

บังคับ” เพียงแต่ “โทษ” แต่อย่างเดียว6 ในขณะที่ตาม “ประมวล

กฎหมายอาญา” ในปัจจุบันจะม ี “มาตรการบังคับ” หลายอย่าง 

กล่าวคือ นอกจากมี “โทษ” แล้ว ยังมี “วิธีการเพื่อความ 

ปลอดภัย” ที่เป็น “มาตรการบังคับ” ที่สำาคัญอีก “มาตรการบังคับ” 

หนึ่งด้วย 

 4 ดู หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา  ภาค  1  พิมพ์ครั้งที่ 16 สำานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 11
 5 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 6
 6 ดู กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 12
 อนึ่ง แม้ “การเรียกประกันทัณฑ์บน” จะมีความเห็นกันว่าไม่ใช่โทษก็ตาม
 ดู จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญาภาค 1 จัดพิมพ์โดยสำานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 กรุงสยามการพิมพ์ หน้า 1067
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นอกจากนี้บทบัญญัติแห่งมาตรา 332 ก็เป็น “มาตรการบังคับ

อื่น” ในความผิดฐานหมิ่นประมาท7

ดั่งนี้ ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่า “มาตรการบังคับ” ในระบบ 

กฎหมายอาญาของเราในปัจจุบันมี 3 อย่าง คือ “โทษ” “วิธีการเพื่อ 

ความปลอดภัย” และ “มาตรการบังคับอื่น” 

ลำาดับต่อไปผู้เขียนใคร่ขอกล่าวถึง “ความหมายของกฎหมาย 

อาญา” ในมุมมองของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ซึ่งก็เป็นอาจารย์ 

กลุ่มรุ่นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งบ้าง 

ศาสตราจารย์จิตต ิ ติงศภัทิย์ กล่าวถึงกฎหมายอาญาว่า

“กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนว่าด้วยความผิดและโทษ 

ทางอาญา”8

ดั่งนี้ เมื่อเราเอาคำาว่า “มหาชน” ออกไปจากคำากล่าวของท่าน 

ดังกล่าวมาแล้ว ก็จะเป็นว่า “กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายว่าด้วยความผิด 

และโทษทางอาญา” 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ก็กล่าวถึง 

“ความหมายของกฎหมายอาญา” โดยยึดโยงกับ “มาตรการบังคับ”  

เฉพาะ “โทษ” อย่างเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกัน

เหตุดังน้ัน ผู้เขียนจึงใคร่ขอสรุปว่าท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ท้ังสามท่าน  

คือ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ 

และศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้กล่าวถึง “ความหมายของกฎหมาย 

อาญา” โดยยึดโยงกับ “มาตรการบังคับ” คือ “โทษ” แต่เพียงอย่างเดียว

 7 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 บทที่ 57 หน้า 480 – 481; และดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาค
ความผิด พิมพ์ครั้งที่ 11 กันยายน 2559 หน้า 255
 8 ดู จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญาภาค  1 จัดพิมพ์โดยสำานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 กรุงสยามการพิมพ์ หน้า 2
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ลำาดับต่อไปผู้เขียนใคร่จะขอกล่าวถึงเรื่อง “ความหมายของ 

กฎหมายอาญา” ในมุมมองของกลุ่มรุ่นถัดมาบ้าง 

โดยขอเริ่มจากความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร 

วัจนะสวัสดิ์ ความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ และ 

ความเห็นของผู้เขียนเอง เป็นลำาดับไป

ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กล่าวถึง “ความหมาย 

ของกฎหมายอาญา” ว่า

 “กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระทำาหรือไม่

กระทำาอย่างใดเป็นความผิด และกำาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิด 

ไว้ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้มี 

การกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใด 

โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ”9

 นิยามหรือ “ความหมายกฎหมายอาญา” ตามความเห็นของ 

ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ดังกล่าวมานั้น ก็เป็นการ 

กล่าวถึง “สภาพบังคับ” หรือ “มาตรการบังคับ” เพียงแต่ “โทษ” 

อย่างเดียวเท่านั้น

 ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ให้ “ความหมายของ 

กฎหมายอาญา” ดังนี้

 “กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติความผิดและ 

โทษ”10

 ดั่งนี้ นิยามหรือ “ความหมายของกฎหมายอาญา” ตาม 

ความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ดังกล่าวมานั้น 

 9 ดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คำาอธิบายกฎหมายอาญาภาค  1 พิมพ์ครั้งที่ 9
พิมพ์ที่ หจก. จิรรัชการพิมพ์ พฤษภาคม 2549
 10 ดู ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ คำาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 11 
สำานักพิมพ์วิญญูชน สิงหาคม 2552
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ก็เป็นการกล่าวถึง “สภาพบังคับ” หรือ “มาตรการบังคับ” เพียงแต่ 

“โทษ” อย่างเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกันกับศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร  

วัจนะสวัสดิ ์

สำาหรับผู้เขียนเองนั้น ผู้เขียนได้เริ่มสอนกฎหมายอาญาเมื่อปี  

2520 เป็นต้นมาและผู้เขียนได้เขียนตำารากฎหมายอาญาไว้ทั้ง “กฎหมาย

อาญาภาคทั่วไป” และ “กฎหมายอาญาภาคความผิด”11

เนื่องจากในการเรียนการสอนกฎหมายอาญาในสถาบันการ 

ศึกษากฎหมายของไทยเรามีอาจารย์ผู้สอนหลากหลาย และเท่าที่ผู้เขียน 

สังเกตเรามีการเรียนการสอนกฎหมายอาญาที่แตกต่างกันอย่างมาก 

อีกด้วย 

ในมุมมองของผู้ เขียนเองผู้ เขียนเห็นว่า “ความหมายของ 

กฎหมายอาญา” เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญมาก

ดังนั้น ในการเรียนการสอนกฎหมายอาญาของผู้ เขียนเอง 

คำาถามแรกของผู้เขียนที่มีต่อนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในชั้น 

ปริญญาตรีหรือนักศึกษาในชั้นปริญญาโทก็คือคำาถามที่ว่า 

“กฎหมายอาญา คืออะไร ?”

 ซ่ึงนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะตอบคำาถามกันอย่างไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ 

จะตอบกัน ดังนี้ 

 11 ตำารา “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” ของผู้เขียนได้เขียนขึ้นเมื่อปี 2543 และ
ในปัจจุบัน คือ “กฎหมายอาญาภาคทั่วไป” พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน เมษายน
2560
 ส่วนตำารา “กฎหมายอาญาภาคความผิด” ของผู้เขียนนั้น ในชั้นแรกได้จัดพิมพ์
โดยสำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวม 7 ครั้ง แล้วต่อมาได้จัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 
วิญญูชน เมื่อปี 2545 ตำาราเล่มนี้ในปัจจุบัน คือ “กฎหมายอาญาภาคความผิด” พิมพ์ครั้งที่
11 สำานักพิมพ์วิญญูชน กันยายน 2559
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 “กฎหมายอาญา  คือ  กฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำาใดเป็น

ความผิดและกำาหนดโทษ” 

ซึ่งแท้จริงแล้ว “มาตรการบังคับ” ทางกฎหมายในกฎหมาย 

อาญาในปัจจุบันนั้น นอกจาก “โทษ” แล้วยังมี “วิธีการเพื่อความ 

ปลอดภัย” และ “มาตรการบังคับอื่น” อีก นี่คือความไม่สมบูรณ์ของการ 

ตอบคำาถามของนักศึกษา 

และในที่สุดผู้เขียนก็ได้สรุป “ความหมายของกฎหมายอาญา”  

ให้นักศึกษาฟังไว้ดังนี้

 “กฎหมายอาญา”  คือ  บรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึง

ความผิดอาญา  โทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับ 

ทางอาญาอื่น  และเป็นกฎหมายที่กำาหนดให้ความผิดอาญาเป็น

เงื่อนไขของการใช้โทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับ 

ทางอาญาอื่นนั้น12

 และผู้เขียนได้กล่าวยำ้าต่อนักศึกษาต่อไปอีกว่า 

“โทษ” “วิธีการเพื่อความปลอดภัย” และ “มาตรการบังคับอื่น”  

จะต้องขึ้นอยู่กับ “ความผิดอาญา” 

กล่าวคือ  “มาตรการบังคับ”  ทางอาญาทั้งหลายจะมีขึ้นมา 

อย่างลอยๆ ไม่ได้ แต่ต้องยึดโยงกับ “ความผิดอาญา” หรือมี “ความผิด 

อาญา” เป็นเงื่อนไขนำา

ดังนั้น บทบัญญัติในส่วนแรกของมาตรา 46 ตอนต้น ที่ว่า

 “ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการว่า

ผู้ใดจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

หรือจะกระทำาการให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 

 12 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 หน้า 49
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ธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ให้ 

ศาลมีอำานาจที่จะสั่งผู้นั้นให้ทำาทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงินไม่เกิน 

กว่าห้าหมื่นบาทว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำาหนดแต่ 

ไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้” 

บทบัญญัติของมาตรา 46 ในส่วนแรกนี้นั้น ผู้เขียนเห็นว่าหาใช่ 

กฎหมายอาญาไม่ เพราะการ “เรียกประกันทำาทัณฑ์บน” ที่บัญญัติไว้ใน 

ส่วนแรกซึ่งก็เป็น “มาตรการบังคับ” คือเป็น  “วิธีการเพื่อความปลอดภัย”  

อย่างหนึ่งนี้ไม่มี “ความผิดอาญา” เป็นเงื่อนไขนำา

ส่วนบทบัญญัติในส่วนที่สองของมาตรา 46 ที่ว่า

“ในการพิจารณาคดีความผิดใด  ไม่ว่าศาลจะลงโทษผู้ถูกฟ้อง 

หรือไม่ก็ตาม  เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะกระทำาความผิดให้เกิด 

ความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ให้ศาลมีอำานาจที่ 

จะสั่งผู้นั้นให้ทำาทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทว่า 

ผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำาหนดแต่ไม่เกินสองปี  และสั่ง 

ให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้”

 บทบัญญัติในส่วนที่สองของมาตรา 46 นี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็น 

กฎหมายอาญา เพราะการ “เรียกประกันทัณฑ์บน” ซึ่งเป็น “วิธีการเพื่อ 

ความปลอดภัย” ขึ้นอยู่กับ “ความผิดอาญา” ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำาใน 

ตัวบทที่กล่าวว่า “ในการพิจารณาความผิดใด” ซึ่งก็คือการกล่าวถึง 

“ความผิดอาญา” เป็นเงื่อนไขนำานั่นเอง13

 13 อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ มีความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรา 46 แตกต่างออกไปจากผู้เขียน โดยท่านกล่าวเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 46 ว่า
 “มาตรา 46 ซึ่งบัญญัติวางมาตรการในการ “เรียกประกันทัณฑ์บน” แก่ผู้ที่ยังไม่
ได้กระทำาความผิด ก็เป็นกฎหมายอาญา”
 ดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ คำาอธิบายกฎหมายอาญา  ภาค  1 พิมพ์ครั้งที่ 9
หจก. จิรรัชการพิมพ์ พฤษภาคม 2549 หน้า 1 เชิงอรรถที่ 1
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4.  โครงสร้างของความผิดอาญา

 การศึกษากฎหมายอาญาโดยการศึกษา “โครงสร้างของความผิด 

อาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ที่เป็นการศึกษา 

อย่างเป็นระบบนั้น มีความสำาคัญมาก เพราะเป็นการศึกษาที่ทำาให้ผู้เรียน 

มีการดำาเนินความคิดในการวินิจฉัยความผิดอาญาอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน 

เกีย่วกบั “โครงสรา้งของความผดิอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) นั้น แม้ในอดีตเราจะเคยพูดกันถึง “โครงสร้างของ 

ความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของ  

“คอมมอนลอว์” (Common Law) ว่า “โครงสร้างของความผิดอาญา”  

(Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของ “คอมมอนลอว์”  

ประกอบด้วย

ส่วนประกอบ (Element) สองส่วน คือ Aktus reus และ 

Mens rea ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

แต่เกี่ยวกับ “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechen 

saufbau/Structure of Crime) ของ “คอมมอนลอว์” (Common Law)  

นั้น ผู้เขียนเห็นว่าในปัจจุบันดูจะเป็นอดีตไปแล้ว

ต่อไปนี้ผู้เขียนจึงจะขอนำาเสนอเรื่อง “โครงสร้างของความผิด 

อาญา” (Verbrechens-aufbau/Structure of Crime) ตาม “ระบบ 

ซิวิลลอว์” (Civil Law) เท่านั้น

เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายอาญาอย่างเป็นระบบหรือการศึกษา 

ตาม “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure  

of Crime) ตาม “ระบบซิวิลลอว์” (Civil Law) นั้น ในการสัมมนาดังกล่าว  

ผู้เขียนได้กล่าวว่าศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย น่าจะเป็นนักกฎหมาย 

ท่านแรกที่ได้นำาเสนอกฎหมายอาญาในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

โดยท่านได้นำา “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  
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Structure of Crime) ของเยอรมันมานำาเสนอ 

ทั้งนี้ โดยท่านได้นำาเสนออย่างชัดเจนเมื่อครั้งที่ท่านได้นิพนธ์ 

ตำารา “คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” ขึ้น14

โดยท่านกล่าวในตำาราของท่านไว้ดังนี้

 “เพื่อที่จะทราบว่าการกระทำาอันหนึ่งเป็นความผิดอาญาอันจะ

ทำาให้จำาเลยรับโทษหรือไม่นั้น จำาเป็นจะต้องวินิจฉัยตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(1)  การกระทำาผิดนั้นตามที่ปรากฏภายนอก  เข้าเกณฑ์ที่

กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือไม่

(2)  การกระทำานั้นเป็นความผิดกฎหมายหรือไม่

(3)  ผู้กระทำามีความชั่วร้ายหรือไม่

(4)  เงื่อนไขแห่งการลงโทษครบถ้วนหรือไม่

(5)  มีเหตุท่ีกฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำาผิดหรือไม่

(6)  เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่

ปัญหาเหล่านี้จะพิจารณาเรียงกันเป็นลำาดับ  ถ้าปรากฏว่าขาด 

เกณฑ์ที่จะทำาให้จำาเลยรับโทษในลำาดับใดลำาดับหนึ่ง  ก็ไม่จำาเป็นจะต้อง 

พิจารณาถึงเกณฑ์ต่อไปในลำาดับต่อจากนั้นอีกก่อนหน้าที่จะอธิบาย 

เกณฑ์ต่างๆ ต่อไปโดยละเอียด”

คำากล่าวของศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ในข้อ (1) ถึงข้อ  

(6) ดังกล่าวมานั้น มีสองเรื่องที่ปะปนกัน กล่าวคือ ในข้อที่ (1) ถึงข้อ (3)  

นั้น ท่านได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ใน “โครงสร้างของความผิดอาญา”  

(Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด”  

(Kausalität/result-based concept) 

 14 ดู ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา พิมพ์
ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน กุมภาพันธ์ 2548 หน้า 14
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ซึ่ง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität/result-based  

concept) ประกอบด้วย

(1) การครบองค์ประกอบท่ีกฎหมายบัญญัติ (ท่ีปรากฏภายนอก)

(2) ความผิดกฎหมาย และ

(3) ความชั่วร้ายหรือความชั่ว15

และโดยที่ท่านได้กล่าวในข้อ (1) ว่า 

 “การกระทำาผิดนั้นตามที่ปรากฏภายนอกเข้าเกณฑ์ที่กฎหมาย

บัญญัติว่าเป็นความผิดหรือไม่” 

คำากล่าวของท่านดังกล่าวนี้จึงเป็นการกล่าวถึง “โครงสร้างของ 

ความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของ 

“ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität/result-based concept) อย่างเห็นได้ชัด 

เพราะ “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität/result- 

based concept) ในข้อ (1) “การครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ”  

นั้น ประกอบด้วย “องค์ประกอบภายนอก” เท่านั้น ส่วน “เจตนาและ 

ประมาท” ซึ่งเป็น “องค์ประกอบภายใน” รวมทั้ง “องค์ประกอบภายใน 

อื่น” เช่น “มูลเหตุชักจูงใจ” ก็จะไปอยู่ในโครงสร้างประการที่สาม คือ 

อยู่ในส่วนของ “ความชั่ว” (Schuld/blameworthiness)16

 สำาหรับคำากล่าวของศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ในข้อ (4) 

ที่ว่า 

“เงื่อนไขแห่งการลงโทษครบถ้วนหรือไม่” นั้น 

 15 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 หน้า 123 – 124
 16 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 หน้า 123 – 124
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เป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่อยู่นอก “โครงสร้างของความผิด 

อาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ที่ผู้เขียนเรียกว่า 

“เงื่อนไขแห่งการลงโทษในทางภาวะวิสัย”17  

 และโดยที่ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้กล่าวในข้อ (5) ว่า

“มีเหตุที่กฎหมายยกเว้นโทษเป็นส่วนตัวผู้กระทำาผิดหรือไม่” 

นั้น 

คำากล่าวของท่านดังกล่าวนี้ก็เป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่อยู่ 

นอก “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure  

of Crime) เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ผู้เขียน 

เรียกว่า 

“เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุเพ่ิมโทษเฉพาะตัว” น่ันเอง18

 แต่ในส่วนท่ีศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้กล่าวในข้อ (6) ว่า 

“เงื่อนไขแห่งการฟ้องร้องครบถ้วนหรือไม่” นั้น 

ในส่วนของข้อ (6) นี้ เป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา กล่าวคือ เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า 

“เงื่อนไขให้อำานาจดำาเนินคดี”  และ  “เงื่อนไขระงับคดี” 

นั่นเอง19

จะอย่างไรก็ตามการที่ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย นำาเสนอ 

ดังกล่าวมานั้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดเป็นระบบและมีลำาดับขั้นตอนในการ 

ดำาเนินความคิดในการวินิจฉัยความผิดอาญา

 17 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 ในบทที่ 7 หน้า 149 – 174
 18 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 ในบทที่ 6 หน้า 137 – 148
 19 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พิมพ์ครั้งที่ 8 สำานักพิมพ์
วิญญูชน มีนาคม 2555 ในบทที่ 11 หน้า 176 – 190
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 และในเรื่องดังกล่าวมานั้น ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้ 

นำาเสนอคร้ังแรกโดยบทความของท่านเร่ือง “การวินิจฉัยปัญหาคดีอาญา”20

ก่อน และบทความดังกล่าวนี้ท่านได้นำาเสนอมาตั้งแต่ท่านเพิ่งสำาเร็จจาก 

ศึกษาจากประเทศเยอรมนีใหม่ๆ แล้ว ต่อมาท่านก็ได้นำาเสนอเมื่อท่านได้ 

นิพนธ์ตำารา “คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127” ขึ้นดังกล่าว

มาแล้ว 

การนำาเสนอของท่านศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ดังกล่าว

มาแล้วนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ที่จะแหวกความคิด 

ของ “ระบบคอมมอนลอว์” (Common Law System) ในขณะนั้น 

ออกไปได้ แต่ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ก็หาได้ละความพยายามใน 

การที่จะนำาเสนอให้คิดเป็นระบบไม่

ดังนั้น ในเวลาต่อมาเมื่อ “ประมวลกฎหมายอาญา” ประกาศ 

ใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500 ซึ่งเป็นการประกาศใช้บังคับแทน  

“กฎหมายลักษณะอาญา” แล้ว ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย จึงได้ 

นำาเสนอความคิดในการวินิจฉัยความผิดอาญาในรูปแบบใหม่ 

ตัวอย่าง

ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบาย 

ว่า “ผู้กระทำา” คือ “ผู้ใด” “การกระทำา” คือ “การฆ่า” “ผู้ถูกกระทำา” 

คือ “ผู้อื่น” และเป็นการกระทำา “โดยเจตนา” เป็นต้น

และโดยที่ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้มีการนำาเสนอใน 

รูปแบบใหม่ดังกล่าวมาในตัวอย่างนั้น ทำาให้มีการกล่าวกันว่า 

“อาจารย์หยุด แสงอุทัย สอนให้พวกเรานับนิ้ว”

 20 ดู หยุด แสงอุทัย “การวินิจฉัยปัญหาคดีอาญา” บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 11 พ.ศ. 
2481 – 2482
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จะอย่างไรก็ตาม แม้การนำาเสนอในรูปแบบใหม่ของท่านนั้น 
จะไม่สามารถเปรียบเทียบในทางวิชาการกับตำาราในประเทศใดๆ ได้ 
เพราะไม่ใช่การเสนอในแนวทาง “โครงสร้างของความผิดอาญา”  
(Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ก็ตาม แต่กรณีก็ต้อง 
ยอมรับว่าศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้สร้างคุณูปการต่อการเรียน 
การสอนกฎหมายอาญาเป็นอย่างมาก
 ลำาดับถัดไปผู้เขียนใคร่ขอนำาเสนอในการเรียนการสอนกฎหมาย
อาญาอย่างเป็นระบบของศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ บ้าง
 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ นั้น ผู้เขียนก็ได้กล่าวว่า  
ท่านศาตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ น่าจะเป็นนักกฎหมายท่านที่สองที่ได้ 
นำาเสนอในการเรียนการสอนกฎหมายอาญาอย่างเป็นระบบ โดยท่านได้ 
นำาเอา “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/ 
Structure of Crime) ของฝรั่งเศสมานำาเสนอ
 “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  
Structure of Crime) ของฝรั่งเศส มี 3 ประการ คือ

(1) ข้อสาระทางกฎหมาย
(2) ข้อสาระทางเจตนา และ
(3) ข้อสาระทางการกระทำา21

 สำาหรับในข้อ (1) ที่ท่านเรียกว่า “ข้อสาระทางกฎหมาย” นั้น  

 21 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 80 – 85
 อนึ่ง ศาสตราจารย์วิจิตร  ลุลิตานนท์ ได้กล่าวเมื่อปี 2503 ซึ่งผู้เขียนได้เรียน
กฎหมายอาญาในชั้นปีที่ 4 กับท่าน และสิ่งนี้ได้ปรากฏในสมุดจดคำาบรรยายว่า ในฝรั่งเศส 
ยังมีข้อสาระเกี่ยวกับ “โครงสร้างของความผิดอาญา” ที่กำาลังพัฒนาอยู่อีกประการหนึ่ง คือ  
“ข้อสาระทางความไม่เป็นธรรม” อันได้แก่เรื่องของการกระทำาโดยการป้องกัน และการ 
กระทำาโดยจำาเป็น ---- ผู้เขียน
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ท่านได้กล่าวถึงหลักที่ผู้เขียนเรียกว่า “หลักประกันในกฎหมายอาญา”22 

กล่าวคือ ท่านกล่าวถึงหลัก Nullum crimen Sine Lege และหลัก  

Nullum poena Sine lege อันเป็นหลักตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 2 ซึ่งหลักข้อนี้ท่านกล่าวต่อไปอีกว่าเป็นหลักสำาคัญของกฎหมาย 

อาญาปัจจุบันไม่ว่าในประเทศใดๆ23 

สำาหรับข้อที่ (2) ที่ว่า “ข้อสาระทางการกระทำา” นั้น ท่านได้ 

อธิบายโดยสรุปว่า ต้องมีปรากฏการณ์ทางภายนอก ความผิดอาญาหา 

อาจเกิดขึ้นได้เพียงแต่การมีความคิดเท่านั้นไม่24

สำาหรับในข้อ (3) ที่ว่า “ข้อสาระทางเจตนา” นั้น ท่านได้กล่าว

ถึงมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทาง 

อาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำาโดยเจตนา เว้นแต่กระทำาโดยประมาทในกรณีที่ 

กฎหมายบัญญัติให้รับผิดเมื่อได้กระทำาโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่ 

กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้มิได้กระทำาโดยเจตนา25

ลำาดับต่อไปผู้เขียนใคร่ขอนำาเสนอเรื่องในการเรียนการสอน 

กฎหมายอาญาอย่างเป็นระบบของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์

 เกี่ยวกับศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ นั้น ผู้เขียนก็ได้กล่าวว่าท่าน

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ น่าจะเป็นนักกฎหมายท่านที่สามที่ได้นำาเสนอ

ในการเรียนการสอนกฎหมายอาญาอย่างเป็นระบบ โดยท่านกล่าวว่า

 22 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 บทที่ 3 หน้า 85 – 104
 23 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 80 – 81
 24 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 82
 25 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 84 – 85
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 “การกระทำาความผิดอาญา ต้องประกอบพร้อมด้วยสารสำาคัญ 

3 ประการ คือ 

(1) ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำาอย่างใดเป็นความผิด 

(2) ต้องมีการกระทำาตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น และ 

(3) การกระทำานั้นต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ 

และในการกล่าวถึงสำาหรับข้อ (1) ที่ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 

กล่าวว่า “ต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำาใดเป็นความผิด” นั้น ท่าน 

ได้อธิบายถึงหลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษ ถ้าไม่มีกฎหมาย” (Nullum  

crimen, nulla poena, sine lege)26 ซึ่งในเรื่องหลักดังกล่าวนี้ผู้เขียน

เรียกว่า “หลักประกันในกฎหมายอาญา”27 

การนำาเสนอสำาหรับข้อ (1) นี้ ก็เป็นการนำาเสนออย่างเดียวกับ 

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ นั่นเอง

ในการอธิบายสำาหรับข้อ (2) ที่ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 

กล่าวว่า “ต้องมีการกระทำาที่กฎหมายบัญญัติ” นั้น ท่านกล่าวว่า 

ความผิดทั้งหลายที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นเกิดขึ้นได้ก็แต่โดย 

บุคคลกระทำา กรรมหรือการกระทำาซึ่งเป็นความผิดต้องแสดงออกมา

ภายนอก ซึ่งเป็นผลอันอันอาจกระทบกระเทือนความสงบสุขของชุมชน 

เพียงแต่คิดอยู่ในใจจะชั่วร้ายเพียงใดก็ไม่อาจเป็นความผิดได้ จนกว่าจะมี

การกระทำาเกิดขึ้นตามที่คิดนั้น พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นความผิดขึ้นก็ต้อง 

มีการกระทำาภายนอก28

 26 ดู วิจิตร ลุลิตานนท์ กฎหมายอาญา  (ภาค  1) คำาสอนชั้นปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์ปีที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2507 หน้า 81
 27 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
เมษายน 2560 บทที่ 3 หน้า 85 – 98
 28 ดู จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 1 จัดพิมพ์โดยสำานักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 กรุงสยามการพิมพ์ หน้า 118 – 119
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และแล้วศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ก็ได้กล่าวไปถึงมาตรา 59  

โดยท่านกล่าวว่า

มาตรานี้แสดงหลักมูลฐานของความรับผิดในทางอาญา ซึ่งมีขึ้น 

ได้ก็แต่โดยการกระทำา ทั้งต้องประกอบด้วยสภาพทางจิตใจ ได้แก่เจตนา  

เว้นกรณีประมาทหรือกรณีความผิดบางอย่างที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ซึ่ง

มาตรา 59 วรรคท้ายยังรวมไปถึงการงดเว้นด้วย29

ในการอธิบายสำาหรับข้อ (3) ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ที่เรียก

ว่า “สารสำาคัญทางจิตใจ” นั้น ท่านได้อธิบายว่า 

การกระทำาซึ่งเกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นนั้น แม้ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่าง 

เดียวกัน ผู้กระทำาการนั้นแต่ละคนอาจมีความชั่วร้ายต่างกันได้มาก 

แล้วแต่ว่าจิตใจของผู้กระทำาเป็นอย่างไร การกระทำาให้คนตายอาจเป็น 

อุบัติเหตุ ประมาท ไม่เจตนาฆ่า เจตนาฆ่า หรือไตร่ตรองไว้ก่อนก็ได้ ตาม 

ปกติจะถือว่าบุคคลกระทำาความผิดได้ก็ต่อเมื่อเขาได้กระทำาโดยเจตนา  

เว้นแต่บางกรณีที่อาจถือว่าเป็นความผิดเพราะกระทำาโดยประมาท หรือมี 

เหตุผลพิเศษที่กฎหมายบัญญัติลงโทษทั้งๆ ที่กระทำาโดยไม่เจตนา30 

ดั่งนี้ สรุปว่า คำาอธิบายของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 

ดังกล่าวมาแล้วนั้น เมื่อผู้เขียนได้พิจารณาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าการนำาเสนอ 

ของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ก็คือการนำาเสนอเป็นทำานองเดียวกับ 

ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ นั่นเอง 

และผู้เขียนใคร่ขอสรุปต่อไปว่า ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์  

ก็ได้นำาเสนอ “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/ 

 29 ดู จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 1 จัดพิมพ์โดยสำานักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 กรุงสยามการพิมพ์ หน้า 120
 30 ดู จิตติ ติงศภัทิย์ กฎหมายอาญา ภาค 1 จัดพิมพ์โดยสำานักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525 กรุงสยามการพิมพ์ หน้า 189 – 190
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Structure of Crime) ของฝรั่งเศสนั่นเอง

เมื่อผู้ เขียนได้กล่าวถึง “โครงสร้างของความผิดอาญา”  

(Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของประเทศเยอรมนีที่ 

นำาเสนอโดยศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และ “โครงสร้างของ 

ความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของ 

ประเทศฝรั่งเศสโดยการนำาเสนอของศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ และ 

ของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ จนครบถ้วนแล้ว ในลำาดับต่อไป 

ผู้เขียนใคร่ขอนำาเสนอเร่ือง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechen 

saufbau/Structure of Crime) ของผู้เขียนบ้าง

 แม้ผู้เขียนจะสำาเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกับ 

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย แต่เนื่องจากการพัฒนาของกฎหมาย 

อาญาในเรื่อง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ในประเทศเยอรมนีในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนแปลง 

ไปจากเดิม กล่าวคือ เปลี่ยนแปลงจากความคิดของ “ฝ่ายผลกำาหนด”  

(Kausalität/result-based concept) ไปเป็นความคิดของ “ฝ่าย 

เจตจำานงกำาหนด” (Finalität/intention-based concept) ซึ่งความคิด 

อย่างหลังนี้เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) โดยการนำาของ 

Professor Dr.Hans Welzel จนไปปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาของ 

เยอรมันที่ออกใช้บังคับในปีดังกล่าว31

ดังนั้น แม้ผู้เขียนจะได้นำาเสนอ “โครงสร้างของความผิดอาญา” 

(Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ของประเทศเยอรมนี 

เช่นเดียวกับศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย แต่การนำาเสนอของผู้เขียน 

ก็แตกต่างไปจากของท่าน 

 31 ดู รายละเอียดใน คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 
เมษายน 2560 บทที่ 5 โครงสร้างของความผิดอาญา หน้า 119 – 136
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กล่าวคือ ในขณะที่ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้นำาเสนอ  

“โครสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of  

Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität/result-based concept) 

แต่ผู้เขียนได้นำาเสนอ “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechen 

saufbau/Structure of Crime) ของ “ฝ่ายเจตจำานงกำาหนด” (Finalität/  

intention-based concept)32 ที่เป็นพัฒนาการใหม่

นักกฎหมาย “ฝ่ายเจตจำานงกำาหนด” (Finalität/intention- 

based concept) มีความเห็นดังนี้

การกระทำาที่เป็น  “ความผิดอาญา”  (Verbrechen/crime) 

ต้องประกอบด้วยข้อสาระสำาคัญสามประการ  คือ  “การครบองค์ประกอบ 

ที่กฎหมายบัญญัติ”  (Tatbestand-mäßigkeit  “ความผิดกฎหมาย”  

(Rechtswidrigkeit และ “ความชั่ว” (Schuld) อย่างครบถ้วนเสมอ33

ดังนั้น “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität) ประกอบด้วย 

ข้อเท็จจริงสามประการ คือ

(1) การครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ

(2) ความผิดกฎหมาย และ

(3) ความชั่ว

ในส่วนของโครงสร้างข้อ (1) นั้น จะประกอบด้วยการกระทำาทั้ง 

เป็นการครบองค์ประกอบภายนอก และการครบองค์ประกอบภายใน

ส่วนในโครงสร้างข้อ (2) นั้น กรณีก็ เป็นอย่างเดียวกับ 

“โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure 

 32 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
บทที่ 5 หน้า 119 – 136
 33 ดู คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาคทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 สำานักพิมพ์วิญญูชน 
บทที่ 5 หน้า 138
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of Crime) ของ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität)

แต่ในส่วนของโครงสร้างข้อ (3) นั้น นอกเหนือสิ่งอื่นใดก็มี 

“องค์ประกอบภายใน” รวมอยู่ด้วย34

บทสรุป

 เรื่องที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องใน 

ทางพื้นฐานของการศึกษากฎหมายอาญาในทางวิชาการที่มีความสำาคัญ 

มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “ความรับผิดในทางอาญา” ก็ดี เรื่องนิยามหรือ  

“ความหมายของกฎหมายอาญา” ก็ดี และเรื่อง “โครงสร้างของความผิด 

อาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) ก็ดี และล้วนเป็น 

เรื่องพื้นฐานและรากฐานในการศึกษากฎหมายอาญาในทางวิชาการทั้งสิ้น 

“การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา” คือ การที่จะทำาอย่างไร 

ที่จะให้ความเข้าใจกฎหมายอาญามีความเป็นเอกภาพในทั้งสามเรื่อง 

ดังกล่าวมานั้น 

ซึ่งในข้อนี้ผู้เขียนเห็นว่าสำาหรับกรณีเรื่อง “ความรับผิดในทาง 

อาญา” และเรื่อง “ความหมายของกฎหมายอาญา” นั้น คงไม่ยากที่จะ 

ทำาให้ความเข้าใจให้ตรงกันและให้เกิดความเป็นเอกภาพในการเรียน 

การสอนกฎหมายอาญาได้

แต่สำาหรับเร่ือง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechen 

saufbau/Structure of Crime) นั้น ดูจะยังค่อนข้างยากอยู่มากที่จะ 

ทำาให้เกิดความเป็นเอกภาพในการเรียนการสอนกฎหมายอาญา เพราะ

เกี่ยวกับเรื่อง “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

 35 โปรดดู ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของ ฝ่ายผลกำาหนด
(Kausalität) กับ ฝ่ายเจตจำานงกำาหนด (Finalität) ใน คณิต ณ นคร กฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 6 เมษายน 2560 บทที่ 5 ข้อ 8 หน้า 135
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Structure of Crime) นั้น ในบ้านเราจะมีแนวทางของต่างประเทศสอง 

ค่าย คือ ค่ายฝรั่งเศสและค่ายเยอรมัน 

ดังนั้น สถาบันการศึกษากฎหมาย กล่าวคือ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ จึงต้องเป็นผู้นำาในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง “โครงสร้าง 

ของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/Structure of Crime) 

กันอย่างบ่อยครั้งในโอกาสต่อไป เพื่อให้การศึกษากฎหมายอาญามีความ 

เป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพ

สำาหรับในประเทศเยอรมนีนั้น ก่อนที่จะมีความเห็นร่วมกัน 

ในขณะนี้ว่า “โครงสร้างของความผิดอาญา” (Verbrechensaufbau/  

Structure of Crime) ของ “ฝ่ายเจตจำานงกำาหนด” (Finalität/ 

intention-based concept) เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ก็ได้มีการต่อสู้กันในทาง 

ความคิดกันเวลายาวนานมาก และบัดนี้ “ฝ่ายผลกำาหนด” (Kausalität/  

result-based concept) ก็ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

ดังนั้น  เราจึงชอบที่จะกระทำาตามแบบอย่างของประเทศ 

เยอรมันบ้างหรือไม่อย่างไร
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หลักการไม่ “รับฟัง”
พยานวัตถ ุพยานเอกสาร

ซึ่งได้มาโดยการจับ การค้น การยึด 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ *

ผู้เขียนได้มีโอกาสเขียนบทความหัวข้อดังกล่าวลงในวารสาร  

“นิติศาสตร์” ฉบับที่ 3 ปีที่ 9 พ.ศ. 2521 (หน้า 120 - 136) และได้ใช้

เป็นเอกสารในการประกอบการสอนในวิชา น.720 (กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาชั้นสูง) ในระดับปริญญาโท ของคณะนิติศาสตร์ มาโดยตลอด  

ตราบจนกระทั่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล มาเป็นผู้ 

รับผิดชอบวิชานี้ ก็ได้ขอให้ผู้เขียนได้บรรยายหัวข้อนี้ให้แก่นักศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง ดังปรากฏใน “เค้าโครงการบรรยาย” ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  

เป็นผู้จัดทำาและเผยแพร่แก่นักศึกษาหลายต่อหลายรุ่น

นับตั้งแต่ผู้เขียนได้เขียนบทความนั้นราวๆ ปลายปี พ.ศ. 2520  

(พิมพ์เผยแพร่ปี พ.ศ. 2521) หลักการไม่ “รับฟัง” พยานวัตถ ุฯลฯ หรือ

ที่เรียกกันในตำารากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า Exclusionary 

Rule นั้น ได้มีวิวัฒนาการมากพอสมควร (ในบทความนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึง

* ศาสตราจารย์พิเศษสาขากฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ กรรมการกฤษฎีกา กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
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หลักการไม่รับฟังพยานวัตถุ ฯลฯ นี้ โดยจะกล่าวถึงสั้นๆ ว่า “หลักการ”)

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่บทความนั้นได้ตีพิมพ์เผยแพร ่

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาก็ได้วินิจฉัยคดีหลากหลาย อันเป็นการจำากัด 

การใช้หลักนี้มิให้กว้างขวางจนเกินไป ส่วนของประเทศไทย ความ 

เปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือ การมีหลักการใหม่ใน  ป.วิ.อ.  มาตรา 

226/1 ซึ่งเป็นการ “ยกเว้น” ให้รับฟังพยานวัตถุ พยานเอกสาร ที่ได้

มาจากการจับ การค้นโดยมิชอบได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน  

มาตรา 226/1 ซึ่งมีข้อความดังนี้

มาตรา  226/1  ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า  พยาน 

หลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาเนื่องจาก 

การกระทำาโดยมิชอบ  หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยอาศัยข้อมูล 

ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ  ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น 

เว้นแต่การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำานวย 

ความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของ 

ระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน  

ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลพิจารณา 

ถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดี  โดยต้องคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

ด้วย 

(1)  คุณค่าในเชิงพิสูจน ์ความสำาคัญ และความน่าเชื่อถือของ 

พยานหลักฐานนั้น 

(2)  พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคด ี

(3)  ลกัษณะและความเสียหายทีเ่กดิจากการกระทำาโดยมชิอบ

(4)  ผู้ที่กระทำาการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐาน 

มานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด 
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บทบัญญัติของ  ป.วิ.อ.  มาตรา  226/1  ดังกล่าว ย่อม

หมายความว่าหากมีการ “ค้น” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ค้นที่ 

รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น และไม่เข้าข้อยกเว้นที่ให้ค้นได้โดยไม่ต้องมี 

หมายค้น “พยานวัตถุ” ที่ได้มาจากการค้นย่อม “รับฟัง” ไม่ได้ ตาม 

ป.วิ.อ. มาตรา 226 อย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ ป.วิ.อ. มาตรา  

226/1 บัญญัติไว้ “พยานวัตถุ” ซึ่งเป็น “พยานหลักฐานที่เกิดขึ้น

โดยชอบ” แต่ “ได้มาเนื่องจากการกระทำาโดยมิชอบ” ก็อาจจะ “รับฟัง” 

เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจำาเลยได้ หากเข้าหลักเกณฑ์ 

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 226/1 

หลักการใหม่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 226/1 มีส่วนคล้ายคลึง 

กับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ ซึ่งยอมให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ

รับฟังพยานวัตถุได้ แม้จะได้มาจากการค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม  

ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงไว้ในเชิงอรรถที ่ 20 ของบทความของ

ผู้เขียนดังกล่าวนั้น (หน้า 135) 

วิวัฒนาการอื่นๆ เกี่ยวกับหลักการนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

(1) ศาลฎีกาใช ้“หลักการ” นี้ กับการได้มาซึ่ง “พยานวัตถุของ

เอกชน” ด้วย ดังปรากฏจากคำาวินิจฉัยในฎีกาที่ 2281/2555 ดังนี้ 

เทปบันทึกเสียงวัตถุพยานจำาเลยที่ 2 เป็นการแอบบันทึก ขณะ 

ที่มีการสนทนากันระหว่างโจทก์ร่วมกับ ช. มารดาโจทก์ร่วมพยาน และ 

จำาเลยที่ 2 โดยโจทก์ร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อน อันเป็นการแสวงหา 

พยานหลักฐานโดยมิชอบห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 แม้เป็นหลักกฎหมายใช้ 

ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนในกรณีเจ้าพนักงานของรัฐใช้วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานโดย 

มิชอบ แต่มาตรา  226  ไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำาไปใช้กับการแสวงหา
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พยานหลักฐานของบุคคลธรรมดา เมื่อระหว่างพิจารณาคดีได้มีพระราช

บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28)  

พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมาตรา 11  

บัญญัติให้เพิ่มมาตรา 226/1 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

กำาหนดให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้ ถ้าพยานหลักฐาน 

นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำานวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย อันเกิด 

จากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา และปรากฏ 

ว่าบทบัญญัตินี้เป็นคุณแก่จำาเลยที่ 2 จึงต้องนำามาใช้บังคับในการรับฟัง 

พยานหลักฐานของจำาเลยที่ 2 ดังนี้ เทปบันทึกเสียงรวมทั้งบันทึกการ 

ถอดเทปแม้จะได้มาโดยมิชอบ ศาลฎีกานำามารับฟังเป็นพยานหลักฐาน 

ตามมาตรา 226/1 ได้

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินไว้ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1921 ในคดี Burdeau  V. McDowell,  256  U.S.  465 

(1921) ว่า ศาลจะไม่ใช้ “หลักการ” นี้กับพยานหลักฐานที่เอกชนได้มา

โดยมิชอบ หากไม่มีการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

โดยศาลฎีกาของสหรัฐได้กล่าวไว้ในคำาพิพากษาว่า “หลักการ” (the 

exclusionary rule) นี้ ถือเสมือนเป็น 

a restraint upon the activities of sovereign authority  

and … not … a  limitation upon other  than governmental  

agencies 

ในบทความนั้นของผู้เขียน ในหน้า  123 ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ 

ดังนี้ 

เหตุผลในแง่ของการยับยั้งมิให้เจ้าพนักงานกระทำาการเช่นนั้น 

อีก (deterrent)

ศาลฎีกาอเมริกันได้กล่าวยำา้ในคำาพิพากษาคดีต่างๆ  อยู่เสมอว่า 

เหตุผลท่ีสำาคัญท่ีสุดในการไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานท่ีได้มาโดยวิธีการ 
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อันมิชอบ  ก็เพื่อที่จะยับยั้งมิให้เจ้าพนักงานกระทำาการอันมิชอบเช่นนั้น 

ต่อไปอีก  ในกรณีน้ีอาจเป็นการยับย้ังเจ้าพนักงานผู้น้ันโดยเฉพาะเจาะจง 

(specific deterrent) หรือยับย้ังเจ้าพนักงานอ่ืนๆ โดยท่ัวไป (general  

deterrent)  ก็ได้  เช่น  ถ้าเจ้าพนักงานผู้ทำาการค้นโดยไม่มีหมายค้น 

ตระหนักดีว่าศาลจะไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้นนั้น  

เจ้าพนักงานผู้น้ันอาจไม่กล้ากระทำาการค้นโดยไม่มีหมายค้นน้ันต่อไปอีก 

เมื่อจะทำาการค้นในคราวต่อไป  จำาเป็นจะต้องดำาเนินการให้มีการออก 

หมายค้นเสียก่อน  หลักการเดียวกันนี้ก็มุ่งหวังว่าจะมีผลเป็นการยับยั้ง 

ต่อเจ้าพนักงานรายอื่นๆ โดยทั่วๆ ไปด้วย

 (2) หากเป็นกระบวนพิจารณาในชั้น “ลูกขุนใหญ่” (grand jury 

proceedings) ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ในคดี United  States

v. Calandra, 414 U.S. 338 (1974) วินิจฉัยว่า “หลักการ” นี้ ไม่อาจ

นำามาใช้ได้ เพราะหากให้พยานบุคคลปฏิเสธไม่ยอมให้การต่อ grand  

jury เพียงเพราะพยานวัตถุได้มาจากการค้นโดยมิชอบ ก็จะส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพของระบบกล่าวหาโดยผ่านกระบวนการของลูกขุนใหญ่  

โดยที่ก็เป็นการไม่แน่ชัดว่าหากใช้ “หลักการ” นี้ (โดยการ “ไม่รับฟัง”

พยานวัตถุที่ได้มาจากการค้นโดยมิชอบ) แล้วจะมีผลเป็นการ “ยับยั้ง” 

เจ้าพนักงานมิให้กระทำาการค้นโดยมิชอบได้มากน้อยเพียงใดหรือไม่

 ดังนั้น “หลักการ” นี้จึงใช้ได้กับขั้นตอนในชั้น “การพิจารณา” 

คดีอาญา (criminal trial) เท่านั้น

 (3) ข้อยกเว้นของหลัก  “ผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษ”  (fruit of 

the poisonous tree)

 ในบทความนั้นของผู้เขียน ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในหน้า 128 และ  

129 ว่า นอกจาก “พยานวัตถุ” ที่ได้มาจากการจับ การค้น ที่ไม่ชอบ จะ  

“รับฟัง” ไม่ได้ ตาม “หลักการ” นี้แล้ว พยานวัตถุอื่นๆ ที่ได้มาไม่ว่าโดย
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ทางตรงหรือโดยทางอ้อมจากพยานวัตถุช้ินแรกท่ีได้มาจากการจับ การค้น 

ท่ีไม่ชอบน้ัน ย่อมรับฟังไม่ได้ด้วยเช่นกัน เพราะเป็น “ผลไม้ของต้นไม้ที่

เป็นพิษ” เว้นเสียแต่ว่า โจทก์ (พนักงานอัยการ) จะสามารถแสดงให้ศาล

เห็นได้ว่า “พยานชิ้นหลัง” ไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ “พยานชิ้นแรก”

 หลักหนึ่งที่ใช้เป็น “ข้อยกเว้น” ได้ ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ใน  

“บทความ” หน้า 129 คือ หลักที่ว่า “กรณีที่จะต้องมีการค้นพบพยานชิ้น 

(หลัง) นั้นจากแหล่งอิสระ” (Independent Source) 

 ในปี ค.ศ. 1988 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินไว้ในคดี 

Murray v. United States, 487 U.S. 533 (1988) ยอมรับฟัง “พยาน

ชิ้นหลัง” ได้ โดยมีข้อเท็จจริง ดังนี้ 

 (1) เจ้าหน้าที่ตำารวจมีเหตุอันควรสงสัย (probable  cause)

ที่จะขอให้ศาลออกหมายค้นได้ (เทียบได้กับ ป.วิ.อ. มาตรา 59/1 ซึ่งใช้ 

คำาว่า “ปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่ทำาให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่จะ 

ออกหมายตามมาตรา ... 69”) 

 (2) แต่เจ้าหน้าที่ตำารวจกลับไปค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น  

และผลจากการเข้าไปค้นได้พบว่ามี “พยานวัตถุ” ที่ต้องการยึดอยู่ในที่ 

รโหฐานนั้นจริงๆ 

 (3) เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ได้แตะต้อง “พยานวัตถุ” นั้น แต่ไป 

ขอให้ศาลออกหมายค้น โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่แรก (ตามข้อ 1) 

โดยในการขอให้ศาลออกหมาย มิได้อ้างถึงข้อมูลที่ได้มาจากการเข้าไป 

ในที่รโหฐาน (ตามข้อ 2) นั้นแต่อย่างใด

 (4) เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าไปค้นที่รโหฐานโดยอาศัยหมายค้นและ  

“ยึด” พยานวัตถุนั้น

 ประเด็นก็คือ “พยานวัตถุ” นั้นจะ “รับฟัง” ในการพิสูจน์

ความผิดของจำาเลยได้หรือไม่
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 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ขยายหลัก “independent 

source” ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยวางหลักในคดีนี้ว่า หาก

พิสูจน์ได้ว่า การที่เจ้าหน้าที่ตำารวจตัดสินใจไปขอให้ศาลออกหมายค้น 

ไม่ได้เป็นผลใดๆ เลยมาจากการไปพบ “พยานวัตถุ” ชิ้นนั้นจากการ 

เข้าไปค้นที่รโหฐานโดยไม่ชอบในตอนแรก (โดยไม่มีหมายค้นในตอนแรก)  

พยานวัตถุชิ้นนั้นย่อมรับฟังได้

 อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาฝ่ายเสียง

ข้างน้อยก็ “ทำาความเห็นแย้ง” ว่า การยอมให้ “รับฟัง” พยานวัตถุ 

ในกรณีเช่นนี้ได้ เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าไปในที่ 

รโหฐานโดยมิชอบด้วยกฎหมายในตอนแรก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  

“พยานวัตถุ” อยู่ในที่รโหฐานนั้นจริงๆ ก่อนที่จะดำาเนินการขอให้ศาลออก 

หมายซึ่งเป็นกระบวนการที่ “ยากลำาบากและค่อนข้างจะกินเวลา”

 “คำารับสารภาพ” ที่ได้มาจากการจับโดยมิชอบ

 ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยไว้ในคดี New York v. Harris,

495  U.S.  14  (1990) ว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจมี “เหตุอันควรสงสัย”

(probable cause) ที่จะจับจำาเลย แต่เข้าไปจับจำาเลยในที่รโหฐานโดย 

ไม่มีหมายค้นที่รโหฐาน (ทำาให้การจับไม่ชอบด้วยกฎหมาย เปรียบเทียบ 

ได้กับ ป.วิ.อ. มาตรา 81 ซึ่งต้องมีอำานาจค้นที่รโหฐานด้วย การจับในที่ 

รโหฐานจึงจะเป็นการจับที่ชอบด้วยกฎหมาย) ทำาให้การจับไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย ดังนั้น การที่จำาเลยให้การ “รับสารภาพ” ในที่รโหฐาน คำารับ 

สารภาพจึง “รับฟังไม่ได้” เพราะเป็น “ผลไม้ของต้นไม้ท่ีเป็นพิษ” (คือการ 

จับท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย) อย่างไรก็ตาม คำารับสารภาพครั้งที่สองของ 

จำาเลยที่ให้การรับสารภาพหลังจากถูกนำาตัวออกมาจากที่รโหฐานแล้ว  

หาใช่เป็น “ผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษ” แต่อย่างใด ถือได้ว่า เป็นดุจดัง 

คำารับสารภาพทั่วๆ ไปที่ผู้ต้องหาให้ไว้แก่พนักงานสอบสวนในขณะที่ถูก 

จับกุม ณ สถานที่ใดๆ (นอกจากที่รโหฐาน) โดยชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง
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 (4) “พยานวัตถุ” ที่ได้มาจากการค้นที่รโหฐานโดยมิชอบ อาจ

นำามาใช้เพื่อเป็นการหักล้างความน่าเชื่อถือของจำาเลยได้

 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ในคดี United States v. Havens, 

446  U.S.  620  (1980) วินิจฉัยว่า ในคดีลักลอบนำาเข้าโคเคน จำาเลย

ให้การเป็นพยาน เมื่อถูกถามค้าน จำาเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ตัดเนื้อผ้าจาก 

เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่ง และไม่ได้นำาผ้าที่ตัดนั้นไปเย็บเป็นกระเป๋าของเสื้อเชิ้ตอีก 

ตัวหนึ่ง เพื่อลักลอบเอาโคเคนเข้าไปซ่อนในกระเป๋าเสื้อที่ตัดเย็บขึ้นใหม่ 

นั้น นอกจากนั้น จำาเลยยังให้การปฏิเสธว่าตนไม่มีเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งที่กระเป๋า 

เสื้อหายไปบรรจุอยู่ในกระเป๋าเดินทาง (luggage) ขณะที่จำาเลยถูกจับได้  

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาตัดสินว่า โจทก์ (พนักงานอัยการ) ย่อมนำา 

เสื้อเชิ้ตตัวนั้น (ที่กระเป๋าเสื้อหายไปเพราะนำาไปเย็บเป็นกระเป๋าเสื้อของ 

เสื้อเชิ้ตอีกตัวหนึ่ง) มาเป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเพื่อประโยชน์ 

ในการให้ลูกขุนพิจารณาความน่าเชื่อถือ (credibility) ของจำาเลยได้ แม้ว่า 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะค้น luggage นั้นโดยมิชอบและพบเสื้อเชิ้ตตัวนั้น (ที่ 

กระเป๋าเสื้อหายไป) อยู่ใน luggage นั้นก็ตาม

 ข้อยกเว้นไม่ใช้  “หลักการ”  นี้  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

กระทำาการโดยมิชอบอย่างสุจริต (police good faith exception)

 ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ ในคดี 

หลากหลายว่า แม้พยานหลักฐานได้มาโดยมิชอบ “หลักการ” นี้ก็จะไม่

นำาไปใช้ หากเจ้าหน้าที่ตำารวจปฏิบัติหน้าที่โดยเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า การ

ปฏิบัติหน้าที่นั้น ไม่ได้เป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน (คดี 

United  States  v.  Leon,  468  U.S.  897  (1984)) ทั้งนี้ด้วยเหตุผล

ท่ีว่า ถ้าเจ้าหน้าท่ีตำารวจเห็นว่าขณะน้ันตนเองปฏิบัติหน้าท่ีโดยถูกต้องแล้ว 

การใช้ “หลักการ” นี้ (โดยการไม่ “รับฟัง” พยานหลักฐานที่ได้มาจาก 

การปฏิบัติหน้าที่นั้น) ก็จะไม่สมประโยชน์ในแง่ของการ “ป้องปราม” แต่

ประการใดเลย
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 ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา จึงได้วินิจฉัยไว้ในคดีต่างๆ ดังนี้

 (1) หากเจ้าหน้าที่ตำารวจปฏิบัติหน้าที่โดยยึด “บรรทัดฐาน”  

ของศาลสูง เช่น ศาลสูงเคยวินิจฉัยว่า การจับ การค้น ในกรณีนั้นๆ  

สามารถทำาได้ แต่ต่อมาภายหลัง คำาพิพากษาศาลสูงนั้นถูก “พิพากษา

กลับ” (overruled) โดยศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา

 ในกรณีเช่นนี้ ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยไว้ในคดี Davis  v. 

United States, 131 S. Ct. 2419 (2011) ว่า พยานหลักฐานที่ได้มา 

“รับฟัง” ได้

 โดยศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลว่า การใช้ “หลักการ” นี้ 

โดยการ “ไม่รับฟัง” พยานหลักฐานท่ีได้มา หาได้ “สมประโยชน์” ของการ  

“ป้องปราม” อันเป็นเหตุผลหลักของการไม่รับฟังแต่อย่างใดไม ่ โดยหาก 

ไม่รับฟังในกรณีเช่นนี้ ก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ “ความจริง 

และความปลอดภัยของสังคม” (would come at a high cost to truth  

and public safety)

 (2) ตัวบทกฎหมายท่ีให้อำานาจเจ้าหน้าท่ีตำารวจทำาการจับ ค้นได้ 

เป็นตัวบทกฎหมายที่เห็นได้ในตัวเองว่ามีความถูกต้องชอบธรรมในขณะ 

ที่มีการออกบทบัญญัตินั้นๆ (เจ้าหน้าที่ตำารวจจึงดำาเนินการจับ ค้น ตาม 

บทบัญญัติของกฎหมายน้ันๆ) แต่ต่อมากฎหมายน้ันๆ ถูกศาลสูงวินิจฉัยว่า 

ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (unconstitutional) 

 ในกรณีเช่นนี้ พยานหลักฐานที่ได้มาจากการจับ การค้น ตาม 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะจับหรือค้นนั้น ย่อม “รับฟัง” ได้  

(คดี Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979)) 

 (3) ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาดว่าบุคคลนั้นๆ มี  

“หมายจับ” ทั้งๆ ที่ไม่เป็นความจริง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้เก็บ 

ข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการจับกุมบุคคลนั้นๆ  
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และได้พยานวัตถุมาจากการค้นตัวบุคคล พยานวัตถุนั้นๆ ย่อม “รับฟัง”  

ได้ (คดี Arizona v. Evans, 514 U.S. 1 (1995) และคดี Herring v. 

United States, 555 U.S. 135 (2009)) 

 เหตุผลที่ให้ “รับฟัง” ได้ ก็คือการใช้ “หลักการ” นี้ โดยการ “ไม่

รับฟัง” ควรใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจจงใจล่วงละเมิดกฎหมายอย่าง

แท้จริง เช่น ทำาการจับ ค้น โดยไม่มีหมายจับ ทั้งๆ ที่ “รู้” อยู่ว่าไม่สามารถ

กระทำาได้ แต่ไม่ใช่ในกรณีที่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด 

คลาดเคลื่อน

 (4) กรณีเจ้าหน้าที่ตำารวจค้นตามหมายค้น แต่เป็นหมายที่ “ไม่ 

สมบูรณ์” (defective search warrant) 

 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา วินิจฉัยไว้ในคดี United  States 

v. Leon, 468 U.S. 897 (1984) ว่า จะไม่ใช้ “หลักการ” นี้กับการค้น

ตามหมายค้น แม้ว่าต่อมาหมายค้นนั้นจะถูกเพิกถอนเพราะเป็นหมายค้น 

ที่ออกไปโดยปราศจาก probable cause ก็ตาม (หมายเหต ุ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แม้ว่า “หมายค้น” จะต้องออกโดยศาลและจะต้องมี  

probable cause ก่อนจะออกหมายก็ตาม แต่จำาเลยสามารถโต้แย้งต่อ 

ศาลได้ในภายหลังว่า “หมายค้น” ที่ศาลออกไปในตอนแรกนั้น ไม่สมบูรณ์ 

เพราะขาด “probable cause”)

 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้วางบรรทัดฐานไว้ ให้ “รับฟัง”  

พยานหลักฐานที่ได้มาจากการค้น (โดยหมายค้นที่ต่อมาภายหลังศาล 

วินิจฉัยว่าเป็นหมายค้นที่ “ไม่สมบูรณ์”) เพราะเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

ปฏิบัติการค้นโดย “สุจริต” (good faith) เพราะเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าเป็น

หมายค้นที่สมบูรณ์แล้ว
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บทสรุป

 นับเนื่องจากคำาวินิจฉัยของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาในคดี Weeks  

v. United States, 232 U.S. 383 (1914) ที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาวินิจฉัย 

สร้าง “หลักการ” นี้ เพื่อใช้ในคดีที่ขึ้นสู่ศาลสหรัฐ และต่อมาในคดี Mapp  

v. Ohio, 367 U.S. 743 (1961) ที่ให้ใช้ “หลักการ” นี้ ในทุกคดีที่ขึ้นสู่ 

ทุกศาลท้ังศาลสหรัฐอเมริกาและศาลมลรัฐ “หลักการ” น้ีก็ยังคงยืนหยัด 

เป็นปราการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองสหรัฐให้พ้นจากการจับ 

การค้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำารวจสหรัฐอยู่โดยตลอด 

แม้กาลเวลาจะผ่านมานานหลายทศวรรษ “หลักการ” นี้ก็ยังคงดำารงอยู่ 

แม้ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาจะจำากัดการใช้ “หลักการ” นี้ให้แคบลงไป 

บ้างก็ตาม ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่า การใช้ “หลักการ” นี้ จะมีผลเป็นการ  

“ยับยั้ง” (deter) มิให้เจ้าหน้าที่ตำารวจกระทำาการอันเป็นการล่วงละเมิด 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนลงได้บ้าง โดยความมุ่งหมายเพื่อเป็นการ  

“ยับย้ัง” การกระทำาของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ อันถือเป็นท่ีมาของ “หลักการ” 

นี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 ในคดี Weeks v. United States นั้น  

เป็นเหตุผลสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ “หลักการ” นี้ ยังคงเป็นหลักกฎหมายอยู่ใน 

สหรัฐอเมริกาตราบจนทุกวันนี้
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เส้นแบ่งบางๆ ระหว่างความรับผิดทางอาญา
และความรับผิดทางปกครอง

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ *    

 

 ก่อนปี พ.ศ. 2542  คือ  ก่อนมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  เรารู้จักแต่เพียงความรับผิดทาง 

อาญาและความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น หลังปี พ.ศ. 2542 เราเริ่มรู้จัก 

ความรับผิดทางปกครองเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง และความรับผิดประการหลัง 

นี้เองที่ทำาให้มีการแยกคดีอาญากับคดีปกครองออกจากกัน แต่การแยกนี้ 

ก็ยังไม่เด็ดขาด ดังจะเห็นได้ว่ามีหลายครั้งที่คดีอาญาตัดสินโดยมิได้นำา 

แนวความคิดในทางกฎหมายปกครองมาใช้ ทำาให้เกิดความรับผิดทางอาญา 

จำานวนมากที่ผู้รับผิดไม่ควรต้องรับผิดในทางอาญา แต่ควรรับผิดเฉพาะใน 

ทางปกครองเท่านั้น  เส้นแบ่งระหว่างความรับผิดทางอาญากับความรับผิด 

ทางปกครองจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง

1. ฐานทางกฎหมายของความรับผิดทางอาญาและความ
  รับผิดทางปกครอง

ฐานทางกฎหมายของความรับผิดทางอาญาและความรับผิดทาง

ปกครองมาบรรจบกันเมื่อผู้กระทำาความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

* ศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ความรับผิดทางปกครองในบทความนี้ไม่ได้หมายถึงความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่จะใช้ในความหมายของความรับผิดที่ศาลปกครองเพิกถอนคำาสั่งหรือกฎ 
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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1.1  ฐานทางกฎหมายของความรับผิดทางอาญาของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทบัญญัติที่เป็นฐานความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ก็คือ บทบัญญัติในลักษณะ 2 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการปกครองโดย 

เฉพาะในหมวด 2 ว่าด้วยความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งมีมาตรา 

เกี่ยวข้องหลายมาตรา เช่น ความผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ 

(มาตรา 147) ความผิดฐานเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์ (มาตรา 148) 

ความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับสินบน (มาตรา 149) ฯลฯ  

แต่ที่สำาคัญคือ มาตรา 157 ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง 

ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษ 

จำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ”

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย2 อธิบายมาตรา 157 นี้ว่ามี 2 

ความผิด คือ

ความผิดที่ 1 มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ

องค์ประกอบภายนอก

(1) เป็นเจ้าพนักงาน

(2) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

องค์ประกอบภายใน

(1) เจตนาธรรมดา 

(2) มูลเหตุชักจูงใจ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด

2 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา  ภาค  2-3, พิมพ์ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2553, หน้า 74-75
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ความผิดที่ 2 มีองค์ประกอบ 2 ประการเช่นกัน คือ 

องค์ประกอบภายนอก

(1) เป็นเจ้าพนักงาน

(2) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบภายใน

(1) เจตนาธรรมดา

(2) มูลเหตุชักจูงใจ โดยทุจริต

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย3 ยังกล่าวว่า มาตรานี้เป็น

มาตรากวาดกอง กล่าวคือการกระทำาต่างๆ ของเจ้าพนักงานถ้าไม่เป็น 

ความผิดเฉพาะเรื่องก็มักจะเป็นผิดตามมาตรานี ้ ซึ่งบัญญัติการกระทำาไว้

สองประการ ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด คำาว่า “โดยมิชอบ” หมายความถึงโดยมิชอบ 

ด้วยหน้าที่  ซึ่งเจ้าพนักงานมีอยู่ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ คำาสั่งของคณะ 

รัฐมนตรี คำาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

ซึ่งออกได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ความสำาคัญอยู่ที่มูลเหตุชักจูงใจ คือ ต้อง 

กระทำาเพื่อแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อนึ่ง ความเสียหายในที่นี้ 

ไม่จำากัดเฉพาะความเสียหายในทางทรัพย์สินเท่านั้น แต่หมายความถึง 

ความเสียหายทุกทาง เช่น ความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเสียหายต่อ 

เสรีภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานมีเจตนาจะแกล้งผู้อื่น

(2) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คือได้ปฏิบัติ 

หรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีมูลเหตุชักจูงใจที่จะแสวงหาประโยชน์ 

ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นกรณีที่ 

เจ้าพนักงานหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นอันเป็นประโยชน์ที่มิควรได ้

3 หยุด แสงอุทัย, เพิ่งอ้าง
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โดยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนภายหลังเจ้าพนักงานจะ 

ได้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ ไม่สำาคัญ

1.2  ฐานทางกฎหมายของความรับผิดทางปกครองของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ศาลปกครองมีเขตอำานาจหลายประการ โดย มาตรา  

9 บัญญัติว่า  “ศาลปกครองมีอำานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำาสั่งในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้

(1) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำาสั่ง 

หรือการกระทำาอื่นใดเนื่องจากกระทำาโดยไม่มีอำานาจหรือนอกเหนือ 

อำานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 

ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำาคัญที่กำาหนดไว้สำาหรับการกระทำานั้น  

หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ 

มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับ 

ประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

(2) คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ 

หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

(3) คดีพิพาทเก่ียวกับการกระทำาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอ่ืน 

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำานาจ 

ตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำาสั่งทางปกครอง หรือคำาสั่งอื่น หรือจากการ 

ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

(4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
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(5) คดีที่มีกฎหมายกำาหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำาหรือละเว้น 

กระทำาอย่างหนึ่งอย่างใด

(6) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำาหนดให้อยู่ในเขต 

อำานาจศาลปกครอง

เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำานาจศาลปกครอง

(1) การดำาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

(2) การดำาเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

(3) คดีที่อยู่ในอำานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล 

แรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชำานัญพิเศษอื่น”

ความรับผิดทางปกครองตามมาตรา 9 นี้มีหลายกรณี แต่ที่สำาคัญ 

ที่จะมาเปรียบเทียบกับกรณีตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา คือ 

ความรับผิดตามมาตรา 9 (1) ซึ่งกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานของรัฐ 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการ 

กระทำาดังต่อไปนี้

(1) กระทำาโดยไม่มีอำานาจ

(2) กระทำานอกเหนืออำานาจหน้าที่

(3) กระทำาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

(4) กระทำาโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น 

สาระสำาคัญที่กำาหนดไว้สำาหรับการกระทำานั้น

(5) กระทำาโดยไม่สุจริต

(6) กระทำาโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

(7) กระทำาโดยมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำาเป็นหรือ 

สร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
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(8) กระทำาโดยเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ

1.3  ความแตกต่างระหว่างความรับผิดทางอาญากับความ 
รับผิดทางปกครอง

หากพิจารณาความรับผิดทางอาญาตามมาตรา 157 ประมวล 

กฎหมายอาญากับมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันตรงที่ 

ผู้กระทำาความผิดทางอาญามีการกระทำาที่ “มิชอบ” ส่วนผู้กระทำาความผิด 

ทางปกครองก็มีการกระทำาที่ “ไม่ชอบ” เช่นกัน แต่ในประเด็นอื่นๆ มี 

ความแตกต่างกันหลายประการ ดังตารางที่ได้แสดงนี้

คดีอาญาตาม
มาตรา 157

ประมวลกฎหมายอาญา

คดีปกครองตามมาตรา 9 (1)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์
ของการลงโทษ

มุ่งลงโทษผู้กระทำาความ
ผิดเพื่อให้หลาบจำาและให้
สังคมสงบสุข

มุ่งให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดีขึ้น

ลักษณะของ
การกระทำา

กระทำาโดยเจตนา การกระทำาทุกอย่างไม่ว่าจะมีเจตนา
หรือไม่ก็ตาม

เจตนาพิเศษ มีเจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่ง
ผู้ใดหรือโดยทุจริต

ไม่ต้องมีเจตนาพิเศษ

ลักษณะของ
การลงโทษ

- ประหารชีวิต
- จำาคุก
- ปรับ
ฯลฯ

เพิกถอนคำาสั่งหรือกฎ

วัตถุของการ
ลงโทษ

ลงโทษผู้กระทำาความผิด ลงโทษการกระทำา 
(ด้วยการเพิกถอนคำาสั่งหรือกฎ)
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ข้อแตกต่างที่สำาคัญก็คือเจตนารมณ์และที่มาของมาตรา 157 

ประมวลกฎหมายอาญา คือ เจ้าพนักงานที่ไม่มีเจตนาทุจริตแต่กระทำา 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายจะมีความผิดตามมาตรา 157 ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงาน 

มเีจตนา “กลัน่แกลง้” ผูอ้ืน่เทา่นัน้ หากไมม่ขีอ้เทจ็จรงิเรือ่งเจตนากลัน่แกลง้ 

ผู้อื่น แม้เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

เจ้าพนักงานก็ไม่มีความผิดมาตรา 157 แต่อาจมีความผิดทางปกครองที่ 

คำาสั่งของเจ้าพนักงานผู้นั้นจะต้องถูกเพิกถอน

 ในเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท4 ก็อธิบายไว้

อย่างชัดเจนเช่นกันว่า 

“ในกรณีเจ้าพนักงานออกคำาสั่งทางปกครองโดยไม่มีเจตนาทุจริต 

และไม่มีเจตนากล่ันแกล้งผู้อ่ืน แม้ต่อมาคำาส่ังทางปกครองของเจ้าพนักงาน 

จะถูกยกเลิกเพิกถอนโดยศาลปกครองด้วยเหตุผลที่ว่าคำาสั่งนั้นไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดจากการที่เจ้าพนักงานตีความกฎหมายผิดหรือ 

อาจเกิดจากความเห็นของเจ้าพนักงานไม่ตรงกับความเห็นศาลผลของการ 

เพิกถอนคำาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นเพียงองค์ประกอบ 

ภายนอกของความผิดตามมาตรา 157 เท่านั้น ซึ่งอาจถือได้ว่าเจ้าพนักงาน 

ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าพนักงาน 

จะผิด มาตรา 157 กรณีดังกล่าวได้ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ต้องพิสูจน์จน 

ปราศจากข้อสงสัยว่าเจ้าพนักงานมีเจตนากลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ถ้า 

ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งผู้ใด เจ้าพนักงานผู้ทำาคำาสั่งทางปกครองแล้วถูกศาล 

เพิกถอนนั้นไม่มีทางที่จะผิดมาตรา 157

 ในกรณีกฎหมายให้อำานาจดุลพินิจกับเจ้าพนักงาน ซึ่งบางกรณี

ศาลอาจมีดุลพินิจต่างจากเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานก็ไม่มีความผิดตาม 

4 ปกป้อง ศรีสนิท, “ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ในฐานะ” “เกราะ
คุ้มกันเจ้าพนักงาน” ในการปฏิบัติหน้าที่ วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 
(กันยายน – ธันวาคม) 2551, หน้า 18

60s.indd   125 7/15/18   3:36 AM



126  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

มาตรา 157 หากไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตหรือใช้ดุลพินิจอย่าง 

กลั่นแกล้ง”

คำาอธิบายทางกฎหมายอาญาดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของกฎหมายปกครองดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ที่บัญญัติไว้ในหลายมาตราว่า หากมีกรณีที่เจ้า

พนักงาน (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) กระทำาผิด เจ้าพนักงานก็สามารถเพิกถอน

คำาสั่งทางปกครองที่เกิดจากการกระทำาผิดของตนเองได้5 การที่กฎหมาย

กำาหนดไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานที่คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ 

คำานึงถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง ได้แก้ไข 

คำาสั่งทางปกครองให้ถูกต้องเสีย โดยกฎหมายตั้งอยู่บนข้อสันนิษฐานว่า 

เจ้าพนักงานที่ดีย่อมดำาเนินการเช่นว่านั้นแทนที่จะปกปิดการกระทำาผิด 

ของตนเอง อีกนัยยะหนึ่งก็คือกฎหมายยอมรับความผิดพลาดทางปกครอง 

ท่ีเกิดข้ึนได้น่ันเอง ดังน้ันหากเจ้าพนักงานออกคำาส่ังทางปกครองผิดพลาด 

5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 49 เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำาสั่งทาง

ปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ใน มาตรา 51 มาตรา 52 และมาตรา 53 ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ
กำาหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพกิถอนคำาสัง่ทางปกครองทีม่ลีกัษณะเปน็การใหป้ระโยชนต์อ้งกระทำาภายใน
เก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ ที่จะให้เพิกถอนคำาสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำาสั่งทางปกครองจะ
ไดท้ำาขึน้เพราะการแสดงขอ้ความอนัเปน็เทจ็หรอื ปกปดิขอ้ความจรงิซึง่ควรบอกใหแ้จง้หรอืการ
ข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 50 คำาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วน โดยจะให้มีผล ย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่ง
ตามทีก่ำาหนดได ้แตถ่า้คำาสัง่นัน้เปน็คำาสัง่ซึง่เปน็ การใหป้ระโยชนแ์กผู่ร้บั การเพกิถอนตอ้งเปน็
ไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52 

มาตรา 51 การเพิกถอนคำาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้
เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำานึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของ
ผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำาสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน
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และต้องรับผิดทางอาญาในทุกกรณี เจ้าพนักงานผู้นั้นก็จะไม่มีทาง 

เพิกถอนคำาสั่งทางปกครองของตนเองอย่างแน่แท้

อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในทางกฎหมาย 

มหาชนก็คือ แนวคิดเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่พระราช 

บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 บัญญัติ 

ไว้ในมาตรา 5 และ 6 อย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ (เจ้าพนักงาน, เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ) อาจทำาละเมิดผู้อื่นได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำาในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายก็ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ 

ไม่ได้6 ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดทางกฎหมายแพ่งตามมาตรา 420 และ 425 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์7 และเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิด หากมิได้

กระทำาด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง8

6 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
มาตรา 5 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที ่

ของตนได้กระทำาในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ 
โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าพน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า 
กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 6 ถ้าการกระทำาละเมิดของเจ้าพน้าที่มิใช่การกระทำาในการปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ 
โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้

7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ 

เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง 
อย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำาละเมิดจำาต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 425 นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้ 
กระทำาไปในทางการที่จ้างนั้น

8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 มาตรา 8 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  
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2.  บทวิเคราะห์เส้นแบ่งระหว่างความรับผิดทางอาญากับ
  ความรับผิดทางปกครอง

มีคดีตัวอย่างหลายคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเส้นแบ่งระหว่าง 

คดีอาญากับคดีปกครอง ซึ่งหากไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจนก็จะมีกระทบ 

ในหลายประการด้วยกัน

2.1  คดีตัวอย่างของการปะปนระหว่างคดีอาญากับคดี 
ปกครอง

ในปัจจุบันมีคดีอาญาตามมาตรา 157 จำานวนมากที่น่าจะ 

ก้าวข้ามเส้นแบ่งบางๆ มาสู่คดีปกครอง เช่น 

2.1.1  คดีที่หนึ่ง

ในคำาพิพากษาฎีกาที่ 3509/2549 พนักงานอัยการใช้ดุลพินิจ 

สั่งไม่ฟ้องคดีผู้เสียหาย แต่ต่อมาผู้เสียหายได้ฟ้องพนักงานอัยการเป็นคดี 

มาตรา 157 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยลงโทษจำาคุกพนักงานอัยการ ตามมาตรา  

157 และมาตรา 200 แต่ให้รอการลงโทษ โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 

“การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีเป็นการใช้ดุลพินิจที่มิได้อยู่บนรากฐานของ 

ความสมเหตุสมผล แต่เป็นการใช้ดุลพินิจตามอำาเภอใจ จึงเกินลำ้าออกนอก 

ขอบเขตของความชอบด้วยกฎหมายและในฐานะที่จำาเลยเป็นข้าราชการ 

อัยการชั้นสูง จำาเลยย่อมทราบดีถึงเกณฑ์วินิจฉัยมูลความผิดของพนักงาน 

อัยการ การใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้ จำาเลยเห็นได้อยู่ในตัวแล้ว 

ว่าเป็นการมิชอบและมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็น 

ผู้เสียหาย”

เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำาละเมิดชดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำาการนั้นไปด้วยความ 
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
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ในเรื่องนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท9 ในฐานะ

นักกฎหมายอาญาท่ีเข้าใจคดีปกครองเป็นอย่างดี วิเคราะห์ไว้อย่างแหลมคม 

ว่า “พนักงานอัยการมีอำานาจดุลพินิจในการสั่งคดีอาญา การสั่งคดีของ 

อัยการก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงาน เมื่อพนักงานอัยการสั่ง 

ไม่ฟ้องคดีใด แม้จะเป็นการใช้ดุลพินิจที่ศาลไม่เห็นด้วย เพราะศาลเห็นว่า 

ควรต้องทำาคำาสั่งฟ้องคดี แต่พนักงานอัยการที่สั่งไม่ฟ้องคดีจะมีความผิด 

ตามมาตรา 157 ก็ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการสั่งคดีโดยทุจริต  

เช่น รับสินบนเพื่อสั่งคดี หรือมีข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการมีเจตนา 

กลั่นแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เช่น มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน หากไม่มี 

ข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏในทางพิจารณาพนักงานอัยการก็ไม่มีความผิด 

มาตรา 157 กรณีดังกล่าว อาจทำาให้เราชวนคิดไปได้ว่าหากศาลชั้นต้นใช้ 

ดุลพินิจยกฟ้องคดีอาญา ต่อมาผู้เสียหายอุทธรณ์และฎีกาต่อศาลสูง 

และศาลสูงกลับคำาพิพากษาของศาลชั้นต้นอาจจะต้องถือว่าศาลชั้นต้น 

ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบและทำาให้ผู้เสียหายได้รับความ 

เสียหาย ศาลชั้นต้นก็อาจมีความผิดตามมาตรา 157 ได้เช่นกัน หากเป็น 

ดังนี้จริง คงมีศาลฎีกาเพียงศาลเดียวที่ใช้ดุลพินิจได้โดยเด็ดขาดและไม่ม ี

ทางที่จะเป็นความผิดมาตรา 157 เพราะไม่มีองค์กรใดมากลับคำาพิพากษา 

ศาลฎีกาได้ จึงไม่มีกรณีใดที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือศาลทุกชั้นก็อยู่ใน 

บังคับของมาตรา 157 เพราะศาลก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน นอกจากนี้  

มาตรา 201 ก็กำาหนดความผิดเฉพาะกับเจ้าพนักงานในตำาแหน่งตุลาการ 

รับสินบน หากจะกล่าวว่าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลไม่อยู่ในความรับผิด 

ทางอาญา มาตรา 201 คงถูกร่างขึ้นมาโดยความเข้าใจผิด เพราะไม่มีกรณี 

ใดที่จะปรับใช้ได้เลย” 

 9 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้ว, หน้า 20-21
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ดังนั้น แม้จะเป็นพนักงานอัยการหรือศาล หากปฏิบัติหน้าที่โดย 

ไม่มีเรื่องทุจริตหรือเรื่องกลั่นแกล้งก็ไม่มีทางที่จะผิดมาตรา 157 หลักการ 

เดียวกันนี้ต้องนำาไปใช้กับเจ้าพนักงานทางฝ่ายปกครองในทุกระดับ 

เช่นเดียวกัน”

2.1.2 คดีที่สอง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลฏีกาแผนกคดี 

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองได้มีคำาพิพากษาคดีหมายเลขดำา 

ที่ อม. 1/2547 ในคดีที่นายคัมภีร์ แก้วเจริญ อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ 

ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้ง 

9 คน ซึ่งประกอบด้วย พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ ประธาน ป.ป.ช.,  

นายชิดชัย พานิชพัฒน์, พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์, นายวิเชียร 

วิริยะประสิทธิ์ , นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น, นายยงยุทธ กปิลกาญจน์, 

นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์, นายเชาว์ อรรถมานะ และนายพินิต อารยะศิริ  

เป็นจำาเลยที่ 1-9 ฐานกระทำาผิดทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำาผิดต่อ 

ตำาแหน่งหน้าที่ราชการกรณีขึ้นค่าตอบแทนให้แก่ตนเอง 

ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ 

กับพวก ได้เข้ายื่นร้องขอต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง 

ทางการเมืองเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 กล่าวหาจำาเลยที่ 1 ในฐานะ 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และจำาเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ในฐานะกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้กระทำาการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง 

หน้าที่ราชการ โดยยื่นเรื่องผ่านประธานวุฒิสภา 

องค์คณะผู้พิพากษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นจำานวน 

7 คน โดยมีนายสมศักดิ์ เนตรมัย เป็นประธานกรรมการไต่สวน 

ทำาหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและทำาความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินคดีตาม 

คำาร้องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการไต่สวนได้ทำาการไต่สวนแล้วมีมติว่า 
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ข้อกล่าวหาตามคำาร้อง ไม่มีมูล แต่องค์คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคดีมีมูล 

ตามข้อกล่าวหาจึงได้ดำาเนินการพิจารณาพิพากษาต่อไป ต่อมาศาลฏีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองได้พิจารณาและมี 

คำาพิพากษาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะ 

กรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9 คนได้ร่วมกันออกระเบียบคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ 

ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ. 2547 โดยไม่มีอำานาจตามกฎหมาย และพฤติการณ์ของคณะ 

กรรมการ ป.ป.ช. ท้ังเก้าบ่งช้ีว่าเป็นการกระทำาท่ีแสวงหาประโยชน์ให้แก่ 

ตนเองตามอำาเภอใจโดยมิได้ยึดถือหลักเกณฑ์ใดๆ คณะกรรมการ  

ป.ป.ช. ทั้งเก้าคนจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 

83 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 125 ให้จำาคุกคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. ทั้งเก้าคนคนละ 2 ปี แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงให้รอการลงโทษไว้ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำาหนดระยะเวลา 2 ปี ดังที่ 

ปรากฏในตารางแสดงกระบวนวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

คดีน้ีก็มีการวิพากษวิจารณ์ถึงการตัดสินคดีของศาลเป็นอย่างมาก 

ว่า การสำาคัญผิดในข้อกฎหมายของจำาเลยทั้ง 9 ที่เห็นว่าบทบัญญัติ 

ของกฎหมายอนุญาตให้ตนเองสามารถกำาหนดเงินค่าตอบแทนของตนเอง 

ได้เช่นเดียวกับองค์กรอิสระอื่นที่ได้ดำาเนินการมาก่อนแล้ว ไม่น่าจะ 

ถือว่าเข้าข่ายทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามนัยของมาตรา 157 

แต่ประการใด10  

10 สมคิด เลิศไพฑูรย์, “คดีปปช. : มิชอบด้วยกฎหมาย vs ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, 
วารสารสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2, หน้า 1-15
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2.1.3 คดีที่สาม

คำาพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดี 

หมายเลขดำาที่ อท (ผ) 45/2559 และ อท (ผ) 95/2559 วันที่ 11 ตุลาคม  

2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้วินิจฉัยลงโทษจำาคุก 

3 ปี ศาสตราจารย์สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ (จำาเลยที่ 1) และศาสตราจารย์  

ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ (จำาเลยที่ 3) ตามมาตรา 157 ประมวลกฎหมาย 

อาญา แต่รอการกำาหนดโทษเป็นเวลา 3 ปี ในเหตุที่จำาเลยทั้ง 2 ไม่ 

ดำาเนินการให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้โจทก์จบการศึกษาจากสถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภายหลังที่โจทย์ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว 

โดยจำาเลยทั้งสองเห็นว่าการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โจทก์ไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมาย

ศาลได้ตัดสินว่าโจทก์ได้ร้องเรียนการกระทำาของจำาเลยหลายเรื่อง 

ดังนั้น “โดยทั่วไปการตรวจสอบร้องเรียนย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

ความรู้สึกของผู้ถูกตรวจสอบนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด ทำาให้เชื่อว่าการ 

ตัดสินใจกระทำาการต่างๆ โดยเฉพาะจำาเลยที่ 3 ซึ่งเป็นคู่กรณีโดยตรงกับ 

โจทก์และโจทก์ร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยเปิดเผยตัวตนชัดเจนตลอดมานั้น 

จะเป็นมูลเหตุจูงใจให้จำาเลยที่ 3 เลือกตัดสินใจกระทำาการโดยเลือก 

กระบวนการที่ทำาให้โจทก์ได้รับผลกระทบมากเกินสัดส่วนประโยชน์ที่ 

สาธารณะจะได้รับ และกระทำาโดยเจตนาท่ีจะยังไม่ให้โจทก์สำาเร็จการศึกษา 

ด้วยส่วนหนึ่งและการกระทำาของจำาเลยที่ 3 ดังกล่าวนั้นชัดเจนว่ามีเจตนา 

ไม่ให้โจทก์สำาเร็จการศึกษาและย่อมมีความชัดแจ้งในตัวว่าการไม่ให้โจทก์ 

สำาเร็จการศึกษาย่อมทำาให้โจทก์ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นไปตามเจตนา 

ของจำาเลยที่ 3 อันอยู่ในขอบข่ายของความรับผิดทางอาญา 

ส่วนจำาเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจำาเลยที่  

3 แต่เมื่อโจทก์ร้องเรียนกล่าวโทษจำาเลยที่ 3 โดยส่งถึงจำาเลยที่ 1 อย่าง 
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ต่อเนื่องตลอดมารวมทั้งร้องเรียนไปยังหน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน 

นั้นๆ ส่งเรื่องกลับมาให้จำาเลยที่ 1 แต่จำาเลยที่ 1 ยังคงกระทำาโดยให้ 

จำาเลยที่ 3 ดำาเนินการ โดยไม่ทักท้วงหรือให้คำาแนะนำาให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

ปล่อยให้มีการกระทำาอันมิชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองจนทำาให้เห็นว่าจำาเลยที่ 1 มีความเชื่อเช่นเดียวกับจำาเลยที่ 3 และ 

มีเจตนาไม่ให้โจทก์สำาเร็จการศึกษาด้วยเช่นเดียวกับจำาเลยที่ 3 ซึ่งเป็น 

เจตนาที่จะทำาให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์”

คดีนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่มีการวิพากวิจารณ์เป็นอย่างมากว่า ศาล 

ได้นำาความผิดทางกฎหมายอาญามาใช้ในคดีปกครองหรือไม่ โดยเฉพาะ 

จำาเลยที่ 1 ที่ไม่มีมูลเหตุจูงใจที่จะกลั่นแกล้งโจทก์แต่ประการใด การ 

ตัดสินใจของจำาเลยทั้งสองก็มีเหตุผลรองรับที่อาจจะต่างไปจากเหตุผล 

ของศาลได้

2.2  ผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินว่า  เมื่อเกิด 
เหตุการณ์ขึ้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบจะมีความผิดตามมาตรา 157 ทุกกรณี

2.2.1 ผลประการแรกคือ เกิดการลงโทษผู้ท่ีมิได้มีมูลเหตุชักจูงใจ 

ที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือทุจริต จึงเท่ากับลงโทษผู้ที่มิได้กระทำาความผิด 

ทางอาญาและไม่ทำาให้วัตถุประสงค์ของการลงโทษประสบความสำาเร็จแต่ 

ประการใด

2.2.2 หากเจ้าพนักงานปรับใช้กฎหมายหรือใช้ดุลพินิจไม่ตรง 

กับศาล และเกิดความเสียหายแล้ว เจ้าพนักงานจะต้องติดคุกเพราะ 

ความผิดมาตรา 157 ทุกกรณี ย่อมจะทำาให้เจ้าพนักงานไม่กล้าบังคับใช้ 

กฎหมายหรือไม่กล้าใช้ดุลพินิจ สถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลเสียอย่างยิ่ง 

เพราะงานราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ขยับเดิน ดังนั้น หากใช้ 
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มาตรา 157 อย่างไม่จำากัดกันต่อไป ก่อนที่เจ้าพนักงานจะใช้บังคับ 

กฎหมายหรือใช้ดุลพินิจ วิธีการที่ดีที่สุดนั้นอาจจะต้องให้เจ้าพนักงานขอ 

ความเห็นจากศาลในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้ความเห็นในกฎหมายหรือดุลพินิจ 

ของเจ้าพนักงานว่าตรงกับความเห็นศาลในอนาคต อันจะเป็นการป้องกัน 

ตัวเองจากความผิดตามมาตรา 157 ได้ ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเจ้าพนักงาน 

ไม่อาจทำาได้และไม่มีศาลใดจะให้ความเห็นข้อราชการต่างๆ ได้เน่ืองจาก 

ยังไม่เป็นคดี และการให้ความเห็นเท่ากับว่าศาลซ่ึงเป็นผู้ใช้อำานาจตุลาการ 

กำาลังใช้อำานาจบริหารผ่านทางการบังคับใช้กฎหมายหรือการใช้ดุลพินิจ 

ของเจ้าพนักงาน11

บทสรุป

 ความรับผิดทางปกครองเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในระบบ 

กฎหมายไทยพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของระบบกฎหมายมหาชนใน 

ประเทศไทย ความรับผิดทางปกครองนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วได้ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อระบบกฎหมายเดิมที่เคยใช้มาโดยตลอดโดยเฉพาะระบบ 

กฎหมายอาญา เส้นแบ่งที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างความรับผิดทางอาญากับ 

ความรับผิดทางปกครองได้ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้มีการขีดเส้นแบ่งนี้ให้ 

ชัดเจน เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเพื่อ 

ส่วนรวมได้รับผลกระทบในทางลบ จนเกิดปรากฎการณ์ที่ไม่กล้าตัดสินใจ 

ในเรื่องต่างๆ อันจะทำาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรง 

11 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้ว, หน้า 18-19
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การพิจารณาคดีต่อหน้าจำาเลย  :
หลักและข้อยกเว้น

ศาสตราจารย์ณรงค ์ ใจหาญ

บทนำา

 หลักประกันสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะได้รับหลัก 

ประกันขั้นตำ่าในกระบวนการพิจารณาคดีที่สำาคัญคือ การพิจารณาคดี 

ต่อหน้าจำาเลย (rights to confront) ซึ่งถือเป็นหลักสำาคัญที่ผู้ตกเป็น 

จำาเลยจะได้มีโอกาสได้เผชิญหน้ากับพยานหลักฐานต่างๆ ที่นำาเสนอต่อ 

ศาลว่าตนได้กระทำาความผิด อย่างไรก็ดี การมีหลักนี้จะทำาให้เกิดอุปสรรค 

ต่อการดำาเนินคดีหากจำาเลยไม่อาจเข้ารับฟังการพิจารณาของศาลได้ ดังน้ัน 

ในบางกรณี กฎหมายจึงเปิดโอกาสให้ศาลพิจารณาคดีลับหลังจำาเลยได้ 

ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นให้ศาลดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาไปโดยไม่มี 

จำาเลยในห้องพิจารณา  ในบทความนี้จึงขอนำาเสนอหลักการและเหตุผลใน 

การให้จำาเลยต้องปรากฏตัวอยู่ในห้องพิจารณาและข้อยกเว้นที่ให้ดำาเนิน 

กระบวนพิจารณาลับหลังจำาเลย รวมถึงการเพิ่มข้อยกเว้นให้พิจารณา 

ลับหลังจำาเลยได้ในคดีความผิดฐานกระทำาทุจริตและประพฤติมิขอบและ  

คดีค้ามนุษย์ ที่แตกต่างจากที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา โดยจะนำาเสนอบทวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในข้อยกเว้น 

ดังกล่าวด้วย

 1. หลักการพิจารณาต่อหน้าจำาเลย

 2. ข้อยกเว้นให้พิจารณาลับหลังจำาเลย
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 3. บทวิเคราะห์ความเหมาะสมในเหตุพิจารณาลับหลังในคดี 

ทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีค้ามนุษย์ 

1.  การพิจารณาต่อหน้าจำาเลย 

แนวคิดในการที่ให้ต้องพิจารณาต่อหน้าจำาเลยเพราะ ต้องการ 

ให้จำาเลยทราบว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอย่างไร และสามารถนำาเสนอ 

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือเป็นข้อโต้แย้งได้ หากไม่ได้กระทำาต่อหน้า 

ก็จะมาใช้ยันจำาเลยไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นหลัก Confrontation1 และ

ในฐานะที่จำาเลยร่วมในการค้นหาความจริงการที่ให้จำาเลยเข้ามาใน 

กระบวนพิจารณาจึงเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรม (fair 

trial) ตามหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน2

หากจะพิจารณาหลักการที่ว่า ศาลต้องพิจารณาคดีโดยฟังความ 

ทุกฝ่าย และต้องวินิจฉัยคดีอาญาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามเนื้อหาไม่ใช่ 

รูปแบบ3 การที่มีพยานหลักฐานมาปรักปรำาจำาเลย เป็นความจำาเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องให้จำาเลยซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้นำาเสนอในอีกด้านหนึ่งของ 

ข้อเท็จจริง เพื่อให้ศาลได้วินิจฉัยอย่างรอบด้าน

หลักการพิจารณาต่อหน้าจำาเลยนี้ ถือเป็นหลักที่ได้รับการยอมรับ 

ทั้งในกฎหมายระบบประมวลกฎหมาย และกฎหมายคอมมอนลอว์  เพราะ 

ถือเป็นหลักสากลที่จำาเลยในฐานะประธานในคด ี ไม่ใช่กรรมที่ถูกซักฟอก 

 1 ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ฉบับอ้างอิง, พิมพ์ครั้งที่ 17 กรุงเทพ : วิญญูชน 2560, หน้า 330
 2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง ข้อ 14 
สทิธไิดร้บัการพจิารณาคดตีอ่หนา้ และสทิธทิีจ่ะตอ่สูค้ดไีดด้ว้ยตนเองหรอืผา่นทางผูช้ว่ยเหลอื 
ทางกฎหมายตามทีป่ระสงค ์ สทิธทิีจ่ะตรวจสอบพยานหรอืถามคา้นพยานซึง่เปน็ฝา่ยตรงขา้ม 
หรือเป็นพยานฝ่ายตนที่ให้การเป็นปรปักษ์ต่อตน
 3  โปรดดูหลักนี้ใน ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555, หน้า 69
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เหมือนในการพิจารณาคดีแบบไต่สวนดั้งเดิม จะได้ต่อสู้คดีได้และมีสิทธิ 

รับทราบข้อเท็จจริงทุกประการที่ปรักปรำาตน เป็นที่สังเกตว่า กระบวน 

พิจารณาคดีแบบศาลไต่สวนในยุโรปนั้นมิได้มีการซักค้านพยานเหมือนใน 

ระบบคอมมอนลอว์ การที่จำาเลยจะต้องอยู่ในห้องพิจารณาจึงไม่ได้เพื่อ 

การตรวจสอบพยานฝ่ายโจทก์เหมือนในระบบกล่าวหาของคอมมอลอว์   

แต่การอยู่ในกระบวนพิจารณาทำาให้สามารถนำาเสนอข้อเท็จจริงบางอย่าง 

ต่อศาลเพื่อให้ศาลได้พิจารณาข้อมูลที่แตกต่างได้ และตอบคำาถามต่างๆ 

ของศาลที่จะซักถามได้เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหาของคดี รวมถึง 

การรับฟังข้อต่อสู้ของจำาเลยด้วย4

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส กำาหนดให้ 

จำาเลยและทนายความต้องมาศาลเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมาย 

กำาหนด ได้แก่ในการพิจารณาคดีในศาลลูกขุน ตามมาตรา 317 และ 

ในการพิจารณาคดีในศาลลหุโทษ ตามมาตรา 554 วรรคหนึ่ง ส่วนใน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน กำาหนดให้การพิจารณา 

ต้องกระทำาต่อหน้าจำาเลยในมาตรา 230 วรรคหนึ่ง5 

2.  ข้อยกเว้นให้พิจารณาลับหลังจำาเลย

 การพิจารณาลับหลังถือเป็นข้อยกเว้นจากหลักการพิจารณาคดี

ต่อหน้าจำาเลย ดังนั้น การกำาหนดข้อยกเว้นดังกล่าวจึงต้องเป็นเรื่องของ 

 4 see Edmund H. Schwenk , Comparative Study of the Law of Criminal 
Procedure in NATO Countries under the NATO Status of Forces Agreement, 35 
North Carolina Law Review 1957: 358-379
 5 โปรดดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องสิทธิ
ผู้ต้องหา จำาเลย และผู้ต้องโทษในคดีอาญา, ดำาเนินการโดย รศ. ณรงค์ ใจหาญและคณะ 
ผูว้จิยั เสนอตอ่ สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  โดยการสนบัสนนุจากองทนุพฒันากฎหมาย 
สำานักงานกฤษฎีกา 2540, หน้า 82,108
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ความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินคดีเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรม และเหตุที่ 

จำาเลยไม่ได้มาฟังการพิจารณาเกิดจากตัวจำาเลยเองหรือจำาเลยสละสิทธิใน 

การฟังการพิจารณา ดังนั้น การพิจารณาคดีลับหลังจำาเลยจึงไม่กระทบต่อ 

ความยุติธรรมการในดำาเนินกระบวนพิจารณา (fair trial)6 เช่น จำาเลย

ขัดขวางการพิจารณา จำาเลยขออนุญาตศาลไม่มาฟังการพิจารณา จำาเลย 

เจ็บป่วย จำาเลยหลบหนีหลังจากได้รับการปล่อยชั่วคราว เป็นต้น ทั้งนี้  

เหตุที่กล่าวมาข้างต้น การดำาเนินคดีต่อหน้าจำาเลยไม่อาจดำาเนินการได้  

เพราะต้นเหตุเกิดจากจำาเลย หรือจำาเลยสละสิทธิของตน  

 หลักการพิจารณาลับหลังจำาเลยนั้นมีอยู่ทั้งในกฎหมายโรมัน7 

กฎหมายในยุโรป8 กฎหมายของสหราชอาณาจักร9 สหรัฐเมริกา10

ออสเตรเลีย11  เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายส่วนใหญ่จะถือหลักว่าการพิจารณา

 6 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  ข้อ 14.3d  
การพิจารณาคดีอาญา บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันขั้นตำ่าอย่างเสมอภาคเต็มที่ ดัง 
ตอ่ไปนี ้....สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาคดตีอ่หนา้ และสทิธทิีจ่ะตอ่สูค้ดดีว้ยตนเอง หรอืผา่นทาง 
ผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายตามที่ประสงค์  สิทธิที่จะตรวจสอบพยานหรือถามค้านพยานซึ่งเป็น 
พยานฝ่ายตรงข้ามหรือพยานฝ่ายตนที่ให้กากรเป็นปรปักษ์ต่อตน
 7 See Herrmann et al ,”Facing the accuser: ancient and medieval
precursors of the confrontation clause” 34 (1994) Virginia Journal of 
International Law 481 at 483.
 8 see Evert F Stamluis,(2001) “In Absentia Trials and the Right to 
Defend: The Incorporation of a  European Human Rights Principle into Dutch  
Criminal legal system”,  32 VUWLR 715-728.
 9 โปรดดู  Judgements – Regina v Jones ( On Appeal From The Court 
of Appeal ( Criminal Division ), www.parliament.uk retrived on 2018/03/14
 10 see Professor Eugene L. Shapiro,(2012)  “Examing an underdevel-
oped constitutional standard : Trial in absentia and the relinquishment of a 
criminal defendant,s right to be present “96  Marquette law review 591-622.
 11 see Dr Peter Johnson, (2014)” The incorporation of human rights 
standards into Australian extradition law” paper delivered at the Australian 
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จะต้องกระทำาต่อหน้าจำาเลย เพื่อให้จำาเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดีได้อย่าง 

เต็มที่และนำาเสนอพยานหลักฐานของตน ดังนั้น การที่จะพิจารณาคดีโดย 

ไม่มีตัวจำาเลยอยู่จะต้องเป็นการที่จำาเลยสละสิทธิในการมาฟังการพิจารณา 

โดยสมัครใจ หลังจากที่มาศาลเพื่อทราบข้อกล่าวหา และมีทนายความ 

ช่วยเหลือในการดำาเนินคดี รวมถึงทราบถึงข้อดีข้อเสียจากการที่จำาเลย 

ไม่มาฟังการพิจารณาแล้วหากจำาเลยเลือกที่จะสละสิทธิไม่มาฟังการ 

พิจารณาในคดีที่ไม่ถึงขั้นประหารชีวิต  การพิจารณาคดีลับหลังจำาเลยก็จะ 

ทำาได้ไม่ขัดต่อหลักการพิจารณาที่เป็นธรรม  (fair trial)

 อย่างไรก็ดี การพิจารณาคดีลับหลังได้ขยายหลักไปอีกว่าหาก 

ไม่ได้สละสิทธิที่จะไม่มาฟังการพิจารณาโดยสมัครใจ แต่เป็นเหตุอันเกิด 

จากตัวจำาเลยที่ทำาให้กระบวนพิจารณาไม่อาจดำาเนินการได้ เช่น จำาเลย 

หนีประกัน (jumping bail) เป็นกรณีที่จำาเลยมาฟังการพิจารณาแต่ 

ขัดขวางการพิจารณาจนไม่สามารถดำาเนินการต่อไปได้ เช่น พูดคุยหรือ 

ส่งเสียงในระหว่างการสืบพยาน หรือเดินออกนอกห้องพิจารณาโดยไม่ 

ขออนุญาตศาล ทำาให้กระบวนพิจารณาต้องหยุดชะงัก ไม่อาจดำาเนินการ 

ได้เนื่องจากไม่มีตัวจำาเลยอยู่ กรณีดังกล่าวก็เป็นเหตุให้สืบพยานลับหลัง 

จำาเลยได้ แม้ว่าจำาเลยจะไม่ได้สละสิทธิด้วยความสมัครใจก็ตาม เพราะเหตุ 

ที่ไม่อาจพิจารณาได้เป็นเหตุที่เกิดจากจำาเลย หลักการนี้ถือว่า สิทธิในการ 

เข้าฟังการพิจาณาและต่อสู้คดีของจำาเลยถูกยึดไป (the forfeiture of 

the constitutinal rights)12 เพราะเหตุอันเกิดจากตัวจำาเลยเอง ส่วนใน

กรณีอื่นๆ นั้น เป็นเรื่องของความจำาเป็นที่จะต้องสืบพยานให้เสร็จสิ้น  

ได้แก่การที่จำาเลยไม่มาศาลนั้นเกิดจากเหตุที่จำาเลยเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง  

Institute of Administrative Law annual conference, Canberra, 19 July 2013.,   76 
AIAL Forum, 20-42.
 12 see Peter Western ,(1977) Away from Waiver: A Rationale for the 
Forfeiture of Constitutional Rights in Criminal Procedure, 75 MICH. L. REV. 1214
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หรือกรณีที่จำาเลยเป็นนิติบุคคล แต่ผู้แทนหลบหนีประกัน จึงไม่มีผู้ใดมา 

ทำาหน้าที่แทน 

 เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุผลที่พัฒนาในกฎหมายของ 

ต่างประเทศ และมีคดีท่ีตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานของศาลสูงในต่างประเทศ 

ซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้ ทั้งนี้ ในกฎหมายไทยมีแนวทางในการกำาหนด 

หลักเกณฑ์การพิจารณาลับหลังจำาเลยซึ่งมีหลักว่าที่ให้ศาลอนุญาตให้ 

จำาเลยไม่มาฟังการพิจารณาได้หากมีทนายความ และเป็นคดีท่ีมีโทษไม่เกิน 

สิบปี หรือเป็นคดีที่สืบพยานโจทก์ไม่เกี่ยวกับจำาเลยคนที่ไม่มาหรือ 

สืบพยานจำาเลยด้วยกันเอง จำาเลยขัดขวางการพิจารณา และเป็นการ 

สืบพยานล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้พยานสูญหายหรือไม่มาในวันสืบพยาน  

ส่วนในคดีพิเศษคือ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ 

มีลักษณะแนวคิดที่ให้สืบพยานลับหลังได้ตามแนวของต่างประเทศที่ 

กล่าวมาคือ เป็นกรณีเจ็บป่วยหรือหลบหนีหรือขัดขวางการพิจารณา

 หลักเกณฑ์การพิจารณาคดีลับหลังจำาเลยตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา กำาหนดให้มีการพิจารณาลับหลังจำาเลยไว้ 7

กรณ ี ดังนี้

 2.1 ในคดีที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกินสิบป ี จะมีโทษปรับ 

ด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อจำาเลยมีทนาย 

และจำาเลยได้รับอนุญาตจากศาลท่ีจะไม่มาฟังการพิจารณาและการสืบพยาน 

(มาตรา 172 (1)) กรณีนี้ เห็นได้ว่าเป็นกรณีที่จำาเลยสละสิทธิที่จะมา 

ฟังการพิจารณาโดยขออนุญาตศาลก่อน และจำาเลยมีทนายความให้ 

ความช่วยเหลือในการซักค้านพยานฝ่ายโจทก์ จึงไม่กระทบต่อสิทธิในการ 

ต่อสู้คดีและการนำาเสนอพยานหลักฐานของจำาเลย หลักดังกล่าวสอดคล้อง 

กับหลักในอังกฤษและสหรัฐอมริกา ที่ถือว่ากรณีนี้ จำาเลยสละสิทธิด้วย 

ความสมัครใจ และศาลได้ตักเตือนจำาเลยถึงผลเสียแล้ว โดยศาลจะ 
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อนุญาตเมื่อมีเหตุสมควร เพียงแต่ว่า ในกฎหมายไทยมิได้กำาหนดว่าศาล 

ต้องอธิบายให้จำาเลยทราบถึงผลเสียที่เกิดจากการไม่มาฟังการพิจารณา  

 2.2 ในคดีที่มีจำาเลยหลายคน ถ้าศาลพอใจตามคำาแถลงของ 

โจทก์ว่า การพิจารณาและสืบพยานตามที่โจทก์ขอให้กระทำาไม่เกี่ยวกับ 

จำาเลยคนใด ศาลจะพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำาเลยคนนั้นก็ได้  

(มาตรา 172(2)) กรณีดังกล่าวเป็นการสืบพยานของโจทก์ที่ไม่เกี่ยวกับ 

จำาเลยคนที่ไม่ได้มาศาล ดังนั้น จำาเลยคนที่ไม่มาก็ไม่มีความจำาเป็นในการที่ 

จะซักค้านหรือต้องทราบว่าตนถูกกล่าวหาว่าอย่างไร  

 2.3 ในคดีที่มีจำาเลยหลายคน ถ้าศาลเห็นสมควรจะพิจารณา 

และสืบพยานจำาเลยคนหน่ึงๆ ลับหลังจำาเลยคนอ่ืนก็ได้ (มาตรา 172(3)) 

เป็นกรณีสืบพยานจำาเลยคนอ่ืนๆ ซ่ึงไม่เก่ียวกับจำาเลยท่ีไม่มาในวันพิจารณา 

จึงไม่กระทบต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจำาเลยคนที่ไม่มาศาลนั้น 

 อย่างไรก็ดี ในมาตรา 172 วรรคสอง ได้มีหลักเกณฑ์ที่จะป้องกัน 

มิให้การสืบพยานของโจทก์หรือพยานของจำาเลยอื่นที่กระทำาลับหลัง 

จำาเลยคนที่ไม่มานั้นจะรับฟังเป็นโทษแก่จำาเลยคนที่ไม่มา เพราะโดยสภาพ 

ไม่น่าจะเกี่ยวพันกับจำาเลยคนที่ไม่มา แต่ในบางประเด็นหรือบางคำาถาม 

อาจเกี่ยวพันกับจำาเลยคนที่ไม่มานั้น  กรณีนี้ กฎหมายกำาหนดข้อห้ามมิให้ 

ศาลรับฟังการพิจารณาและสืบพยานที่ได้กระทำาลับหลังจำาเลยคนที่ไม่มา 

นั้น เป็นผลเสียหายแก่จำาเลยคนนั้น

 2.4 กรณีจำาเลยขัดขวางการพิจารณา มาตรา 180 ให้นำา 

บทบัญญัติเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาบังคับแก่การพิจารณาคดีอาญาโดยอนุโลม แต่ 

ห้ามมิให้สั่งให้จำาเลยออกจากห้องพิจารณา เว้นแต่จำาเลยจะขัดขวางการ 

พิจารณา บทบัญญัติที่กำาหนดเช่นนี้ แม้จะไม่ได้ระบุว่าให้สืบพยานลับหลัง 

จำาเลยได้ แต่จากถ้อยคำาแสดงให้เห็นว่าหากจำาเลยขัดขวางการพิจารณา  
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จนทำาให้ไม่อาจดำาเนินกระบวนพิจารณาต่อได้ ศาลมีดุลพินิจไล่จำาเลยออก 

จากห้องพิจารณา ซึ่งทำาให้กระบวนพิจารณาสามารถดำาเนินต่อไปได้แม้ 

ไม่มีจำาเลย กรณีนี้ถือว่าเป็นเหตุขัดข้องอันเกิดจากตัวจำาเลย เหตุดังกล่าว 

สอดคล้องกับหลักที่ว่า เป็นการริบสิทธิในการต่อสู้คดีของจำาเลยเพราะ 

จำาเลยขัดขวางกระบวนพิจารณา ตามหลักของสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย 

ฝรั่งเศส  เป็นต้น

 2.5 กรณีการพิจารณาในศาลสูง คือ ศาลอุทธรณ์ และศาล 

ฎีกาที่ไม่ใช่การนัดหรืออนุญาตให้คู่ความมาพร้อมกัน หรือมีการสืบพยาน    

กรณีดังกล่าว ไม่จำาต้องมีจำาเลยอยู่ด้วยตามมาตรา 203 

 2.6 การสืบพยานไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีอยู่สองกรณี คือสืบพยาน 

ไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนฟ้อง ตามมาตรา 237 ทวิ และในกรณีที่มีการฟ้องคดีแล้ว   

แต่มีความจำาเป็นต้องสืบพยานบางคน หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือพยาน 

นิติวิทยาศาสตร์ ก่อนวันสืบพยาน  ตามมาตรา 173/2 วรรคสอง  ซึ่งใน 

กรณีตามมาตรา 237 ทวิเป็นเหตุจำาเป็นที่พยานจะเดินทางไปต่างประเทศ  

หรืออยู่ในประเทศแต่ยากแก่การนำาสืบภายหลัง จึงต้องสืบไว้ล่วงหน้า  ซึ่ง 

ในกรณีที่ยังไม่ฟ้องอาจจะสืบต่อหน้าผู้ต้องหาหรือไม่สืบต่อหน้าผู้ต้องหา  

ก็ถือว่าเป็นการสืบลับหลังจำาเลย เพราะผู้ต้องหายังไม่เป็นจำาเลยเนื่องจาก 

ยังไม่ได้ถูกฟ้อง13 ส่วนในกรณีสืบหลังฟ้องนั้น เห็นว่าจะต้องสืบต่อหน้า

 13 โปรดดู ศาสตราจารย์ คนึง  ฦาไชย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2,
พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ และ รองศาสตราจารย์  
ณรงค์ ใจหาญ, (กรุงเทพฯ : โครงการตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) บทที่ 8 หน้า 305-310 และดู ศาสตราจารย์ จรัญ 
ภกัดธีนากลุ, กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน พมิพค์รัง้ที ่3, (กรงุเทพฯ : จริชัการพมิพ,์ 2551), 
หน้า 349-350  และดู ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน 
หลักฐาน, (กรุงเทพฯ : โครงการตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 ) หน้า 253-255
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จำาเลย เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่สืบลับหลังได้ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

 2.7 กรณีศาลเดินเผชิญสืบ และจำาเลยไม่ติดใจไปเดินเผชิญสืบ 

ด้วย หรือศาลส่งประเด็นไปสืบ  ตามมาตรา 230 วรรคสอง และเป็นกรณีที่ 

เข้ามาตรา 172 ทวิ (1) (2) และ (3)  และจำาเลยไม่ติดใจไปฟังการพิจารณา  

แต่จะยื่นคำาถามพยานหรือคำาแถลงขอตรวจพยานหลักฐานก็ได้ ซึ่งศาลที่ 

รับประเด็นส่งก็สืบพยานลับหลังจำาเลยได้14

3.  บทวิเคราะห์ความเหมาะสมในเหตุพิจารณาลับหลังใน 
  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีค้ามนุษย์

เนื่องจากมีการกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีลับหลังจำาเลย 

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  

และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ 

เหมือนกัน โดยกำาหนดไว้ในมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และมาตรา 33 วรรคสอง ของ 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ดังนี้

เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ 

ชักช้า ศาลมีอำานาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำาเลยได้ ในกรณีดัง 

ต่อไปนี้

3.1 จำาเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้ 

เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เมื่อจำาเลย 

มีทนายและจำาเลยได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการพิจารณาและ 

สืบพยานเหตุผลในเรื่องนี ้ เพราะเปิดโอกาสให้จำาเลยซึ่งเจ็บป่วยไม่สะดวก 

ที่จะมาฟังการพิจารณา หรือมีเหตุจำาเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้เนื่องจากเหตุ 

ท่ีไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และมีทนายความท่ีจะต่อสู้คดีให้แทน นอกจากน้ี 

 14 โปรดดู ศาสตราจารย์ คนึง  ฦาไชย, เพิ่งอ้าง, หน้า  290-292
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จำาเลยต้องขออนุญาตศาลก่อนที่จะไม่มา ศาลจึงจะสืบพยานหลักฐาน 

ลับหลังจำาเลยได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสละสิทธิของจำาเลยที่จะไม่มาฟัง 

การพิจารณา แต่มีเหตุที่เพิ่มมาคือ เหตุจำาเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ 

ซึ่งถือเป็นเหตุขัดข้องของจำาเลยเอง จึงควรมีข้อจำากัดในเรื่องดังกล่าว 

เพราะจะทำาให้จำาเลยเสียสิทธิในการต่อสู้คดี เพราะเรื่องเล็กน้อย 

3.2 จำาเลยเป็นนิติบุคคลและศาลได้ออกหมายจับผู้จัดการหรือ 

ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ เหตุผลในการสืบพยาน 

ลับหลังจำาเลยในกรณีนี้ ไม่ใช่นิติบุคคลไม่มาศาล เพราะนิติบุคคลไม่มี 

ตัวตนที่จะมาฟังการพิจารณาได้ แต่กรณีดังกล่าวผู้แทนนิติบุคคลที่จะ 

ต้องมาฟังการพิจารณาในนามนิติบุคคลได้หลบหนีไป จึงทำาให้ไม่มีผู้แทน 

จำาเลยมาฟังการพิจารณา ทำาให้สืบพยานไม่ได้ ข้อยกเว้นดังกล่าวจึงให้ 

ศาลสืบพยานลับหลังได้  ทั้งนี้หากจะรอให้มีการแต่งตั้งผู้แทนใหม่ก็จะเป็น 

ปัญหาว่าไม่มีผู้ที่จะมีอำานาจแต่งตั้งผู้แทนอื่นมาแทนนิติบุคคลเพราะผู้แทน 

ของนิติบุคคลหลบหนีไปแล้ว เหตุสืบพยานโดยไม่มีผู้แทนนิติบุคคลมาฟังนี้  

เป็นเหตุที่ทำาให้นิติบุคคลเสียเปรียบในการต่อสู้คดีผ่านทางผู้แทน การ 

เปิดโอกาสให้สืบลับหลังเช่นนี้ น่าจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ 

นิติบุคคลและส่งผลถึงหุ้นส่วนในนิติบุคคลนั้นที่จะถูกบังคับโทษจากทรัพย์ 

ของผู้เป็นหุ้นส่วน 

3.3 จำาเลยอยู่ในอำานาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ 

ออกหมายจับแล้ว แต่ยังจับตัวมาไม่ได้ กรณีนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบ 

ต่อสิทธิของจำาเลยในการต่อสู้คด ี ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องว่างที่จะทำาให้ 

จำาเลยได้ประโยชน์จากการหลบหนี และคดีค้างพิจารณา ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม เหตุดังกล่าวในคดีของต่างประเทศ เช่น
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สหรัฐอเมริกา15 และสหราชอาณาจักร16 ถือว่าเป็นกรณีที่จำาเลยสละ

สิทธิในการต่อสู้คดี ศาลจึงสืบพยานลับหลังจำาเลยได้ ซึ่งในเหตุดังกล่าว 

ในกฎหมายฝรั่งเศส กฎหมายเยอรมัน ถือเป็นสืบพยานลับหลังจำาเลยได้ 

เพราะถือว่าการมาอยู่ร่วมในศาลเป็นสิ่งที่ต้องกระทำาเพื่อร่วมในการค้นหา 

ความจริงในศาลเพ่ือประโยชน์ของความยุติธรรม เม่ือหลบหนีไปจึงสามารถ 

ดำาเนินคดีได้  

3.4 ในระหว่างพิจารณาหรือสืบพยาน ศาลมีคำาสั่งให้จำาเลยอ 

อกจากห้องพิจารณาเพราะเหตุขัดขวางการพิจารณา17 หรือจำาเลยออกไป

จากห้องพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาล  กรณีออกจากห้องพิจารณา 

เพราะเหตุขัดขวางเป็นเหตุเดียวกับมาตรา 180  ของประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา แต่เหตุที่ว่าจำาเลยออกไปนอกห้องพิจารณาโดยไม่ได้ 

รับอนุญาตจากศาล เป็นเหตุขัดข้องในทางพิจารณา กรณีระหว่างพิจารณา 

 15 คดี United States v. Tortora 464 F 2d 1202 ( 2d Cir.1972) ตัดสินให้
สืบพยานลับหลังจำาเลยที่หนีประกันได้ เพื่อประโยชน์ของการอำานวยความยุติธรรม  และ คดี 
Crosby v. Unitedstates, 506 U.S. 255, 259-260 (1993) ซึ่งในคดีหลังจำาเลยอ้างว่าการ 
พิจารณาลับหลังและถือว่าจำาเลยสละสิทธินั้น จะต้องเป็นการสละสิทธิโดยสมัครใจ  ตามหลัก 
ข้อ  43 ของ US Federal rule  แต่ศาลไม่เห็นพ้องด้วยและเห็นว่า จำาเลยในคดีสำาคัญจะต้อง 
เข้ามาในชั้น การพิจารณาของคณะลูกขุน เมื่อไม่มาถือว่าสละสิทธิ จึงพิจารณาลับหลังได้  see  
Professor Eugene L. Shapiro,(2012)  “Examing an underdeveloped constitutional  
standard : Trial in absentia and the relinquishment of a criminal defendant’s  
right to be present” 96  Marquette law review 606-611
 16 Judgements – Regina v Jones ( On Appeal From The Court of
Appeal ( Criminal Division ), www.parliament.uk retrived on 2018/01/14
 17 คดใีนสหรฐัอเมรกิา ศาล Illinois ตดัสนิวา่จำาเลยขดัขวางกระบวนการสบืพยาน 
จึงให้ออกจากห้องพิจารณาและให้สืบพยานลับหลังจำาเลยได้ เพราะจำาเลยต้องประพฤติตัว 
เรียบร้อยในศาลระหว่างพิจารณาด้วย ดู คดี Illinois v. Allen , 397 U.S. 337,338 (1970)  
see also Sarah Podmaniczky ,(2002)  Order in the Court : Decorum, Rambunctious  
Defendants and the Right to Be Present at Trial , 14 U. PA. J. CONST. L. 1283
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บางช่วงจำาเลยเดินออกจากห้องพิจารณา ทำาให้การพิจารณาต้องหยุดไป 

เพราะขัดต่อหลักการพิจารณาคดีต่อหน้า จึงต้องกำาหนดให้ศาลพิจารณา

ลับหลังได้  

ในกรณีดังกล่าว เมื่อศาลพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศาลมี 

คำาพิพากษาในคดีน้ันต่อไป การท่ีกำาหนดหลักเกณฑ์ให้พิพากษาคดีต่อไปน้ี 

เป็นหลักเกณฑ์ที่ทำาให้เห็นว่า เมื่อสืบพยานลับหลังจำาเลยเสร็จก็สามารถ 

ทำาคำาพิพากษาต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่สามารถพิพากษา 

ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสืบพยานลับหลังจำาเลย อย่างไรก็ตามในการ 

พิพากษาคดีนั้น คำาพยานที่นำาสืบลับหลังจำาเลย และจำาเลยไม่มีโอกาส 

ถามค้านนั้น ศาลต้องใช้ดุลพินิจชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1  คือ ศาลต้องระมัดระวัง 

และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำาพังเพื่อลงโทษจำาเลย เว้นแต่จะ 

มีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐาน 

ประกอบอื่นมาสนับสนุน  

จากข้อยกเว้นทั้งสี่ประการที่กำาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งนำามาใช้ทั้งคดี 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ กับคดีค้ามนุษย์ เป็นเหตุผลที่ต้องการให้คดี 

ดำาเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว และเหตุทั้งสี่เหตุนี้ เป็นกรณีที่ทำาให้คดีต้อง 

หยุดชะงัก อันเนื่องมาจากการที่จำาเลยไม่มาฟังการพิจารณา ถ้าไม่มี 

กฎหมายที่กำาหนดไว้เช่นนี้ คดีดังกล่าวซึ่งเป็นคดีร้ายแรงไม่อาจดำาเนินคดี 

ต่อไปได้ ความเสียหายจะเกิดแก่ประชาชนเพราะไม่สามารถนำาผู้กระทำา 

ความผิดมาฟ้องลงโทษได้ จนทำาให้ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ 

ยุติธรรม

แต่ถ้ามองในหลักประกันสิทธิของจำาเลย จะเห็นได้ว่า กรณีจำาเลย 

ได้รับอนุญาตจากศาลที่จะไม่มาฟังการสืบพยานแต่มีทนายความมานั้น  

ถือว่าจำาเลยสมัครใจในการไม่มาจึงไม่มีผลกระทบต่อความเป็นธรรมใน 
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การดำาเนินคดี ส่วนกรณีจำาเลยหลบหนี ก็อาจถือว่าเป็นการสละสิทธิใน 

การต่อสู้คดีได้ระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่เป็น 

เพราะกลัวถูกจับหรือถูกพิพากษาลงโทษมากกว่า  แต่การสืบพยานลับหลัง 

จำาเลยนี้ จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ถ้าศาลจะใช้บทบาทของศาลไต่สวน 

ในคดีทั้งสองซักถามพยานฝ่ายโจทก์ให้ได้ความจริงในทางเนื้อหา ซึ่งเป็น 

บทบาทของศาลเป็นการไต่สวนที่ศาลเป็นหลักในการค้นหาความจริงใน 

ลักษณะ active ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำาสืบพยานของแต่ละฝ่ายแต่ 

อย่างเดียว    

ส่วนการที่นิติบุคคลเป็นจำาเลยแต่ไม่มีผู้แทนนิติบุคคลเข้ามาใน 

คดี หากจะให้สืบพยานลับหลังจำาเลยนั้น เห็นว่าเป็นเหตุที่ไม่น่าจะถูกต้อง 

และมีผลต่อสิทธิของนิติบุคคลที่จะมีผู้แทนมานำาเสนอข้อเท็จจริงต่อศาล  

ทั้งนี้เพราะแม้ว่าไม่มีผู้แทนนิติบุคคล ก็ควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้แทนมาเพื่อ 

ฟังการพิจารณา ทั้งนี้เพราะหากนิติบุคคลถูกศาลพิพากษาว่ากระทำา 

ความผิดและต้องโทษปรับ ก็จะต้องบังคับเอาจากทรัพย์สินของนิติบุคคล 

ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกในนิติบุคคลนั้น ในกรณีนี้ 

จึงเห็นว่าการสืบพยานลับหลังผู้แทนนิติบุคคลจึงน่าจะขัดต่อหลักการ 

พิจารณาคดีต่อหน้าจำาเลย ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าว  

โดยให้ศาลเรียกผู้แทนอื่นที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้ามาดำาเนินคดีแทนก่อน

บทสรุป

การสืบพยานต่อหน้าจำาเลยเป็นหลักที่ให้ความคุ้มครองจำาเลย 

ในคดีอาญา ทั้งในระบบที่ศาล active และ passive เพื่อเปิดโอกาสให้ 

จำาเลยได้มีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานและนำาเสนอพยานหลักฐานต่อ 

ศาลได้ ส่วนข้อแตกต่างกันระหว่างกฎหมายใน Civil law กับ Common  

Law คือ การมีจำาเลยในศาล ทาง Civil law มีเป้าหมายเพื่อให้ศาลได้ 
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รับรู้ข้อโต้แย้งของจำาเลย ส่วนใน Common law ศาลจะรับรู้ทั้งข้อโต้แย้ง 

และเปิดให้จำาเลยได้โต้แย้งพยานหลักฐานท่ีปรักปรำาตน ด้วยเหตุน้ี ในกรณี 

ที่จำาเลยไม่มาศาลเพราะหลบหนี หรือขัดขวางการพิจารณาจึงเป็นเหตุ 

อันเกิดจากตัวจำาเลยและนำาไปสู่ความไม่เป็นธรรมในการอำานวยความ 

ยุติธรรมในทางอาญา เหตุดังกล่าวจึงทำาให้สามารถดำาเนินกระบวนพิจารณา 

ลับหลังได้ หากได้มีการถามคำาให้การหรือได้เปิดโอกาสให้โต้แย้งคำาฟ้อง 

ของโจทก์แล้ว เพราะใน Common Law ถือว่าจำาเลยสละสิทธิ แต่ใน  

Civil Law ซึ่งศาลไต่สวนพยานเอง จึงไม่กระทบต่อความเป็นธรรมในการ 

ดำาเนินคดีเพราะได้รับฟังคำาให้การของจำาเลยแล้วตั้งแต่ตอนอ่านฟ้องให้ 

จำาเลยฟัง  
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การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากร 
กับแนวคิดการกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

กับผู้กระทำาความผิด (Individualization)
 

รองศาสตราจารย ์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท*

 

 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นต้นแบบที่ดีให้กับ 

อาจารย์รุ่นใหม่ท้ังทางด้านวิชาการและด้านการบริหาร นอกจากน้ี ท่านยัง 

มีเมตตาสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้เติบโตในอาชีพอาจารย์หลายคน 

ผมก็เคยเป็นอาจารย์รุ่นใหม่คนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย ์

สุรศักดิ์ตลอดมา นับตั้งแต่ท่านเป็นผู้สนับสนุนให้ผมได้รับทุนไปเรียนต่อ 

ฝรั่งเศส ท่านเป็นคนแรกที่เชิญผมสอนปริญญาโทเมื่อผมสำาเร็จการศึกษา  

ชวนทำาวิจัยที่มีประโยชน์หลายเรื่อง และสนับสนุนให้ผมได้ทำางานหลาย 

ด้านที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ผมเขียนบทความนี้เพื่อตอบแทนพระคุณ 

ของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ ด้วยมูลเหตุที่ว่าท่านอาจารย์สุรศักดิ์เป็นผู้นำา 

แนวคิด Individualization เข้ามาอธิบายการกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

กับผู้กระทำาความผิดซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ในการฟ้ืนฟูแก้ไขและนำาผู้กระทำาความผิดกลับสู่สังคม ผมจึงอยากขยายผล 

แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในขั้นตอนของการบริหารจัดการทะเบียนประวัติ 

อาชญากรที่ได้ทำาขึ้นอย่างเป็นระบบในต่างประเทศ แต่ยังไม่เกิดมีขึ้นใน 

ประเทศไทย 

 * รองศาสตราจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.  บทนำา 

 “การกำาหนดโทษให้เหมาะสมสำาหรับผู้กระทำาความผิดเป็นรายๆ  

(Individualization)”1 เป็นทฤษฎีกฎหมายอาญาที่นำามาใช้ 3 ตอน2

ขั้นตอนแรก คือ การกำาหนดขนาดของบทลงโทษในกฎหมาย 

(l’adaptation légale de la peine) ตัวอย่างเช่น การที่กฎหมายกำาหนด 

ให้ผู้กระทำาความผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชนให้ได้รับการยกเว้นโทษ หรือ 

ให้ได้รับการลดโทษกึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 73 ถึง มาตรา 76  ขั้นตอนที่สอง คือ การใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษ 

โดยคำาพิพากษา (personnalisation judiciaire de la peine) หมายถึง 

ศาลมีดุลพินิจที่จะกำาหนดโทษในคำาพิพากษาให้จำาเลยแต่ละคนโดยคำานึง 

ถึงพฤติการณ์และคดีและลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำาความผิดแต่ละคน 

ซึ่งศาลไทยใช้ขั้นตอนนี้อย่างจำากัดโดยการยึดถือ  “ยี่ต๊อก” เป็นหลักในการ 

กำาหนดโทษ ขั้นตอนที่สาม คือ การปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำา 

ความผิดแต่ละคน (individualisation de l’exécution des peines)  

หมายถึง เมื่อผู้กระทำาความผิดรับโทษในเรือนจำา ศาลมีอำานาจที่จะปรับใช้ 

โทษให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักโทษ เช่น การลดวันต้องโทษ การพัก 

การลงโทษแบบมีเงื่อนไข ซึ่งในระบบกฎหมายของไทย ผู้ทำาหน้าที่ปรับใช้ 

โทษให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักโทษคือ กรมราชทัณฑ์ โดยไม่ใช้ 

ระบบศาลแบบในประเทศฝรั่งเศส  

นอกจากนี้ หลักการ Individualization ยังคงถูกนำามาใช้ 

เมื่อผู้กระทำาความผิดพ้นโทษแล้ว โดยผ่านกระบวนการล้างมลทิน 

 1 สรุศกัดิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ, “หลกัสดัสว่นในการกำาหนดโทษ”, รพ ี2557, (กรงุเทพ: 
บริษัท มติชน จำากัด), 2557, หน้า 24.
 2 Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, Droit pénal Général, 
(Paris : Economica, 2003), p.795-843.
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(Rehabilitation) ด้วยหลักคิดที่ว่าผู้ที่พ้นโทษแล้วยังคงมีมลทินติดตัวใน 

ทะเบียนประวัติอาชญากร (criminal record) ในกรณีผู้พ้นโทษไประยะ 

เวลาหนึ่งและปรับปรุงตัวเองไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมแล้วก็สมควรที่จะ 

ได้รับการล้างมลทินดังกล่าวโดยการลบหรือปกปิดการกระทำาความผิด 

ของตนไม่ให้ผู้อื่นรู้ เพื่อไม่ให้สังคมเกิดความหวาดระแวงและนำาไปสู่การ 

ปฏิเสธการรับเข้าทำางานหรือรับเข้าสังคม ในทางตรงข้าม หากผู้พ้นโทษ 

ไประยะหนึ่งไม่สามารถปรับปรุงตนเองได้และสร้างปัญหาให้กับสังคมอยู ่

ก็ควรจะถูกบันทึกการกระทำาไว้เพ่ือเตือนสังคมถึงอันตรายของบุคคลดังกล่าว 

ซึ่งการแยกแยะผู้พ้นโทษแล้วโดยผ่านกระบวนการล้างมลทินย่อมต้องใช้ 

แนวคิด Individualization ซึ่งเป็นการลบหรือปกปิดประวัติอาชญากรกับ 

ผู้พ้นโทษแต่ละรายโดยคำานึงถึงความประพฤติของผู้พ้นโทษแต่ละราย3 

เมื่อหลักการ Individualization นำามาใช้ถึงขั้นตอนของการล้าง 

มลทินโดยการลบหรือปกปิดทะเบียนประวัติอาชญากร แต่ระบบกฎหมาย 

ไทยในเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรยังไม่ได้นำาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ใน 

บทความนี้จะนำาเสนอถึง ทะเบียนประวัติอาชญากร ผลของกฎหมาย 

ล้างมลทินต่อผู้พ้นโทษ ประเด็นปัญหาทะเบียนประวัติอาชญากรใน 

ประเทศไทย ทะเบียนประวัติอาชญากรในต่างประเทศ ประเด็นในการ 

ปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย และบทสรุป 

2. ทะเบียนประวัติอาชญากร

 การกระทำาความผิดอาญาจะมีการบันทึกประวัติอาชญากร  

(criminal record) เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการ 

ติดตามตัวผู้เคยกระทำาความผิด โดยเฉพาะกรณีการกระทำาความผิดซำ้า   

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของทะเบียนประวัติอาชญากรจึงมีดังนี้

 3 ดู infra หัวข้อ 4.1 และ 6.1
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 1) รักษาประโยชน์สาธารณะ ในการสืบหาตัวบุคคลผู้กระทำา 

ความผิด ทั้งในทางระบบงานราชการ และในทางสืบสวนสอบสวนคดี 

อาญา 

 2) ป้องกันสังคม ในการให้ข้อมูลกับสาธารณชนให้ทราบถึงตัว 

อาชญากร

3) ฟื้นฟูแก้ไขให้โอกาสผู้กระทำาความผิดแล้วที่กลับตัวเป็นคนดี  

ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ

ในประเทศไทย สำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบใน 

การจัดทำาและเก็บทะเบียนประวัติอาชญากร โดย กองทะเบียนประวัติ 

อาชญากร โดยเป็นการดำาเนินงานตาม “ระเบียบสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ ว่าด้วย ประมวลระเบียบการตำารวจไม่เก่ียวกับคดี  ลักษณะ 12

การพิมพ์ลายนิ้วมือ” ซึ่งไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ทำาให้

ทะเบียนประวัติอาชญากรถูกบันทึกไว้เฉพาะคดีที่พนักงานสอบสวนที่เป็น 

ตำารวจเป็นผู้ดำาเนินการ ท้ังๆ ท่ีในปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีสอบสวน 

คดีอาญาอีกมาก เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ 

คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น คดีเหล่านี้ก็จะไม่ถูกส่งมาบันทึกทะเบียน 

ประวัติอาชญากร 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นผู้บันทึกทะเบียนประวัติอาชญากร 

ตั้งแต่แจ้งข้อกล่าวหา โดยบันทึกลายนิ้วมือไว้ตั้งแต่ชั้นสอบสวน รวมทั้ง 

การออกหมายจับ  ดังนั้น เมื่อเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาและมีการพิมพ์ลายพิมพ์ 

นิ้วมือ ผู้ต้องหาคนนั้นก็จะมีชื่อติดในทะเบียนประวัติอาชญากร

หากมีคำาพิพากษาว่าจำาเลยไม่ได้กระทำาความผิดรวมทั้งกรณีที่ 

คดียุติลงด้วยเหตุอื่นที่ระเบียบกำาหนด บุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติ 

อาชญากรก็สามารถร้องขอให้คัดแยกชื่อตนเองออกได้ ซึ่งการดำาเนินการ 

ให้คัดแยกชื่อตนเองออกเพราะเหตุที่ตนไม่ได้กระทำาความผิดนั้นต้อง 
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ดำาเนินการด้วยตนเอง  หากผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่ไม่ได้กระทำาความผิดโดย 

มีคำาพิพากษาแล้วว่าเป็นผู้บริสุทธ์ิ ไม่ได้ดำาเนินการร้องขอให้คัดแยกช่ือออก 

ชื่อของผู้ต้องหาหรือจำาเลยก็จะติดอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรต่อไป   

หากผู้ต้องหาถูกฟ้องเป็นจำาเลยและต่อมาศาลพิพากษาลงโทษ 

จำาคุก  ผู้ต้องหาผู้นั้นก็จะมีประวัติอาชญากรติดตัวไปตลอดชีวิต  นายจ้าง 

หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถขอตรวจเช็คประวัติได้ จึงทำาให้สังคมเกิดความ 

ระแวง ไม่กล้าให้โอกาสผู้พ้นโทษในการรับเข้าทำางานและให้โอกาสกลับตัว 

ซึ่งอาจทำาให้ผู้พ้นโทษต้องกลับเข้าไปสู่วังวนแห่งการกระทำาความผิดซำ้า

การทำาลายทะเบียนประวัติอาชญากรมีได้กรณีเดียว คือ กรณี 

ผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรถึงแก่ความตาย 

3.  ผลของกฎหมายล้างมลทินต่อผู้พ้นโทษ  

แม้จะมีพระราชบัญญัติล้างมลทินซึ่งน่าจะเป็นช่องทางให้ผู้เคย 

ต้องโทษสามารถขอลบหรือปิดบังประวัติการกระทำาความผิดได้ แต่ใน 

การตีความกฎหมายล้างมลทินโดยคำาพิพากษาศาลฎีกาถือว่า “การล้าง 

มลทินมีผลเพียงล้างการลงโทษ แต่ไม่มีผลถึงการลบล้างการกระทำาท่ีเกิดข้ึน 

แล้วให้หมดไป4 ดังนั้นแม้จะมีกฎหมายล้างมลทินประกาศใช้ กฎหมาย

ล้างมลทินก็ไม่มีผลไปคัดแยก ลบ หรือปิดบังทะเบียนประวัติอาชญากร 

ของผู้เคยต้องโทษ นอกจากนี้ หากคดีก่อนจำาเลยได้รับการรอการลงโทษ  

และต่อมามีกฎหมายล้างมลทินบังคับใช้ จำาเลยก็ไม่ได้รับประโยชน์จาก 

 4 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2539 “พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 
2530 มาตรา 5 ตอนท้ายที่ระบุว่า โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัย 
ในกรณีนั้นๆ ย่อมหมายความเพียงว่า ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้น  
ส่วนความประพฤติหรือการกระทำาที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยหาได้ถูกลบล้าง 
ไปด้วยไม่ เพราะความประพฤติหรือการกระทำาที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจล้างมลทินให้หมดไปได้”
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กฎหมายล้างมลทิน เนื่องจากศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำาเลยได้รับการรอ 

การลงโทษ ย่อมไม่มีวันพ้นโทษ5 รวมทั้งขณะที่นักโทษได้รับการพักโทษ

อยู่แล้วไปกระทำาความผิดอีกในระหว่างพักโทษ ก็ไม่ได้รับประโยชน์จาก 

กฎหมายล้างมลทินเช่นกัน6 ดังนั้นผลของการล้างมลทินมีอยู่กรณีเดียว

คือ จำาเลยที่กระทำาความผิดและรับโทษจนพ้นโทษแล้วก่อนหรือขณะที่ 

กฎหมายล้างมลทินมีผลใช้บังคับ หากจำาเลยมากระทำาความผิดอีก จำาเลย 

จะไม่ถูกเพิ่มโทษเพราะเหตุเคยกระทำาความผิดมาแล้ว7 ระบบการบันทึก

 5 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4068/2556, http://deka.supremecourt.or.th
สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2561 “ พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มีผลให้ล้างมลทินแก่ 
บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ที่ได้กระทำาก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และ
ได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับเท่านั้น จำาเลยที่ 1 ได้รับ
การรอการลงโทษ ย่อมไม่มีวันพ้นโทษ ดังนั้นจำาเลยที่ 1 จึงไม่ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ. 
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 
80 พรรษา พ.ศ. 2550  แมโ้จทกไ์มอ่ทุธรณข์อใหบ้วกโทษและไมฎ่กีา กเ็ปน็กรณทีีค่วามปรากฏ 
แก่ศาลเองตาม ป.อ. มาตรา 58 วรรคแรก ศาลย่อมบวกโทษจำาคุกของจำาเลยที่ 1 ที่ได้รับการ 
รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนได้”
 6 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 22241/2555, http://deka.supremecourt.or.th 
สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2561 “การที่จำาเลยกระทำาผิดอาญาคดีนี้ขึ้นอีกในระหว่างได้รับการ 
พักการลงโทษเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งการพักการลงโทษตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 
2478 มาตรา 43 กฎกระทรวงหมาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แพ่ง พ.ร.บ. ราชทัณฑ์  
พ.ศ. 2479 ข้อ 93 (1) และ 94 (ก) และจำาเลยไม่ได้รับประโยชน์ตาม พ.ร.ฎ. พระราชทาน 
อภัยโทษ พ.ศ. 2550 มาตรา 5 จำาเลยจึงมิใช่ผู้ซึ่งพ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม  
2550 อันเป็นวันที่ พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
ดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ใช้บังคับ จำาเลยจึงไม่ได้รับการล้างมลทิน 
ตาม พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชมี 
พระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มาตรา 4”
 7 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 17396/2555 http://deka.supremecourt.or.th 
สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2561 “...พ.ร.บ. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มาตรา 4 บัญญัติให้ล้างมลทิน 
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และลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยในปัจจุบันจึงไม่ได้นำาหลัก  

Individualization มาใช้กับผู้เคยกระทำาความผิดที่กลับตัวกลับใจได้ 

ส่งผลให้ผู้พ้นโทษแล้วมีประวัติติดตัวตลอดชีวิตแบบไม่มีทางที่จะลบหรือ 

ปกปิดได้ โดยไม่ได้แยกแยะความประพฤติภายหลังพ้นโทษของผู้ที่เคย 

กระทำาความผิดแต่ละคน

4.  ประเด็นปัญหาเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรใน 
  ประเทศไทย

ทะเบียนประวัติอาชญากรมีไว้เพื่อให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม คุ้มครองและเตือนภัย 

สังคมให้ระวังภัยจากผู้เคยกระทำาความผิด แต่ยังคงมีประเด็นปัญหาสำาคัญ 

อยู่บางประการ คือ 

4.1  การไม่ให้โอกาสผู้ที่พ้นโทษแล้วกลับเข้าทำางานหรือ 
กลับเข้าสู่สังคมอย่างปกติ 

ผู้เคยกระทำาความผิดและรับโทษจำาคุกมาแล้วจะถูกบันทึกใน 

ทะเบียนประวัติอาชญากรจนกว่าบุคคลนั้นจะถึงแก่ความตาย แม้เคย 

กระทำาความผิดมาตอนวัยรุ่นแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พ้นโทษมาแล้วเป็น 

เวลาหลายสิบปี บุคคลนั้นก็ไม่อาจคัดแยก ลบ หรือ ปิดบังประวัติของ 

ตนเองได้ นายจ้างหรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึงประวัติอาชญากรของ

แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำาก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และได้ 
พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษ 
ในกรณีความผิดนั้นๆ ดังนั้น เมื่อความผิดที่โจทก์อาศัยเป็นเหตุขอให้เพิ่มโทษ จำาเลยได้ 
ตอ้งโทษและพน้โทษไปแลว้กอ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตัดิงักลา่วใชบ้งัคบัอนัเปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์
ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว จำาเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำาเลยได้”
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บุคคลดังกล่าวและเป็นเหตุปฏิเสธบุคคลนั้นไม่ให้ทำางาน จึงอาจกล่าว 

ได้ว่าระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยในปัจจุบันมุ่งแต่ให้ความ 

สะดวกเจ้าหน้าที่และการคุ้มครองสังคม โดยขาดมิติของการฟื้นฟูแก้ไข 

หรือให้โอกาสผู้กระทำาความผิดให้กลับเข้าทำางานในสังคมอย่างปกติ ซึ่ง 

เป็นภารกิจสำาคัญอย่างหนึ่งของรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 10 วรรค 38 ที่ยืนยัน

ว่าการลงโทษผู้กระทำาความผิดต้องเป็นไปเพื่อฟื้นฟูแก้ไขให้บุคคลนั้นกลับ 

เข้าสู่สังคมอย่างปกติ แม้ผู้พ้นโทษจะได้รับการล้างมลทินตามกฎหมาย 

ล้างมลทินแล้ว แต่ผลของการล้างมลทินก็ไม่ไปลบทะเบียนประวัติ 

อาชญากรแต่อย่างใด 

จากสภาพดังกล่าว ผู้ที่เคยถูกลงโทษจำาคุกไม่ว่าในความผิด 

ฐานใดในประเทศไทยจะมีประวัติติดตัวจนเสียชีวิต และอาจถูกปฏิเสธ 

การจ้างงานได้จากการตรวจพบประวัติดังกล่าว ทำาให้ภารกิจของรัฐในการ 

ฟื้นฟูแก้ไขและนำาผู้กระทำาความผิดกลับเข้าสู่สังคมเป็นไปได้อย่างลำาบาก 

4.2  การขาดกฎหมายที่บริหารจัดการทะเบียนประวัติ 
อาชญากรอย่างเป็นระบบ

ทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยในปัจจุบันดำาเนินการเพียง 

กฎเกณฑ์ระดับระเบียบ คือ ระเบียบสำานักงานตำารวจแห่งชาติว่าด้วย  

ประมวลระเบียบการตำารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ 12 การพิมพ์ 

ลายนิ้วมือและดำาเนินการโดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติ ซึ่งเกิดประเด็นปัญหา 2 เรื่อง คือ 

 8 ICCPR, Article 10 (3) “The penitentiary system shall comprise
treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation 
and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults 
and be accorded treatment appropriate to their age and legal status”.
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4.2.1  การขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ 

สอบสวนคดีอาญา

 ในปัจจุบันหน่วยงานที่ทำาหน้าที่สอบสวนความผิดอาญามีอยู่ 

หลายหน่วยงาน แต่การขาดกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติที่ 

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติอาชญากรระหว่างหน่วยงานที่ทำาหน้าที่สอบสวน 

คดีอาญาเข้าด้วยกันทำาให้ทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยไม่ครบถ้วน 

ทุกคดี การขอข้อมูลประวัติอาชญากรจากหน่วยงานอื่นอาจทำาได้เป็น 

ความตกลง (MOU) แต่ไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายที่บังคับให้หน่วยงาน 

สอบสวนทุกหน่วยต้องส่งทะเบียนประวัติอาชญากรมาให้หน่วยงานกลาง 

 สภาพดังกล่าวทำาให้ทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย 

จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน และไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม 

ได้อย่างแท้จริง

4.2.2  การขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน 

กระบวนการยุติธรรม

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยที่ถูกบันทึกในทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว 

ต่อมามีคำาพิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิขอคัดแยกชื่อตนจากทะเบียน 

ประวัติอาชญากรได้ อย่างไรก็ดี ผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรต้อง 

ดำาเนินการด้วยตนเองโดยนำาสำาเนาคำาพิพากษาว่าตนเองบริสุทธิ์มาขอ 

คัดแยกชื่อที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งๆ ที่หน่วยงานใน 

กระบวนการยุติธรรมควรจะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและดำาเนินการ 

คัดแยกประวัติของผู้ที่ศาลพิพากษาแล้วว่าบริสุทธิ์ ซึ่งน่าจะเป็นบริการ 

ภาครัฐท่ีทำาได้ไม่ยากและต้นทุนไม่มากในยุคท่ีหน่วยราชการจะเป็นยุค 4.0 

การขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ 

ยุติธรรมทำาให้สร้างภาระกับประชาชนในการใช้สิทธิที่จะถูกลบชื่อหรือ 

คัดแยกชื่อจากทะเบียนประวัติอาชญากรในฐานะผู้บริสุทธิ์ 
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4.3  ขาดระบบบันทึกข้อมูลพันธุกรรม  (DNA)  ในความผิด 

เกี่ยวกับเพศหรือความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย 

ในความผิดอุกฉกรรจ์บางฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม  

เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและความผิดเกี่ยวกับเพศ การจัด 

ให้มีระบบการบันทึกข้อมูลพันธุกรรม (DNA) ของผู้กระทำาความผิดสร้าง 

ประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างมาก เพราะหาก 

เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีก การเก็บสารพันธุกรรมที่เก็บได้ในที่ 

เกิดเหตุเพื่อนำามาเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมที่มีอยู่จะนำาไปสู่การรู้ตัว 

และติดตามผู้กระทำาความผิดได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบทะเบียนประวัติ 

อาชญากรในปัจจุบันยังไม่มีระบบการบันทึกข้อมูลพันธุกรรมดังกล่าว คงมี 

แต่การบันทึกข้อมูลที่บ่งบอกตัวบุคคลประกอบลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งบางครั้ง 

การกระทำาความผิดบางกรณีก็ยากท่ีจะท้ิงร่องรอยลายน้ิวมือไว้เป็นหลักฐาน 

ในขณะที่ในต่างประเทศได้สร้างระบบบันทึกข้อมูลนี้ขึ้นอย่างเป็นระบบ 

เพื่อนำานิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อคลี่คลายคดีอาชญากรรมที่มีความรุนแรง9

5. ทะเบียนประวัติอาชญากรในต่างประเทศ

 ในส่วนนี้ขอแยกพิจารณาเป็น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี  

ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมาตรฐาน และ 

ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นประเทศในอาเซียนที่เน้นนโยบายการรักษาความ 

สงบเรียบร้อยของสังคม   

5.1 ประเทศฝรั่งเศส

กฎหมายเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศฝรั่งเศสเป็น 

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา (Code de Procédure pénale)  ในมาตรา 768  

 9 ดู infra หัวข้อ 5.1.3
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ถึง มาตรา 781 โดยระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของฝรั่งเศส แบ่ง 

ออกเป็น 3 แฟ้ม (bulletin) ซี่งจะมีสาระสำาคัญต่างกัน  แม้จะนักโทษจะ 

ถูกบันทึกในทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว แต่เม่ือเวลาผ่านไปสักระยะหน่ึง 

หลังพ้นโทษ ผู้เคยต้องโทษสามารถร้องขอให้ลบประวัติตนเองได้ ใน 

ส่วนนี้จะกล่าวถึงระบบทะเบียนประวัติอาชญากรในฝรั่งเศส (casier  

judiciaire) และ การล้างมลทินเพื่อลบชื่อจากทะเบียนประวัติอาชญากร  

(rehabilitation judiciaire)

5.1.1  ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร (casier judiciaire)

ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรในฝรั่งเศสอยู่ในความดูแลของ 

กระทรวงยุติธรรม ที่ข้อมูลทั้งปวงจะถูกส่งมาเพื่อบันทึกไว้ส่วนกลาง แม้ 

ฝรั่งเศสจะมีหน่วยงานสอบสวนต่างกันแต่ก็จะส่งข้อมูลมาบันทึกในที่ 

เดียวกัน  ระบบทะเบียนจะแบ่งเป็น 3 แฟ้ม โดยแต่ละแฟ้มจะมีระดับการ 

เปิดเผยที่แตกต่างกัน และมีวิธีการบันทึกและเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันขึ้นอยู่ 

กับระดับความรุนแรงของประเภทความผิด  

1)  แฟ้มหมายเลข 1 (Bulletin n°1) 

 แฟ้มหมายเลข  1 เป็นแฟ้มที่ละเอียดที่สุดที่บันทึกทุกคำาพิพากษา 

ลงทางอาญา รวมทั้งโทษที่ลงกับผู้กระทำาความผิด แม้แต่คำาพิพากษาที่ 

เด็กเป็นผู้กระทำาความผิด  นอกจากนี้ แฟ้มหมายเลข 1 ยังบันทึกข้อมูลที่ 

ไม่ใช่ทางอาญาอีกหลายเรื่อง เช่น คำาพิพากษาว่าบุคคลล้มละลาย คำาชี้ขาด 

ทางปกครองที่ห้ามบุคคลไม่ให้กระทำาการ คำาพิพากษาเพิกถอนอำานาจ 

ปกครองผู้เยาว์ คำาสั่งเนรเทศบุคคลออกนอกประเทศ การชะลอฟ้องคดี

อาญา 

 คำาพิพากษาลงโทษบุคคลในทางอาญาที่เกิน 40 ปีที่ไม่ได้มีการ 

กระทำาความผิดซำ้าจะถูกลบออกจากแฟ้มหมายเลข 1 นี้ นอกจากนี้ 

หากมีคำาสั่งล้างมลทินพร้อมกับคำาสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ 
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อาชญากร (réhabilitation judiciaire avec retrait du casier 

judiciaire) ชื่อบุคคลนั้นก็อาจถูกลบจากแฟ้มหมายเลข 1 ได้ ท้ายสุด หาก 

ผู้มีชื่อในแฟ้มหมายเลข 1 ถึงแก่ความตาย ชื่อก็จะถูกลบออกเช่นกัน 

 แฟ้มหมายเลข 1 นี้ เป็นแฟ้มที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เท่านั้นที่เข้าถึงได้10 ประชาชนทั่วไปจึงไม่สามารถเข้าถึงได้  

2)  แฟ้มหมายเลข 2 (Bulletin n°2) 

แฟ้มหมายเลข 2 เป็นการบันทึกคำาพิพากษาว่าผู้กระทำามี 

ความผิดอาญาทั้งหมด ยกเว้น คำาพิพากษาหรือคำาสั่ง ดังต่อไปนี้

- คำาพิพากษาว่าเด็กเยาวชนเป็นผู้กระทำาความผิด 

- คำาพิพากษาคดีลหุโทษ

- คำาพิพากษาที่รอการกำาหนดโทษ

- คำาพิพากษาที่รอการลงโทษ และต่อมาจำาเลยได้ปฏิบัติตาม 

เงื่อนไขการลงโทษครบถ้วน 

- คำาสั่งชะลอฟ้อง 

คำาพิพากษาลงโทษบุคคลในทางอาญาที่เกิน 40 ปีที่ไม่ได้มีการ 

กระทำาความผิดซำ้าจะถูกลบออกจากแฟ้มหมายเลข 2 นี้ นอกจากนี้ 

หากมีคำาสั่งล้างมลทินพร้อมกับคำาสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ 

อาชญากร (réhabilitation judiciaire avec retrait du casier 

judiciaire) ชื่อบุคคลนั้นก็อาจถูกลบจากแฟ้มหมายเลข 2 ได้ ท้ายสุด 

หากผู้มีชื่อในแฟ้มหมายเลข 2 ถึงแก่ความตาย ชื่อก็จะถูกลบออกเช่นกัน 

แฟ้มหมายเลข 2 เป็นบันทึกคำาพิพากษาที่หน่วยงานของรัฐ 

และนายจ้างเอกชนเข้าถึงได้เฉพาะกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เข้าดูข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจ้างงานบุคคลที่ต้องทำางาน 

 10 ฐานข้อมูลทางการของการบริหารราชการฝรั่งเศส https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F14710 สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561 
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ใกล้ชิดกับเด็กหรือเยาวชน ดังนั้นแฟ้มดังกล่าวจึงมีขึ้นเพื่อคุ้มครองความ 

ปลอดภัยของเด็กเยาวชนเป็นสำาคัญ 

3)  แฟ้มหมายเลข 3 (Bulletin n°3) 

แฟ้มหมายเลข 3 เป็นแฟ้มที่เปิดเผยมากที่สุด และ เป็นแฟ้มที่ 

บันทึกข้อมูลที่น้อยที่สุดเช่นกัน ซึ่งแฟ้มหมายเลข 3 จะบันทึกข้อมูลดังนี้

- คำาพิพากษาลงโทษคดีอาญาสำาหรับโทษจำาคุกมากกว่า 2 ปี  

โดยไม่รอการลงโทษ

- คำาพิพากษาลงโทษคดีอาญาสำาหรับโทษจำาคุกไม่มากกว่า 2 ปี  

โดยไม่รอการลงโทษ และศาลสั่งให้บันทึกประวัติไว้ในแฟ้มหมายเลข 3 

- มาตรการคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษ (suivi socio- 

judiciaire) และโทษจำากัดการประกอบวิชาชีพหรือทำางานท่ีใกล้ชิดกับเด็ก 

หรือผู้เยาว์ 

คำาพิพากษาลงโทษบุคคลในทางอาญาที่เกิน 40 ปีที่ไม่ได้มีการ 

กระทำาความผิดซำ้าจะถูกลบออกจากแฟ้มหมายเลข 3 นี้ นอกจากนี้ 

หากมีคำาสั่งล้างมลทินพร้อมกับคำาสั่งให้ลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ 

อาชญากร (réhabilitation judiciaire avec retrait du casier 

judiciaire) ชื่อบุคคลนั้นก็อาจถูกลบจากแฟ้มหมายเลข 3 ได้ ท้ายสุด 

หากผู้มีชื่อในแฟ้มหมายเลข 3 ถึงแก่ความตาย ชื่อก็จะถูกลบออกเช่นกัน 

แฟ้มหมายเลข 3 สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยการขอด้วยตนเองหรือ 

ทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
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 5.1.2  การล้างมลทินเพื่อลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ

อาชญากร (réhabilitation judiciaire)

การล้างมลทิน (réhabilitation judiciaire) ถูกบัญญัติไว้ใน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 782 ถึงมาตรา 799  ซึ่ง 

เป็นการให้โอกาสผู้เคยต้องคำาพิพากษาได้มีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมปกติ 

อย่างแท้จริง เพราะเป็นการลบประวัติว่าตนเคยกระทำาความผิดเพ่ือเร่ิมต้น 

ชีวิตใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ 

สิทธิทางการเมืองข้อ 10 วรรค 3 ที่กำาหนดวัตถุประสงค์ในการลงโทษ 

ผู้กระทำาความผิดคือการฟื้นฟูแก้ไขและนำากลับคืนสู่สังคม (reformation  

and social rehabilitation) 11

หลักการล้างมลทินในกฎหมายฝรั่งเศสมีดังนี้12

 11 ICCPR, Article 10 (3) “The penitentiary system shall comprise
treatment of prisoners the essential aim of which shall be their reformation 
and social rehabilitation. Juvenile offenders shall be segregated from adults 
and be accorded treatment appropriate to their age and legal status”.
 12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 786  (Act no. 70-
643 of 17 July 1970 art. 14 Official Journal of 19 July 1970) (Act no. 75-624 of 

bulletin n°3
ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั่วไปเข้าถึงได้

bulletin n°2
เข้าถึงได้เฉพาะ 
หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนที่ 
ต้องการจ้างงานที่ 
ลูกจ้างต้องใกล้ชิด 
กับเด็กสามารถ 
เข้าถึงได้

bulletin n°1
เข้าถึงได้เฉพาะ
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรม
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- หากเป็นคดีประเภท crime (จำาคุกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป) ผู้พ้น 

โทษสามารถร้องขอต่อศาลให้ลบทะเบียนประวัติได้เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 

5 ปี 

- หากเป็นคดีประเภท délit (จำาคุกไม่เกิน 10 ปี) ผู้พ้นโทษ 

สามารถร้องขอต่อศาลให้ลบประวัติได้เมื่อพ้นโทษมาแล้ว 3 ปี 

- หากเป็นคดีประเภท contravention (ลหุโทษที่มีแต่โทษปรับ 

และจำากัดสิทธิ) สามารถร้องขอให้ลบได้เมื่อพ้นโทษแล้ว 1 ปี 

การให้เวลาผู้พ้นโทษระยะหนึ่งภายหลังจากพ้นโทษขึ้นอยู่กับ

ความรุนแรงของความผิดที่ได้กระทำาขึ้นเพื่อพิสูจน์ตนเองว่าสามารถ 

กลับตัวเป็นคนดีในสังคมได้ และให้โอกาสยื่นคำาร้องขอต่อศาลเพื่อล้าง 

มลทินและเมื่อศาลสั่งล้างมลทินแล้ว ประวัติจะถูกลบออกจากทะเบียน 

11 July 1975 art 56 Official Journal 13 July 1975, in force 1 January 1976) (Act 
no. 92-1336 of 16 December 1992 Article 133 Official Journal of 23 December 
1992 in force on 1 March 1994) (Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.162 XXIV 
Official Journal of 10 March 2004, in force 1 January 2005)
  The rehabilitation application may only be made after a five-year 
time limit for persons sentenced for a felony, a three-year time limit for persons 
sentenced for a misdemeanour, and a one-year time limit for persons sentenced 
for a petty offence.
  The time limit starts running for persons sentenced to a fine from the 
day the sentence became irrevocable and, for persons sentenced to a custodial 
sentence, from the day of their final release or, in accordance with the provi-
sions of article 733, third paragraph, from the day of their parole when this was 
not followed by a revocation. For those sentenced to criminal guardianship, it 
runs from the day that this terminated.

In respect of persons sentenced to any criminal sanction other than 
imprisonment or a fine, when imposed as a main penalty, the time limit starts 
to run from the expiry of the sanction.
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ประวัติอาชญากรทั้งหมด เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสกลับเข้าทำางานใน 

สังคมอย่างไม่มีข้อกังขาอีกครั้งหนึ่ง 

 5.1.3  ระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ 

 รัฐบัญญัติฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 1998 ได้กำาหนดให้มี “ฐาน 

ข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติ” (fichier national automatisé des 

empreintes génétiques) ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดที่ 

ผู้เสียหายเป็นเด็ก  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบผู้กระทำาความผิด 

อาชญากรรมดังกล่าว ต่อมาข้อมูลพันธุกรรมแห่งชาติก็ถูกขยายเพื่อเก็บ 

ข้อมูลของอาชญากรรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ 

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย การค้ายาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการ 

เป็นธุระจัดหาให้สำาเร็จความใคร่ของผู้อื่น ความผิดฐานจัดให้มีคนขอทาน   

ความผิดฐานลักทรัพย์ กรรโชก ฉ้อโกง ทำาให้เสียทรัพย์  ความผิดเกี่ยวกับ 

ความมั่นคงในราชอาณาจักร  ความผิดเกี่ยวกับกอการร้าย ฯลฯ ฐานข้อมูล 

พันธุกรรมแห่งชาติอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้พิพากษามีเจตนารมณ์ที่จะ 

รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมของจำาเลยที่ถูกศาลพิพากษาจำาคุกในคดีความ

ผิดดังที่ระบุไว้เพื่อช่วยเหลือการระบุตัวบุคคลและค้นหาผู้กระทำาความ

ผิด13 โดยตำารวจสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้โดยคำาสั่งของพนักงาน

อัยการหรือผู้พิพากษา โดยหลักแล้วการนำาส่วนประกอบของร่างกายเพื่อ

ไปหาสารพันธุกรรมจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกตรวจ ในกรณีที่ผู้

ถูกตรวจไม่ยินยอม  กฎหมายฝรั่งเศสไม่ใช้วิธีการบังคับทางกายภาพ  แต่

เลือกใช้การกำาหนดเป็นความผิดทางอาญา  กล่าวคือ  การปฏิเสธไม่ให้

ตำารวจเก็บสารพันธุกรรมต้องระวางโทษจำาคุก 1 ปี ปรับ 15,000 ยูโร  

โทษจะสูงขึ้นเป็นจำาคุก 2 ปี 30,000 ยูโรในกรณีที่คนปฏิเสธเป็นจำาเลยที่

  13 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 706-54 วรรค 1
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ถูกพิพากษาจำาคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป14 จำาเลยผู้ถูกศาลพิพากษาแล้วหาก

ปฏิเสธไม่ให้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจะไม่ได้รับการลดโทษในคดีที่ศาล 

พิพากษา15 นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกตรวจพยายามที่จะเปลี่ยนส่วนประกอบ

ของร่างกาย เช่น เปลี่ยนตัวอย่างเลือดที่ใช้ในการตรวจเพื่ออำาพรางตัวตน 

ของตนเองเป็นความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษจำาคุก 3 ปี ปรับ 45,000  

ยูโร16 ซ่ึงการท่ีรัฐมีฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของผู้กระทำาความผิดบาง

ประเภทช่วยป้องกันอาชญากรรมและสืบหาตัวผู้กระทำาความผิดได้ 

โดยง่าย17

5.2  ประเทศเยอรมนี

ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรดำาเนินการโดย กฎหมาย 

ทะเบียนประวัติอาชญากรกลางและทะเบียนประวัติการกระทำาผิด 

ของเยาวชน ค.ศ. 1971 (Federal Central Criminal Register Act)  

(Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister - 

Bundeszentralregistergesetz – BZRG) of 18  March 1971 โดย 

กระทรวงยุติธรรม (the Federal Office of Justice) เป็นผู้มีหน้าที่ 

ดำาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรรม18

สำ านั ก งานทะ เบี ยนประวั ติ อ าชญากรรมทำ าการบันทึ ก 

คำาพิพากษาว่ามีความผิดของศาลต่างๆ โดยหลักแล้วจะบันทึก 

  14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 706-56 II
  15 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 706-56 III
  16 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสมาตรา 706-56 II วรรค 4 
 17 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการค้นตัวบุคคล : ศึกษา
เปรยีบเทยีบกบันานาประเทศ,สถาบนัวจิยัและใหค้ำาปรกึษาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ
สำานักงานอัยการสูงสุด, 2553, หน้า 32-34.
 18 https://www.bundesjustizamt.de/EN/Topics/citizen_services/BZR/
BZR_node.html สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561
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ประวัติอาชญากรไว้ระยะหนึ่ง และด้วยแนวคิดของการนำาผู้กระทำา 

ความผิดกลับเข้าสู่สังคม (resocialisation)19 มาตรา  3420 และมาตรา

 19 Ibid.
 20 Gesetz  über  das  Zentralregister  und  das  Erziehungsregister
(Bundeszentralregistergesetz - BZRG) § 34 Length of the deadline
  “(1) The period after which expiry of the sentence is no 
longer included in the certificate of performance
 first,

three years
a) Convictions 
aa) fine and
bb) Imprisonment or sentence of not more than three months,
if the requirements of Article 32 (2) are not met,
b) Convictions on imprisonment or sentence of more than three 

months, but not more than one year, if the execution of the sentence or a 
sentence has been suspended by the courts or by a prosecutor, this decision 
has not been revoked and has not been registered in the register either as a 
prison sentence or a deprivation of liberty is

c) Convictions on juvenile punishment of not more than one year, if 
the conditions of § 32 (2) are not met,

d) Convictions on juvenile punishment of more than two years, if a 
martial test has been issued after the expiry of the period of probation, 

Second,
ten years for convictions for a criminal offense under sections 174 

to 180 or 182 of the Criminal Code to a sentence of imprisonment or juvenile 
punishment of more than one year,

Third,
five years in the remaining cases.
(2) The period after which a conviction for a criminal offense 

pursuant to sections 171, 180a, 181a, 183 to 184g, 184i, 184j, 201a paragraph 
3, §§ 225, 232 to 233a, 234, 235 or § 236 of the Criminal Code to a sentence 
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4621 ของกฎหมายทะเบียนประวัติอาชญากรกลางและทะเบียนประวัติ

of imprisonment or juvenile punishment of more than one year is no longer 
included in an extended certificate of conduct, is ten years.

 In the cases referred to in paragraph 1 (1) (d), (2), (3) and (2), the 
time limit shall be extended by the duration of the sentence of imprisonment, 
sentence or juvenile. The period shall be extended by the period between the 
date of the first judgment and the end of the period of probation, but at least 
twenty years, when the remainder of a life imprisonment is enacted”.
 21 Gesetz  über  das  Zentralregister  und  das  Erziehungsregister 
(Bundeszentralregistergesetz - BZRG)  § 46 Length of the redemption period 
  1. The repayment period is 
  first, five years in case of convictions 
  a) to a fine of not more than ninety days, if no imprisonment, no 
detention or juvenile detention is recorded, 
  b)  to a sentence of imprisonment or punishment of not more than 
three months, if no other penalty is recorded in the register,
  c) to youth penalty of not more than one year, 
  d) to juvenile punishment of not more than two years, if the execution 
of the sentence or a sentence of sentence has been suspended or prosecuted, 
  e) on juvenile punishment of more than two years, if a punishment 
has been passed by the court or by the court after the expiry of the period of 
probation, 
  f) on juvenile punishment, if the sentence has been declared as having 
been declared by the courts or by way of remedy, 

g) (section 11 (1) (8) of the Criminal Code), with the exception of 
the prohibition on the granting of a driving license forever and the 
prohibition of employment forever, a secondary penalty or a sideline alone or 
in combination with or in connection with educational measures or breeding 
methods has been arranged, 
  Second, ten years in case of convictions 
  a) A fine or imprisonment of a term of not more than three months 
if the conditions laid down in points (a) and  (b) are not met, 
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การกระทำาผิดของเยาวชน (the Federal Central Criminal Register  

Act) ให้ลบประวัติออกได้หากระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งตามที่กฎหมาย 

บัญญัติ 

มาตรา 4 แห่ง the Federal Central Criminal Register Act  

กำาหนดให้คำาพิพากษาถึงที่สุดให้ถูกบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาชญากร  

ในกรณีดังต่อไปนี้22

- เป็นคำาพิพากษากำาหนดบทลงโทษทางอาญา

- เป็นคำาสั่งกำาหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยและการล้างมลทิน

- เป็นคำาพิพากษารอการลงโทษ

- เป็นคำาพิพากษาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำาความผิด

  b)  Imprisonment or sentence of more than three months, but not 
more than one year, if the execution of the sentence or a sentence of the 
sentence has been suspended or prosecuted, and the register does not 
include a sentence of imprisonment, punishment or juvenile punishment, 
  c) Juvenile sentence of more than one year, except in the cases 
referred to in points (1) (d) to (f)  d) (3), § 225, 232 to 233a, 234, 235 or § 236 
of the Criminal Code for more than one year in cases of point 1 (d) to (f) 
  Third, twenty years in convictions for a criminal offense under
sections 174 to 180 or 182 of the Criminal Code to a sentence of imprisonment 
or juvenile punishment of more than one year, 
  Fourth, fifteen years in all other cases. 
        2. The suspension of the sentence or of a sentence of probation or 
the removal of the penalty shall not be taken into account when the time limit 
is calculated when those decisions have been revoked. 
       3. In the cases referred to in paragraph 1 (1) (e), (2) (c) and (d) and 
(3) and (4), the period shall be extended by the duration of the sentence of 
imprisonment,
 22 https://www.bundesjustizamt.de/EN/Topics/citizen_services/BZR/
Convictions/Convictions_node.html สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561
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นอกจากนี้คำาพิพากษาของศาลต่างประเทศที่พิพากษาว่าคน 

เยอรมนีกระทำาความผิดในบางกรณีก็จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติ 

นี้ด้วย23

เมื่อประวัติของผู้กระทำาความผิดถูกบันทึกไว้แล้ว และผู้กระทำา 

ความผิดพ้นโทษไปเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด ประวัติก็จะถูกลบ 

เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้กลับเข้าไปทำางานและเข้าสู่สังคมอย่างปกติ ระยะเวลา 

ได้ถูกกำาหนดโดยกฎหมาย เช่น 

- ในกรณีความผิดท่ีต้องระวางโทษจำาคุกตลอดชีวิต เม่ือผู้ต้องขัง 

พ้นโทษไปแล้ว 20 ปี ก็สามารถถูกลบประวัติได้24

- ในความผิดที่มีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 เดือน เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ 

ไปแล้ว 3 ปี ก็สามารถถูกลบประวัติได้25  เป็นต้น

 5.3  ประเทศสิงคโปร์

 ประเทศสิงคโปร์มีการบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรโดย 

หน่วยงานตำารวจ และมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

คือ Registration of Criminals Act  2005 ที่กำาหนดการบันทึกประวัติ 

อาชญากร และ การลบประวัติอาชญากร

 5.3.1  การบันทึกประวัติอาชญากร

 Registration of Criminals Act 2005  section 426 ได้กำาหนด

หลักเกณฑ์การบันทึกประวัติอาชญากร ดังนี้

 23 Ibid.
 24 the Federal Central Criminal Register Act, section 34
 25 Ibid.
 26 Registration of Criminals Act 2005 section 4.—
 (1) The Registrar shall keep a register of — 
   (a)  persons convicted of any crime within Singapore; 
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 - นายทะเบียนจะเก็บประวัติคำาพิพากษาลงโทษผู้กระทำาความผิด 

ในสิงคโปร์

 - นายทะเบียนจะเก็บประวัติคำาพิพากษาที่อาจถูกบันทึกได้ที่ 

กระทำาความผิดในมาเลเซีย

 - นายทะเบียนจะเก็บบันทึกคำาสั่งเนรเทศจากสิงคโปร์และ 

มาเลเซีย

 - นายทะเบียนเก็บประวัติไว้โดยคำาแนะนำาของรัฐมนตรี

 อย่างไรก็ดี นายทะเบียนอาจใช้ดุลพินิจไม่บันทึกประวัติอาชญากร 

ได้ตามที่บัญญัติไว้ในหลักเกณฑ์ section 727 กล่าวคือ 

   (b) persons convicted of any offence committed within, and 
registrable under the law of, Malaysia; 
   (c) persons ordered to be banished, expelled or deported from  
Singapore or Malaysia; 
   (d) persons convicted of any offence in, or banished, deported  
or expelled from, any place outside the principal registration area, whose 
registration may be approved under section 5, and shall record therein 
registrable particulars as hereinafter provided. 

(2) The register shall be kept at such place or places within or 
without Singapore and in such manner as the Minister may direct.
 27 Registration of Criminals Act 2005 section 7.—
 (1) The Commissioner of Police may in his discretion direct, either  
generally or in particular cases, that any person who — 
   (a) has been convicted of an offence included in the Second  
Schedule; 
   (b) has upon such conviction been sentenced to a fine not 
exceeding $1,000 and not to imprisonment except in default of payment of  
the fine; and 
   (c) has not previously been registered as a criminal, need not be 
registered as herein before provided.
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 - ผู้บัญชาการตำารวจ (Commissioner of Police) มีดุลพินิจ 

ที่จะไม่บันทึกประวัติอาชญากรทั้งกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะราย ด้วย 

เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1) เป็นคำาพิพากษว่ากระทำาความผิดในตารางหมายเลข 2  

(schedule) 

 2) เป็นคำาพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 1,000 เหรียญ และไม่มี 

โทษจำาคุก เว้นแต่กรณีไม่จ่ายค่าปรับ

 3) ไม่เคยถูกบันทึกประวัติอาชญากรมาก่อน 

 เมื่อนายทะเบียนได้รับคำาแนะนำาให้ไม่บันทึกประวัติอาชญากร 

จากผู้บัญชาการตำารวจแล้ว นายทะเบียนจะเก็บประวัตินั้นไว้ 6 เดือน 

และเมื่อพ้นเวลาดังกล่าวก็จะทำาลายไป  

 ในระหว่าง 6 เดือนนี้ ผู้บัญชาการตำารวจสามารถเพิกถอนคำาสั่ง 

ไม่บันทึกประวัติอาชญากรได้  และหากผู้บัญชาการเพิกถอนคำาสั่งดังกล่าว   

นายทะเบียนจะต้องดำาเนินการบันทึกประวัติอาชญากรต่อไป

 5.3.2  การลบประวัติอาชญากร 

 ผู้ที่เคยถูกบันทึกประวัติอาชญากรไว้แล้วสามารถถูกลบชื่อออก 

จากประวัติได้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย28 กล่าวคือ เมื่อระยะเวลา

 (2) When any such direction has been given, the Registrar shall retain 
the registrable particulars of that person for 6 months from the date of receipt 
thereof and shall then destroy them Provided that the Commissioner of Police 
may, at any time before the expiration of that period of 6 months, revoke the 
direction, and thereupon the Registrar shall enter that person in the register, 
together with the registrable particulars relating to him, in accordance with 
sections 4 and 6
 28 Registration of Criminals Act 2005 section 7B.—

(1) Subject to section 7C, all records in the register of any person 
convicted within Singapore of any crime shall be capable of becoming spent 
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ผ่านไปเป็นเวลา 5 ปี (crime-free period) แล้ว ไม่ได้กระทำาความผิดอีก  

ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ไม่ได้ถูกคุมขังหรืออยู่ภายใต้การ 

ควบคุมของตำารวจ และไม่ได้ถูกควบคุมในสถาบันบำาบัดยาเสพติด บุคคล 

นั้นสามารถถูกลบชื่อออกจากประวัติอาชญากรได้29 นอกจากนี้ผู้กระทำา

ความผิดที่ได้รับการลงโทษโดยชุมชน (a community sentence) เมื่อได้ 

ปฏิบัติการครบถ้วนตามคำาสั่งแล้ว ประวัติก็ถูกลบออกเช่นเดียวกัน30

in accordance with this Part, whether the conviction is before, on or after the 
appointed day. 
 (2) The record in the register of a person’s conviction within 
Singapore for a crime shall become spent on the expiration of the crime-free  
period applicable to the person, unless he is disqualified under section 7C.
 29 Registration of Criminals Act 2005 section 7B. – 

(4) In this section –– 
“crime-freeperiod”meansaperiodofnotlessthan5consecutive 

years starting from the relevant date applicable to a person, during which 
the person ––

(a) has not been convicted of a crime; 
(b) has not been unlawfully at large in relation to any crime; 
(c) has not been detained or subject to police supervision under  

section 30 of the Criminal Law (Temporary Provisions) Act (Cap. 67); and
(d) has not been subject to a supervision order or admitted to an  

approved institution under the Misuse of Drugs Act (Cap. 185) or admitted to 
an approved centre under the Intoxicating Substances Act (Cap. 146A);
 30 Registration of Criminals Act 2005 section 7DA.  (15/2010) – 

Notwithstanding any provisions in this Part, the record in the register  
of a person’s conviction within Singapore for a crime for which a community  
sentence (as defined in section 336 of the Criminal Procedure Code 2010) is  
passed by a court shall become spent on the date on which the community  
sentence is completed.
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 อย่างไรก็ดี บุคคลดังต่อไปนี้ไม่อาจถูกลบชื่อออกจากประวัติ 

อาชญากรได้31

 - บุคคลที่กระทำาความผิดในตารางหมายเลข 3 (schedule 3) 

 - ผู้ได้รับคำาพิพากษาจำาคุกเกิน 3 เดือน หรือ ปรับเกิน 2,000  

เหรียญ

 - ผู้ที่เคยถูกควบคุมในสถาบันบำาบัดยาเสพติดแล้วมากระทำา 

ความผิดภายใน 5 ปีนับแต่ถูกปล่อยออกจากสถาบันดังกล่าว

 31 Registration of Criminals Act 2005 section 7C. –
A person is disqualified from having the record in the register of his  

conviction becoming spent under section 7B if – 
(a) that conviction was for any offence specified in the Third Schedule; 
(b) the sentence imposed on him for that conviction included –– 
   (i) a term of imprisonment exceeding 3 months; or 
   (ii) a fine exceeding $2,000; 
(c) that conviction was for a crime committed within 5 years after 

he had been released from –– 
   (i) an approved institution under the Misuse of Drugs Act 

(Cap. 185); or 
   (ii) an approved centre under the Intoxicating Substances Act  

(Cap. 146A); 
(d) he has been detained or subject to police supervision under  

section 30 of the Criminal Law (Temporary Provisions) Act (Cap. 67) at any time  
before that conviction; 

(e) for the time being, he has a warrant of arrest for any offence 
issued against him which remains unexecuted; 

(f) he has records in the register of more than one conviction, 
whether or not those convictions arise from the same particular occasion; or 

(g) he has had any previous record in the register of any of his 
convictions become spent under section 7B or treated as spent under 
section 7D.
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 - ผู้ที่เคยถูกควบคุมภายใต้การดูแลของตำารวจก่อนที่จะถูก 

คำาพิพากษา

 - ผู้ที่มีหมายจับที่ยังไม่ได้ถูกจับ

 - ผู้ที่มีประวัติอาชญากรมากกว่าหนึ่งประวัติ ไม่ว่าจะเป็น 

คำาพิพากษาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวกันหรือไม่ก็ตาม

 - ผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรแล้วเคยถูกลบไปแล้วครั้งหนึ่ง 

 แม้จะเป็นบุคคลที่ ไม่อาจถูกลบประวัติอาชญากรได้ตามที่ 

กล่าวมา แต่บุคคลดังกล่าวยังสามารถยื่นคำาร้องต่อผู้บัญชาการตำารวจ  

(Commissioner of Police) ขอให้ลบชื่อตนออกจากประวัติอาชญากรได้ 

เช่นกัน โดยผู้บัญชาการตำารวจมีอำานาจลบหรือไม่ลบชื่อบุคคลที่ยื่นคำาร้อง 

ขอหรือไม่ก็ได้ โดยคำานึงถึงปัจจัยต่าง คือ ความรุนแรงของคำาพิพากษา   

ความรุนแรงของโทษที่กำาหนดในคำาพิพากษา และความประพฤติของผู้ยื่น 

คำาร้องขอภายหลังศาลมีคำาพิพากษา32

 32 Registration of Criminals Act 2005 section 7D.—
(1) A person who is disqualified under section 7C from having the  

record in the register of his conviction within Singapore for any crime 
becoming spent may, at any time, apply to the Commissioner of Police to 
have the record treated as spent. 

(2) An application by any person under subsection (1) shall be in 
such form and be accompanied by such documents, particulars and 
information as the Commissioner of Police may require. 

(3) Upon receiving an application under subsection (1), the 
Commissioner of Police may –– 

   (a) refuse to grant the application; or 
   (b) grant the application. 
(4) In determining whether to grant an application to treat the 

record in the register of the applicant’s conviction as spent, the Commissioner  
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6.  ประเด็นในการปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรใน 
  ประเทศไทย 

 การปฏิรูปทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทยโดยนำา 

แนวคิดของการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำาความผิด (Rehabilitation) และการ 

ปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาความผิดแต่ละคน (Individualization) 

มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็นคือ

 6.1  การให้โอกาสผู้ที่พ้นโทษแล้วกลับเข้าทำางานหรือ
กลับเข้าสู่สังคมอย่างปกต ิ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองหรือสิทธิทางการเมือง  

(ICCPR) ข้อ 10 วรรค 3 ที่ยืนยันว่าการลงโทษผู้กระทำาความผิดต้องเป็น 

ไปเพื่อฟื้นฟูแก้ไขให้บุคคลนั้นกลับเข้าสู่สังคมอย่างปกติ ซึ่งการบรรลุ 

of Police shall have regard to the circumstances of the case, including the 
following factors: 

   (a) the severity of the conviction for which the record is to be  
spent; 

   (b) the severity of the sentence imposed for that conviction; and 
   (c) the applicant’s conduct subsequent to the conviction. 
(5) Where any document, particular or information given under 

subsection (2) is false in a material particular, the Commissioner of Police may,  
after giving the person concerned a reasonable opportunity to be heard 
(orally or in writing), revoke his grant of the application to treat the record in  
the register of the person’s conviction as spent, and the Registrar shall, 
without delay, expunge any entry made under section 7E(1)(b) in respect of  
that record. 

(6) Nothing in this section shall be construed to prevent the 
prosecution, conviction and punishment of any person according to the 
provisions of any other written law for the time being in force.
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วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูแก้ไขบุคคลผู้กระทำาความผิดได้จำาเป็นต้องใช้ 

หลักการกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาความผิด (Individualization) 

กล่าวโดยเฉพาะในเรื่องผู้พ้นโทษไปแล้วอาจมีบางคนที่กลับตัวแก้ไขได้แล้ว 

แต่ยังติดปัญหาเร่ืองทะเบียนประวัติอาชญากรไทยในปัจจุบันยังไม่สนับสนุน 

ให้ผู้น้ันกลับสู่สังคมอย่างปกติ เม่ือพิจารณาระบบทะเบียนประวัติอาชญากร 

ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสิงคโปร์33 ล้วนแต่เปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษ

ไประยะหนึ่งสามารถร้องขอต่อศาลหรือต่อตำารวจเพื่อปกปิดหรือลบชื่อตน 

ออกจากทะเบียนได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับคืนสู่สังคม การพิจารณาให้ 

ปกปิดหรือลบชื่อจากทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่จำาต้องใช้หลักเรื่อง 

การกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาความผิด (Individualization)  

โดยคำานึงถึงพฤติการณ์ของผู้พ้นโทษแต่ละรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 

กลับมากระทำาความผิดซำ้าหรือไม่ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการปกปิดหรือลบชื่อ 

ผู้พ้นโทษจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาผ่านไป แต่จะต้องใช้ 

การพิสูจน์ลักษณะส่วนตัวและความเหมาะสมของผู้พ้นโทษแต่ละคน ซึ่ง 

ศาลไทยน่าจะเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ผู้เขียนจึง 

เสนอว่าควรจะแยกทะเบียนประวัติอาชญากรออกเป็นสองแฟ้มและจัด 

ระดับชั้นความลับแบบในประเทศฝรั่งเศส โดยอาจกำาหนดเป็น 2 แฟ้ม  

คือ แฟ้มหมายเลข 1 ที่ปกปิดความลับสูงสุดและใช้เฉพาะหน่วยงานใน 

กระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ แม้ผู้พ้นโทษเองก็ไม่อาจเข้าถึงได้ โดยที่ 

แฟ้มหมายเลข 1 นี้ใช้บันทึกประวัติอาชญากรของผู้ต้องโทษทุกคนและ 

ไม่อาจลบได้ตามแบบที่ทำาอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยใน 

ปัจจุบัน ส่วนอีกแฟ้มหนึ่งคือแฟ้มหมายเลข 2 ที่โดยปกติก็จะบันทึก 

33 เหตุที่ยกสิงคโปร์เพราะเป็นประเทศที่แม้มีนโยบายเน้นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถขอลบชื่อจากทะเบียนประวัต ิ
อาชญากรได้
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ประวัติผู้กระทำาความผิดทุกคนเช่นกันและเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าถึง 

ได้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสังคม แต่ในแฟ้มหมายเลข 2 นี้ 

กฎหมายควรเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษแล้วในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด 

สามารถร้องขอล้างมลทินโดยการยื่นคำาร้องไปที่ศาล และให้ศาลมีคำาสั่ง 

ล้างมลทิน เพื่อนำาคำาสั่งล้างมลทินไปลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ 

อาชญากรในแฟ้มหมายเลข 2 นี้ได้ ทั้งนี้ระยะเวลาภายหลังพ้นโทษที่ก่อ 

ให้เกิดสิทธิในการยื่นคำาขอล้างมลทินควรกำาหนดจากความรุนแรงของ 

ความผิด หากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 10 ปี อาจกำาหนด 

ระยะเวลาเพื่อยื่นขอล้างมลทิน 15 ปีนับจากพ้นโทษ แต่หากเป็นคดีที่ 

ระวางโทษจำาคุกไม่ถึง 10 ปี อาจกำาหนดระยะเวลาเพื่อยื่นขอล้างมลทิน  

10 ปีภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้ในระยะเริ่มแรกอาจต้องทิ้งระยะเวลาในการ 

พิสูจน์ตนเองของผู้พ้นโทษให้ยาวถึง 15 ปี หรือ 10 ปีแล้วแต่กรณี แต่หาก 

ในอนาคตข้อมูลเชิงประจักษ์พิสูจน์ได้ว่าการกลับตัวได้ของผู้กระทำา 

ความผิดสามารถพิสูจน์ได้ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังพ้นโทษ ก็อาจลด 

ระยะเวลายื่นคำาขอล้างมลทินลงเหลือเพียง 5 ปี แบบที่เป็นอยู่ในกฎหมาย 

ฝรั่งเศส  

6.2  การสร้างกฎหมายที่บริหารจัดการทะเบียนประวัติ 
อาชญากรอย่างเป็นระบบ

ด้วยในปัจจุบันระบบบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากรไทย 

อยู่ภายใต้ระเบียบภายในของตำารวจที่ไม่มีฐานะเป็นพระราชบัญญัติทำาให้ 

ขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ทำาหน้าที่สอบสวนคดีอาญาอื่นที่มิใช่ 

ตำารวจ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช คณะกรรมการ  

ป.ป.ท. เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็น 

ตำารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ คุมประพฤติยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน ซึ่ง 

สร้างภาระให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยผู้บริสุทธิ์ต้องนำาหลักฐานชี้ความบริสุทธิ์ 
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เช่นคำาพิพากษาว่าตนเองบริสุทธิ์ไปยื่นขอลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติ 

อาชญากร 

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญาโดยการเพิ่มหมวดที่ว่าด้วย “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ดังที่เป็น 

อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศสน่าจะเป็นแนวทาง 

แก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากระบบบริหารจัดการทะเบียนประวัติ 

อาชญากรจะถูกยกระดับให้อยู่ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ทุก 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ในเชิง 

นโยบายควรเร่งการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ โดยเริ่มจากการ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้การ 

บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3  การนำาระบบบันทึกข้อมูลพันธุกรรม (DNA) มาใช้ใน 
ความผิดเกี่ยวกับเพศหรือความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตหรือ 
ร่างกาย 

ในความผิดท่ีมีความรุนแรงและสร้างความสะเทือนขวัญประชาชน 

เช่นความผิดฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย  

รวมทั้งความผิดที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก การบันทึกฐานข้อมูลพันธุกรรม 

(DNA) ของผู้ที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

อย่างมากในการติดตามผู้กระทำาความผิดเมื่อบุคคลเหล่านี้พ้นโทษไปแล้ว  

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดย 

การกำาหนดให้เก็บตัวอย่างข้อมูลพันธุกรรมของผู้ถูกศาลพิพากษาลงโทษ 

ในความผิดที่มีความรุนแรงตามที่กฎหมายกำาหนด เช่นความผิดเกี่ยวกับ 

เพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย รวมทั้งความผิดที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก 

น่าจะเป็นแนวทางการสร้างระบบฐานข้อมูลพันธุกรรมของผู้กระทำาความผิด 

ที่สร้างความรุนแรงเพื่อคุ้มครองสังคมได้  หากผู้ถูกศาลพิพากษาไม่ยอมให้ 
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เก็บตัวอย่างก็กำาหนดให้เป็นความผิดอาญาเพิ่มเติมพร้อมกับการตัดสิทธิ 

ประโยชน์ในการลดโทษหรือพักโทษในเรือนจำา 

7.  บทสรุป

 กฎหมายว่าด้วยทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศฝรั่งเศส  

เยอรมนี สิงคโปร์ล้วนอยู่บนฐานของการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยของสังคม และการให้โอกาสผู้กระทำาความผิดได้กลับเข้าไป 

ทำางานในสังคมอย่างปกติ ดังนั้นการบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรจึง 

จำาเป็นต้องทำาเป็นระบบ ให้ครบถ้วนทุกประเภทความผิด แยกช้ันความลับ 

ออกเป็นหลายระดับ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่พ้นโทษที่พิสูจน์ตนเองได้ 

แล้วว่าไม่กลับไปทำาผิดอีกให้มีโอกาสร้องขอล้างมลทินเพื่อลบชื่อตนเอง 

ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่เปิดเผยได้ แต่รัฐยังอาจเก็บประวัติ 

ที่ไม่เปิดเผยไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ 

แนวคิดดังกล่าว ผู้เขียนขอข้อเสนอแนวทางปฏิรูประบบทะเบียนประวัต ิ

อาชญากร ดังนี้

 1. แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเพิ่มเติม 

หมวดที่ว่าด้วย “ทะเบียนประวัติอาชญากรและการล้างมลทิน” โดย 

กำาหนดหน่วยงาน วิธีการจัดเก็บ วิธีการลบทำาลาย และการร้องขอการ 

ล้างมลทินไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้กฎหมายกลาง 

ดังกล่าวสามารถบังคับใช้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ทุกหน่วย

 2. ให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

เพ่ือประสิทธิภาพและลดต้นทุนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติอาชญากร 

นอกจากนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการบริการประชาชนที่เป็น 

ผู้บริสุทธิ์ที่ศาลพิพากษาว่าไม่มีความผิด ผู้บริสุทธิ์ที่ศาลยกฟ้องแล้วหรือ 

ที่คดียุติโดยที่ตนไม่มีความผิดจะได้รับการลบชื่อออกจากทะเบียนประวัต ิ

อาชญากรโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องร้องขอ 
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 3. จัดทำาทะเบียนประวัติอาชญากรเป็น 2 แฟ้ม โดยที่แฟ้ม 

หมายเลข 1 เป็นแฟ้มที่บันทึกประวัติอาชญากรทุกรายที่ปกปิดความลับ 

ให้เฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าถึงได้เพื่อประโยชน์ในทาง 

การดำาเนินคดี และลบไม่ได้แบบที่เป็นอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร 

ของไทยในปัจจุบัน และแฟ้มหมายเลข 2 เป็นแฟ้มที่เปิดเผยที่บันทึก 

ประวัติอาชญากรทุกรายเช่นกัน แต่ในแฟ้มหมายเลข 2 นี้ กฎหมายจะ 

เปิดโอกาสให้บุคคลเป็นผู้เคยกระทำาความผิดและพ้นโทษแล้วเป็นระยะ 

เวลาท่ีกฎหมายกำาหนดสามารถร้องขอล้างมลทินโดยการย่ืนคำาร้องไปท่ีศาล 

และให้ศาลพิจารณาออกคำาสั่งล้างมลทิน เพื่อนำาคำาสั่งล้างมลทินไปลบชื่อ 

ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรในแฟ้มหมายเลข 2 ได้ ทั้งนี้ระยะเวลา 

ภายหลังพ้นโทษที่ก่อให้เกิดสิทธิในการยื่นคำาขอล้างมลทินควรกำาหนดจาก 

ความรุนแรงของความผิดเช่น หากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ระวางโทษจำาคุก 

ตั้งแต่ 10 ปี อาจกำาหนดระยะเวลาเพื่อยื่นขอล้างมลทิน 15 ปีนับจาก 

พ้นโทษ แต่หากเป็นคดีที่ระวางโทษจำาคุกไม่ถึง 10 ปี อาจกำาหนดระยะ 

เวลาเพื่อยื่นขอล้างมลทิน 10 ปีภายหลังพ้นโทษ เป็นต้น 

 4. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดย 

การกำาหนดให้ดำาเนินการเก็บตัวอย่างข้อมูลพันธุกรรมของผู้ถูกศาล 

พิพากษาลงโทษในความผิดที่มีความรุนแรงเฉพาะฐานความผิดที่กฎหมาย 

กำาหนด เช่นความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ความผิด 

ที่เด็กเป็นผู้เสียหาย หากผู้ถูกศาลพิพากษาไม่ยอมให้เก็บตัวอย่างก็กำาหนด 

ให้เป็นความผิดอาญาเพ่ิมเติมพร้อมกับการตัดสิทธิประโยชน์ในการลดโทษ 

หรือพักโทษในเรือนจำา 

 ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยในปัจจุบันเป็นเสมือน 

กำาแพงแยกคนที่มีประวัติอาชญากรออกจากคนที่ไม่มีประวัติอาชญากร  

กำาแพงที่แยกคนทั้งสองกลุ่มออกจากกันนี้เป็นกำาแพงถาวรที่ไม่มีทางเปิด 
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โอกาสให้คนที่เคยพลาดพลั้งในอดีตข้ามกลับมาใช้ชีวิตในสังคมกับคน 

ปกติ หากพิจารณาจำานวนในความเป็นจริง ผู้ต้องโทษในเรือนจำาปัจจุบัน 

ประมาณ 3 แสนคนก็จะต้องพ้นโทษและไปสู่ดินแดนดังกล่าว การปฏิรูป 

ทะเบียนประวัติอาชญากรโดยนำาแนวคิดการล้างมลทินโดยศาลและให้ 

ศาลพิจารณาความพร้อมของผู้พ้นโทษในการลบหรือปกปิดทะเบียนประวัติ 

อาชญากรจึงเปรียบเสมือนการสร้างประตูในกำาแพงดังกล่าว โดยประตูนี้ 

จะเปิดทางให้ผู้กลับตัวได้แล้วสามารถผ่านกลับเข้ามาสู่สังคมปกติแต่คง 

ทำาหน้าที่ขวางกั้นผู้ที่ยังกลับตัวไม่ได้ไว้เพื่อเตือนภัยสังคมถึงความอันตราย 

ของบุคคลดังกล่าว ประตูนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำาพลังของคนที่พร้อมกลับมา 

ทำางานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาของไทยให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองประโยชน์ 

สาธารณะกับคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในสนธิสัญญาระหว่าง 

ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
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คำาอธิบายว่าด้วยลิขสิทธิ ์(วัฒนกุล)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์

บทความนี้ผู้เขียนขอเขียนรำาลึกให้กับศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  

ลิขสิทธิวัฒนกุล หรืออาจารย์อ้วนของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของท่านใน 

โอกาสที่ท่านทำาหน้าที่ “ครู” มาจนถึงเวลานี้ แน่นอนว่าเมื่อพูดถึง 

อาจารย์อ้วน ผมจะนึกถึงอยู่สองสามคำา คือ ครูที่มีความเอาใจใส่ต่อ 

ลูกศิษย์ หัวหน้าครอบครัวที่น่ารักและสำาหรับผมแล้ว ท่านเป็นเพื่อน 

ร่วมงานที่เอาใจใส่อาจารย์ใหม่มากที่สุด บทความนี้ผมจึงขอเขียนถึงท่าน 

ในรูปแบบของศิษย์เก่าฝรั่งเศสที่มีการวางโครงแบบสมดุล หรือที่เรียก 

กันว่า “Plan” โดยหัวข้อแรกขอกล่าวถึงลิขสิทธ์ิกับกฎหมายฝร่ังเศส (1) 

และหัวข้อสุดท้ายขอกล่าวถึงลิขสิทธิวัฒนกุลกับกฎหมายไทย (2) ดัง 

หัวข้อต่อไปนี้

1.  ลิขสิทธิ์กับกฎหมายฝรั่งเศส

เมื่อกล่าวถึงบ่อเกิดของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   

ระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์แบ่งออกเป็นสองระบบคือ ระบบกฎหมาย 

จารีตประเพณีและระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป และแน่นอนว่าเมื่อต้อง 

อธิบายลิขสิทธิ์ในระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรปแล้ว ระบบกฎหมายฝรั่งเศส 

ถือว่ามีความสำาคัญต่อการศึกษายิ่งนักผู้เขียนจึงขออธิบายระบบกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ของฝรั่งเศสตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ข้อความคิดว่าด้วยทรัพย์สิน 

ทางปัญญาในระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป และ 2. พัฒนาการของ 

ลิขสิทธิ์ในประเทศฝรั่งเศส
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1.1  ข้อความคิดว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในระบบ 
กฎหมายภาคพื้นยุโรป

เม่ือกล่าวถึงนักนิติศาสตร์ในระบบกฎหมายภาคพ้ืนยุโรป คงไม่พ้น 

การศึกษาแนวคิดจากสองประเทศที่สำาคัญคือ ประเทศเยอรมันนีและ

ประเทศฝรั่งเศส นักคิดท่านแรกคือ Kohler ซึ่งเป็นนักคิดชาวเยอรมัน 

ท่านแรกที่พูดถึง “immateriale Güterrechte” หรือ สิทธิ  

เหนือส่ิงท่ีไม่มีรูปร่าง ต่อมานักคิดคนอ่ืนจึงนำาแนวคิดดังกล่าวมาขยายความ 

ยกตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์ Paul Roubier นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส 

ซึ่งมีความเห็นว่าสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินประเภทหนึ่ง (droit  

de clientele) สิทธิประเภทนี้ถูกมองว่าเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินที่มี 

ลักษณะพิเศษ1 หรือภาษาลาตินเรียกว่า “sui generis”  ในขณะที่นักคิด

บางท่าน เช่น  ศาสตราจารย์  Franceschelli ก็เห็นว่าเป็นเรื่องของสิทธิ 

สัมปทาน หรือนักคิดบางท่าน เช่น ศาสตราจารย์ Dabin เห็นว่าเป็น 

ทรัพยสิทธิธรรมดา (jus in re)2

  ต่อมา ศาสตราจารย์ Joserrand นักนิติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ 

แยกความแตกต่างของทรัพย์สินทั่วไปกับทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างได้ชัดเจน 

ขึ้นด้วยสองลักษณะคือ3

1) ศาสตราจารย์ Joserrand มีข้อสังเกตว่าทรัพย์สินทั่วไปนั้น  

ถ้าเราเป็นเจ้าของ เราไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้งาน หมายความว่า  

เจ้าของมีสิทธิในการใช้ตัวทรัพย์ แต่ไม่มีสิทธิเอาความคิดที่ผลิตตัวทรัพย์ 

 1 Roubier, Paul., Le Droit De La Propriété Industrielle [1.] Partie
Générale. 1. Les Droits Privatifs... 2. Les Actions En Justice. Paris, Librairie du  
Recueil Sirey (Toulouse, impr. de F. Boisseau)1952. Print.
 2 Boncompain, Jacques. La Révolution Des Auteurs 1773-1815. Paris: 
Fayard, 2002. Print
 3 เรื่องเดียวกัน
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ไปใช้ประโยชน์ แต่เรามีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการหวงกันจนกว่าทรัพย์สินนั้น 

จะสูญสลายไป ในขณะที่เจ้าของสิทธิไม่มีรูปร่าง มีสิทธิสมบูรณ์ในการใช ้

ทรัพย ์ (ผลิต ใช้ ขาย จำาหน่าย ฯลฯ) แต่ถูกจำากัดสิทธิในการหวงกันทรัพย์ 

เช่น การมีสิทธิใช้ประโยชน์ในระยะเวลาที่จำากัด  หลังจากหมดระยะเวลาที่ 

กำาหนด ทรัพย์ไม่มีรูปร่างเหล่านี้ก็จะกลายเป็นของสาธารณะ หรือภาษา

อังกฤษใช้คำาว่า “Public Domain”

2) ศาสตราจารย์ Joserrand มีข้อสังเกตว่าหลักกรรมสิทธิ์ใน 

การถือครองทรัพย์ที่มีรูปร่างนั้นทำาให้ทรัพย์นั้นมีขอบเขตจำากัดโดยการ 

ใช้เพราะในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ที่ถูกถือครองทำาประโยชน์ 

ก็จำากัด ไม่ได้มากไปกว่าที่มีอยู่ในดินแดนของแต่ละประเทศ ส่วนกรณี 

ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ก็ถูกจำากัดตามทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกนี้ ข้อจำากัด 

เหล่านี้ทำาให้ไม่เกิดกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ในทาง 

ตรงกันข้ามทรัพย์สินไม่มีรูปร่างไม่ถูกจำากัดขอบเขตเช่นนั้น ผู้ใช้สามารถ 

ผลิตได้ไม่จำากัดเท่าที่ทุนจะมี การแสวงหากำาไรจากทรัพย์ไม่มีรูปร่างในยุค 

นั้นจึงเป็นปรากฎการณ์ใหม่ 

ต้นศตวรรษที่ 19 แนวคิดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

เหล่านี้ เริ่มเปลี่ยนไปตามกระแสแนวคิดเสรีนิยมและพาณิชย์นิยม 

ชาวตะวันตกเริ่มตระหนักถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าจะไปใส่ใจเรื่อง 

สิทธิในทางศีลธรรม หรือธรรมสิทธิในภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่า “Droit 

Moral”4 การเริ่มต้นจากเสรีภาพจึงนำาไปสู่การใช้สิทธิของคนกลุ่มหนึ่ง

เพื่อจำากัดเสรีภาพคนกลุ่มอื่นที่ไม่มีสิทธิด้วยลักษณะของการหวงกัน 

สิทธิของตน ศตวรรษที่ 20 มีวาระซ่อนเร้นที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมาย 

ทรัพย์สินทางปัญญามากมาย เริ่มตั้งแต่ระบบการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

 4 Lucas, André. Propriété Littéraire Et Artistique. Connaissance Du 
Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010. Print.
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ด้วยสัญลักษณ์ตัว  C เพื่อคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์แรกเริ่ม 

เดิมทีของศิลปินที่เห็นว่าศิลปะไม่ใช่สินค้า  การใช้ศิลปะวัตถุไม่ใช่การนำาไป 

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ศิลปินในยุคก่อนๆ จึงสนับสนุนให้ผู้ที่ 

คิดในเชิงพาณิชย์กับงานศิลปะหันไปสร้างระบบคุ้มครองกฎหมายการ 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนเพื่อนำาไปใช้กับศิลปะประยุกต์ประเภทต่างๆ 

ในกรณีที่ต้องการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากงานศิลปะ  

ต่อมากลุ่มนายทุนเริ่ มนำาระบบมาตราการบังคับใช้สิทธิ  

(Compulsory licensing) มาใช้กับงานลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ถ้าศิลปิน 

ไม่ยอมนำางานลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาหนึ่ง รัฐมีอำานาจนำา 

งานเหล่านี้มาจัดสรรค์ให้ผู้อื่นนำาไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

เจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มศิลปินโต้แย้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของศิลปินเพราะว่าลักษณะการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับศิลปิน 

เป็นการสร้างระบบต่อรองกับพ่อค้ามาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว5 การบังคับใช้

สิทธิเป็นการก้าวล่วงสิทธิในบุคลิกภาพของศิลปิน เมื่อนายทุนไม่สามารถ 

ต่อสู้กับกลุ่มลิขสิทธิ์ได้ นายทุนจึงนำาแนวคิดนี้ไปใช้กับทรัพย์สินทางปัญญา 

ประเภทอื่นๆ เช่น ระบบการคุ้มครองในกฎหมายสิทธิบัตร หรือ การ 

คุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งดูจะสมเหตุสมผลกว่าและสร้างความชอบธรรมให้กับ 

นายทุนมากกว่า เนื่องจากสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้งสอง 

ดังกล่าว   อย่างไรก็ตาม  มีกลุ่มนักนิติศาสตร์ที่เห็นตรงข้ามว่าการนำาระบบ 

มาตรการบังคับใช้สิทธิกับลิขสิทธิ์สามารถทำาได้ ถ้าการนำางานไปใช้นั้นพอ 

สมควรและเป็นธรรม  เนื่องจากเห็นว่าการเข้าถึง หรือใช้ประโยชน์จากงาน 

ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้เช่นเดียวกัน ซึ่งเรื่อง 

 5 ศึกษารายละเอียดใน ภูมินทร์, บุตรอินทร์และจุมพล ภิญโญสินวัฒน์. 
ประวตัศิาสตรแ์ละแนวคดิเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปญัญา. พมิพค์รัง้ที ่1. ed. กรงุเทพฯ: โครงการ 
ตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
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ดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองงานสร้างสรรค์เช่นกัน6

ในสมัยแรกเริ่มเดิมที อายุการคุ้มครองสิทธิในงานลิขสิทธิ์ไม่ได้ 

ยาวนานมากนัก จนกระทั่งมีการบัญญัติอนุสัญญาระหว่างประเทศ ณ 

กรุงเบริ์น (Convention de Berne) การคุ้มครองได้ขยายขอบเขต 

ระยะเวลาคุ้มครองจาก 5 ปีนับจากวันตายของศิลปิน เพิ่มไปเป็น 50 ปี 

นับจากวันตายของศิลปิน หรือกรณีของสิทธิบัตรที่ระยะเวลาคุ้มครอง 

แรกเริ่มจากกรุงเวนิส ประเทศอิตาลี จำากัดเวลาไว้เพียง 10 ปี แต่พอ 

บัญญัติเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศก็เพิ่มระยะเวลาคุ้มครองเป็นสากล 

ที่ 20 ปี และต่อมาได้จัดทำาเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินเหล่านี้ให้เป็นเรื่อง 

ของอนุสัญญาระหว่างประเทศทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์สากลต่างๆ เช่น  

กฎของการต่างตอบแทน (principe de reciprocité), กฎของชาติที่ได้ 

รับการอนุเคราะห์อย่างยิ่ง (principle of most favoured  nation หรือ  

MFN)7

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ทำาให้เห็นว่าสิทธิในทรัพย์สินทาง 

ปัญญานั้นก่อตัวมาจากสิทธิทางทรัพย์สิน หรือความเป็นเจ้าของ แต่ 

ลักษณะทรัพย์สินชนิดนั้นต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มี 

รูปร่าง ดังนั้น การใช้หลักทรัพยสิทธิทั่วไปนั้นไม่อาจปรับใช้กับทรัพย์ไม่มี 

รูปร่างได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้สิทธิเช่นเดียวกับทรัพย์มีรูปร่างกับ 

ทรัพย์ไม่มีรูปร่างนั้นจะทำาให้เจ้าของสิทธิมีอำานาจเกินการควบคุม และ 

สามารถใช้สิทธินั้นทำาร้ายบุคคลอื่น หรือรัฐผู้ให้สิทธิด้วยการผูกขาดการใช้ 

สิทธิได้8 ดังนั้นตามแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายแล้ว ย่อมไม่อาจยินยอม

 6 Boncompain, Jacques. La Révolution Des Auteurs 1773-1815.
อ้างแล้ว
 7 อยา่งไรกต็าม  เมือ่หลกัเกณฑเ์หลา่นีเ้ปน็หลกัสากล การโตแ้ยง้คดัคา้นยอ่มเปน็
เรื่องยากที่จะแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยนในอนาคต
 8 ศึกษาแนวความคิดเพิ่มเติมได้ในประเด็นกฎหมายแข่งขันทางการค้า
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ให้เหตุการณ์เช่นว่านี้เกิดขึ้นได้ จึงจำาต้องสร้างสิทธิประเภทใหม่ขึ้นซึ่งมี 

ลักษณะ “คล้าย” ทรัพยสิทธิ กล่าวคือ เป็นการบ่งบอกว่าผู้ถือสิทธิย่อม 

มีความเป็นเจ้าของในทรัพย์ไม่มีรูปร่างน้ัน แต่มิอาจมีอำานาจบังคับเช่นเดียว 

กันกับทรัพยสิทธิ โดยจะต้องเคารพข้อยกเว้นบางประการที่กฎหมาย

กำาหนดขึ้น ดังนั้น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงจัดเป็นสิทธิทางทรัพย์สิน 

ประเภท สิทธิในสิ่งไม่มีรูปร่าง

 1.2  พัฒนาการของลิขสิทธิ์ในประเทศฝรั่งเศส

เริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 งานศิลปะประเภทแรกๆ ที่ได้ 

รับความคุ้มครองคือจิตรกรรมและวรรณกรรม ตำาราเก่ากระจัดกระจาย 

ไปในที่ต่างๆ เช่น ห้องสมุด, หอพระธรรมและบางส่วนถูกนำามาเร่ขายโดย 

พ่อค้าที่เดินทางระหว่างยุโรปและตะวันออกกลาง สิทธิในการใช้ห้องสมุด 

เป็นของพวกชนชั้นสูงและนักกฎหมาย (ในที่นี้คือ พระนักบวชศาสนา 

คริสต์นิกายโรมันแคทอลิก) ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 หนังสือยังมีจำานวน 

น้อยและจำากัดในกลุ่มผู้ปกครอง เช่น ห้องสมุดของ La Sorbonne (หรือ  

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยปารีสในปัจจุบัน) มีตำาราอยู่เพียงแค่  1017 ชุด

เท่านั้น9 แต่มาขยายเพิ่มในคริสต์ศตวรรษที่ 14- 15 เมื่อระบบการพิมพ์ที่

เปลี่ยนไปโดยสิ่งประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ของ Gutenberg  ในปี ค.ศ. 1438 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำานาจผูกขาดการพิมพ์ตกอยู่ในมือของ 

เจ้าของโรงพิมพ์ เนื่องจากมีการออกกฎหมายสัมปทานที่เจ้าของโรงพิมพ์ 

ต้องจ่ายเงินจำานวนมากแก่รัฐเพื่อแลกกับสิทธิผูกขาดการผลิตหนังสือ 

ตำารา กลุ่มโรงพิมพ์เป็นผู้มีอำานาจทางการเมืองเนื่องจากสื่อสารกับมวลชน

ได้โดยตรงและมีอิทธิพลต่อความคิดของมวลชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่ง 

จะเห็นได้จากผลพวงของการปฏิวัติฝร่ังเศสก็มาจากการใช้ส่ือเป็นตัวบ่ันทอน 

 9 Lucas, André. Propriété Littéraire Et Artistique. Connaissance Du 
Droit. 4e éd. ed. Paris: Dalloz, 2010. Print.
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ระบบอนุรักษ์นิยม เช่น มาร่า (Jean-Paul Marat) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม 

ผู้ปฏิวัติก็ประกอบวิชาชีพดังกล่าว ในยุคนี้มีนักนิติศาสตร์หลายกลุ่มที่ 

สนับสนุนแนวคิดว่าด้วยสิทธิผูกขาด เช่น ศาสตราจารย์ Renouard,  

ศาสตราจารย์ Franceschelli แต่ก็มีนักนิติศาสตร์บางท่าน เช่น  

ศาสตราจารย์ Paul Roubier เริ่มเห็นต่างออกไปและเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดว่า 

สิทธิของศิลปินเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ไม่อาจโอนให้แก่กันได้ทั้งหมด10  

ช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดแนวคิดเร่ืองสิทธิของศิลปินและนักประพันธ์ 

โดยเฉพาะกลุ่มนักเขียนและนักประพันธ์บทละครได้พยายามแยกสิทธิ 

ของเขาออกจากสิทธิของโรงพิมพ์ หรือโรงละครที่รับโอนสิทธิจากผู้เขียน 

ผู้ประพันธ์แบบสัญญาซ้ือขายเสร็จเด็ดขาด ศิลปินประเภทอ่ืนก็เช่นเดียวกัน 

เราจะพบว่างานภาพจิตรกรรม หรือ ปฏิมากรรมชื่อก้องโลกทั้งหลายในยุค  

Classic, Romantic, post-romantic ไม่ได้รับการคุ้มครองในรูปของงาน 

ลิขสิทธิ์ เลย งานศิลปะเหล่านี้ถูกจับมือทำาสัญญาขายเสร็จเด็ดขาด 

นั่นเอง11 

กลุ่มศิลปินหรือนักเขียนบางคน เช่น La Harpe หรือ  

Beaumarchais เริ่มผลักดันให้สังคมเริ่มขบคิดตามความคิดของนักเขียน 

และกลุ่มศิลปิน รวมถึงการจูงใจให้นักกฎหมายออกกฎหมายในเรื่อง 

ดังกล่าว ซึ่งต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการผลักดันให้คุ้มครอง 

งานศิลปะทุกรูปแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น Balzac, Victor  

Hugo, Lamarine, Vigny12   เราจะพบว่าสมัยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส  การ

 10 Roubier, Paul. ,... Le Droit De La Propriété Industrielle [1.] Partie 
Générale. อ้างแล้ว
 11 Lucas, André. Propriété Littéraire Et Artistique. Connaissance Du 
Droit. อ้างแล้ว
 12 Boncompain, Jacques. La Révolution Des Auteurs 1773-1815.
อ้างแล้ว
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แสดงออกถึงความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ไม่มีแบบ (Formalism) 

จนกระทั่งมีการเพิ่มหลักเหล่านี้หลังยุคปฏิวัติ ที่ไม่มีแบบเนื่องจากเป็น 

สิทธิตามธรรมชาติของแต่ละคนที่ติดตัวมา นั่นคือ การแสดงออกถึงตัวตน 

หรือบุคลิกภาพของตัวเองลงไปในชิ้นงาน แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าว 

ยังเป็นเพียงสิทธิในการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น เหมือนเรา

มีทรัพย์ของตนเอง เราก็มีสิทธิใช้ จำาหน่ายจ่ายโอน แต่ยังไม่มีการพูดถึง  

“หลักธรรมสิทธิ13 หรือ Droit Moral หรือ Moral right ในภาษาอังกฤษ” 

ท่ีมาปรากฎภายหลังยุคปฏิวัติวัฒนธรรม คำาถามคือ “อะไรคือธรรมสิทธิ?” 

คำาตอบคือธรรมสิทธิเป็นสิทธิมนุษย์ชน หรือ เป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม 

ธรรมชาติของมนุษย์ หากดูจากมาตรา 27 ปฏิญญาสากลฯได้กล่าวถึง  

“การคุ้มครองประโยชน์ที่เป็นนามธรรม เช่น ภูมิปัญญา” อันเป็นที่มาของ 

หลักธรรมสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  หลักดังกล่าวได้ถูกตีความ 

ขยายความเพิ่มในเรื่อง “สิทธิควบคู่”14

สิทธิควบคู่ (Droit dualiste) หมายถึง การมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน 

ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมซึ่งแบ่งเป็นลำาดับชั้นที่ต่างกันไป คือ 

ก) สิทธิทั่วไปเหนือทรัพย์ของเรา คือการใช้ประโยชน์ จำาหน่าย 

 จ่ายโอนจนทรัพย์นั้นสิ้นสภาพ เช่น มีหนังสือ เราสามารถอ่าน 

 ขีดเขียน แสวงหาประโยชน์จากหนังสือเล่มนั้น 

ข) สิทธิในตัวทรัพย์ที่เป็นนามธรรมแยกออกเป็นส่วนย่อย คือ 

 1. ความคิด แนวความคิดต่างๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ เช่น ความรู้ 

 13 ผู้เขียนใช้คำาว่า “ธรรมสิทธิ”ตามตำาราของศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ใน ไชยยศ, เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป  
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า เซมิ
คอนดักเตอร์ชิป พันธุ์พืชใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขและเพิ่มเติม . กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2553.
 14 Lucas, André. Propriété Littéraire Et Artistique. Connaissance Du 
Droit. อ้างแล้ว
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 ทางวิศวกรรม หรือ Know how ต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งคือ 

 2. การแสดงออกซึ่งความคิดที่นักเขียนหรือศิลปินได้คิดขึ้นก่อน 

 นำามาผลิตออกมาบนตัววัตถุท่ีเป็นหนังสือ หรืองานศิลปะรูปแบบ 

 อื่นๆ  ส่วนนี้จำากัดขอบเขตการใช้  แม้เราจะเป็นเจ้าของวัตถุ แต่ 

 เราไม่มีอำานาจเหนือความคิดและการแสดงออกซ่ึงความคิดเหล่าน้ี 

 เพราะถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของศิลปินในการแสวงหา 

 ประโยชน์ทางพาณิชย์  

ค) ส่วนสุดท้ายนี้เป็นสิทธิของศิลปินโดยแท้ เราเองก็ไม่มีสิทธิ  

 แม้นว่าจะเป็นผู้รับโอนสิทธิในการแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 เหนืองานลิขสิทธิ์ชิ้นนั้น เราเรียกว่า “ธรรมสิทธิ หรือ สิทธิ 

 ในความเป็นตัวตนของศิลปิน (moral right)” ถ้าอธิบายอย่าง 

 หยาบ ก็คงเทียบได้กับวิญญาณที่แยกออกมาจากร่างกายนั่นเอง   

 แม้ร่างกายรูปลักษณะภายนอกที่ปรากฎเป็นเช่นไร จิตวิญญาณ 

 ของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ หรือ อัตตลักษณ์ที่แตกต่างกัน   

 แนวคิดเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากสำานักเยอรมันโดยนักคิดที่ชื่อ 

 E. Umer ในหนังสือเรื่อง Urheber-und Verlagsrecht  และ 

 เรื่อง Deutsches Privatrecht ของ Von Gierke เกี่ยวกับ  

 “Verwertungsrechten หรือ สิทธิใช้ประโยชน์ (ทางเศรษฐกิจ)” 

 และ “Urheberpersönlichkeitsrecht หรือ สิทธิพิเศษทาง 

 ปัญญาของศิลปิน” และต่อมาได้รับการยืนยันโดยศาลฝรั่งเศส 

 ที่พิพากษารับรองว่าศิลปินมีธรรมสิทธิที่จะไม่ให้ผู้อื่นนำาผลงาน 

 ของตนไปใช้ให้เสื่อมชื่อเสียง บิดเบือน ความจริงตั้งแต่สมัย 

 กรีกก็มีการพูดถึงการคุ้มครองเหล่านี้เช่นกัน คำาภาษาลาติน ที่ 

 เขียนว่า “Furs” แปลว่า “ขโมย” และคำาว่า “plagiarius” 
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 แปลว่า คนลักพาตัวเด็ก หรือทาส ซึ่งได้นำามาใช้กับการ 

 ลอกเลียนแบบความคิดต่างๆ เหล่านี้ด้วย15

  ปี ค.ศ. 1793 มีการบัญญัติโทษทางอาญาเพื่อป้องกันสิทธิของ 

ศิลปินอย่างเข็มงวด คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคทองของงานศิลปะ ในปี  

1834 ศิลปินบางท่าน เช่น Balzac เริ่มตั้งคำาถามว่า “ถ้าเราคุ้มครองสิทธิ 

ของศิลปินในฝรั่งเศสได้อย่างเท่าเทียม เราจะทำาอย่างเดียวกันนี้ให้เป็น 

ระบบสากลได้หรือไม่” ความพยายามเหล่าน้ีเป็นจริงในอีกสามสิบปีต่อมา 

(ปี 1886) ต่อมาได้เกิดแรงบันดาลใจจากศิลปินไปสู่นักกฎหมาย 

จนกระทั่งมีการบัญญัติอนุสัญญาระหว่างประเทศ ณ กรุงเบิร์น  

(Convention de Berne) การคุ้มครองได้ขยายขอบเขตระยะเวลา 

คุ้มครองจาก 5 ปีนับจากวันที่ตายของตัวศิลปิน เพิ่มไปเป็น 50 ปีนับจาก 

วันตายของตัวศิลปิน   นอกจากนั้น  การขายภาพวาดจิตรกรรมของศิลปิน 

ก็ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมด้วยการวางหลัก “กระจายส่วนแบ่งของกำาไร”   

กล่าวคือ ทุกครั้งที่มีการประมูลซื้อขายภาพจิตรกรรมไปในแต่ละครั้ง แม้ 

มีการขายช่วงไปก่ีคร้ัง ศิลปินหรือทายาทของศิลปินท่ีตายจะได้รับส่วนแบ่ง 

กำาไรจากการขายช่วงเป็นร้อยละ 1 ถึง 3 หลักการดังที่กล่าวมา บ้างก็ 

ปรากฏเป็นหลักกฎหมายสากล บ้างก็ไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  

สำาหรับประเทศไทยนั้น  ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางความคิดจากระบบ 

กฎหมายภาคพื้นทวีปอยู่พอสมควร แต่มีการปฎิรูปปรับเปลี่ยนไปตาม 

ความจำาเป็นของแต่ละยุคสมัยและเหตุผลของเรื่องอื่นๆ ทางการเมืองซึ่ง 

เราจะได้พูดถึงในลำาดับถัดไป  อย่างไรก็ตาม  นักวิชาการจำานวนหนึ่งที่ได้ 

ไปศึกษาจากประเทศภาคพื้นยุโรป ได้นำาหลักวิชาการมาถ่ายทอดต่อยัง 

นักกฎหมายในประเทศไทย โดยเฉพาะสำานักธรรมศาสตร์และการเมือง   

หนึ่งในนั้นเป็นอาจารย์ของผู้เขียนซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กฎหมายอาญา 

 15 เรื่องเดียวกัน
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จากประเทศฝร่ังเศสและแนวความคิดของท่าน (Doctrine) เป็นคุณูปการ 

ต่อวงการนิติศาสตร์ไทยในเวลาต่อมาซึ่งผู้เขียนจะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป  

2.  ลิขสิทธิ์กับกฎหมายไทย

สำาหรับหัวข้อนี้  ผู้เขียนขออธิบายแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. ลิขสิทธิ์ 

และกฎหมายอาญาของประเทศไทย 2. อิทธิพลทางความคิดของลิขสิทธิ 

วัฒนกุลกับกฎหมายอาญาของไทย

2.1  ลิขสิทธิ์และกฎหมายอาญาของประเทศไทย 

เม่ือศึกษาจากประวัติศาสตร์การพัฒนากฎหมายของประเทศไทย 

นั้น กฎหมายเก่าไม่ได้ถูกนำามาแยกแยะความรับผิดทางแพ่งและอาญา 

ออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทั้งความหนักเบาของโทษนั้นก็พิจารณาจาก 

ตัวผู้ถูกกระทำาผิดเป็นเกณฑ์โดยการกำาหนดคุณค่าของบุคคลดังกล่าว 

เข้าไปแล้วจึงกำาหนดโทษโดยมีเหตุผลว่าความสำาคัญของแต่ละคนใน 

บ้านเมืองน้ันไม่เท่ากัน ดังน้ันการกำาหนดโทษจึงไม่ได้พิจารณาจากความผิด 

ที่แท้จริง (Dégrée réel de criminalité) หลักการดังกล่าวได้เปลี่ยนไป 

เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ (Modern State) ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลง 

กฎหมายที่ใช้อยู่ เดิมเพื่อให้อารยประเทศยอมรับจึงได้มีการบัญญัติ 

กฎหมายอาญาสมัยใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกในประมวลกฎหมายอาญา 

ของไทย16

โทษอาญาที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เริ่มต้นที่ ประกาศหอสมุด 

วชิรญาณ ร.ศ. 111 (คศ 1892) ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายแล้วเพราะ 

ได้มีการบัญญัติว่า “ผู้ที่ฝ่าฝืนเป็นการขัดต่อพระบรมราชองค์การ” ใน 

 16 ภูมินทร์, บุตรอินทร์. รัฐกับแนวทางการบังคับสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ,กรุงเทพฯ: โครงการศึกษาวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์,  2554. หน้า
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เมื่อสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช อำานาจอธิปไตยรวมอยู่ที่กษัตริย์แต่เพียง 
พระองค์เดียว เมื่อพระราชประสงค์ดังกล่าวต้องการให้ผูกพันบุคคลทั่วไป 
จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายแล้ว (ตามความเห็นของท่านอาจารย์ธานินทร์  
กรัยวิเชียร : การตีความกฎหมาย หน้า 97) ต่อมาเนื่องจากไทยเข้าเป็นภาคี 
ของ BERNE Convention (Berlin Act 1908) ได้มีการบัญญัติโทษทาง 
อาญาไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474  
มาตรา 25 (ค.ศ. 1931) แต่ก็มีเพียงแค่โทษปรับและริบหนังสือเท่านั้น17

ต่อมาได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  
(1956) ซึ่งมีการบัญญัติถึงโทษทางอาญาสำาหรับเครื่องหมายการค้าขึ้น 
เป็นครั้งแรกในกฎหมายไทย ดังปรากฏตาม “รายงานการประชุม 
อนุกรรมการตรวจสอบพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา”, ครั้งที่  
269/2485 อันเนื่องมาจากรัฐบาลไทยได้ทำาสนธิสัญญากับต่างประเทศ  
เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส รัฐบาลต้องแก้ไขกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร  
เครื่องหมายการค้าและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จึงได้ตกลง 
ร่างกฎหมายใหม่ในสามเรื่องดังกล่าวและออกเป็นกฎหมายพิเศษและ 
เห็นควรบัญญัติโทษเอาไว้ด้วยแต่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของ 
ไทยแทน 18

ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว ร่องรอยของการบัญญัติโทษอันเกี่ยว 
ด้วยเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 อันเป็น 
โทษหลักนั้นมาจากร่างกฎหมายฝรั่งเศสในเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่ 
ไม่เป็นธรรม (La concurrence déloyale)  โดยที่ ณ เวลานั้นนาย René  
GUYON หรือ พิชาญ บุญยง ได้เสนอเป็นร่างมาตรา 235 ไว้ในหมวด 
ความผิดเกี่ยวกับการค้า19  ทั้งนี้ หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องจึงไม่ได้บัญญัติไว้ใน

 17 เรื่องเดียวกัน
 18 เรื่องเดียวกัน
 19 เรื่องเดียวกัน
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยตรงในกรณีที่ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น กรณี 

ของการ “เลียนข้อความคิด” (Plagiat)  

ภายหลังจากนั้น 22 ปี ได้มีการปรับแก้กฎหมายลิขสิทธิ์ 

อีกครั้งใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ด้วยเหตุผล 

ที่ว่า “บทบัญญัติต่างๆ ได้ใช้มานานแล้วจึงล้าสมัยและไม่ให้ความคุ้มครอง 

ได้กว้างขวางเพียงพอ นอกจากนั้นอัตราโทษที่กำาหนดไว้เดิมก็ตำ่ามาก”  

ดังนั้นตามกฎหมายดังกล่าวจึงได้ระวางโทษปรับสูงสุดถึง 200,000 บาท  

หรือ จำาคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี โดยเป็นความผิดยอมความได้ ในที่สุดไทย 

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก และได้แก้ไขกฎหมายทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตำ่าของ TRIPs โดยให้เหตุผล 

ในการแก้ไขไว้ว่า “กฎหมายท่ีบังคับใช้มานานไม่สอดคล้องกับสถานะการณ์ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ” ดังที่ 

ปรากฏใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ซึ่งเป็นฉบับ 

ปัจจุบัน ดังนั้นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จึงมีการวางโทษ 

ที่ค่อนข้างรุนแรง เช่น การจ่ายค่าปรับที่ได้ชำาระตามคำาพิพากษาให้จ่าย 

แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นจำานวนกึ่งหนึ่ง (ซึ่งมีรูปแบบเหมือนกฎหมายโบราณ 

ของไทยเรื่องสินไหมกึ่ง พินัยกึ่ง) และในส่วนของโทษจำาคุกกำาหนดไว้ 

ไม่เกิน 4 ปี แต่วางโทษปรับไว้ขั้นสูงถึง 800,000 บาท และขั้นตำ่าถึง  

200,000 บาท20  ปัจจุบันได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์อีกสองครั้ง

ในพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ซึ่งมีการเพิ่มโทษในหลายกรณี  

อาทิเช่น การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีและข้อมูลบริหารสิทธิ

เมื่อโทษทางอาญามิได้ลดลงให้เหมาะสมกับความรับผิด ผลที่ 

ปรากฏในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือ “การดื้อแพ่งในการบังคับใช้กฎหมาย 

 20 เรื่องเดียวกัน
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ลิขสิทธิ์เกินความจำาเป็น” แม้จะมีงานวิจัยจำานวนมากสรุปผลให้มีการ 

ยกเลิกโทษทางอาญาที่รุนแรงเกินไปสำาหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น  

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจึงมีบทบาทสำาคัญในการรักษา 

สมดุลของความยุติธรรมของสังคม  

2.2  ลิขสิทธิ์วัฒนกุลกับกฎหมายอาญาของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิวัฒนกุลได้สร้างคุณูปการ 

อย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา แน่นอนว่าปัจจุบันน้ี ทุกคนรู้จักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาฉบับอ้างอิงที่มีการรวบรวมกฎหมายเปรียบเทียบ คำาพิพากษา 

และหลักวิชาต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ อนึ่ง ในฐานะที่ผู้เขียนศึกษา 

กฎหมายเปรียบเทียบและประเด็นปัญหาจำานวนมากที่เกิดขึ้นกับกฎหมาย 

ของไทยคือเรื่องปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดี 

อาญา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ 

ไทย หรือ ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ท่าน 

อาจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลได้วิเคราะห์ความคิดไว้ในผลงานของท่าน   

และผู้เขียนสรุปถอดความเป็นสาระสำาคัญสำาหรับหลักการดำาเนินคดีอาญา 

ในประเทศไทยตามกฎหมายสมัยใหม่นั้น เป็นการดำาเนินคดีอาญาที่เอา 

แบบอย่างมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย 

ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาคดีอาญา อันได้แก่ ประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญาแล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะค่อนมาในทางเป็นการ 

ดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ กล่าวคือ หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาลมีหน้าที่ในการร่วมกัน 

ตรวจสอบค้นหาความจริง แต่ในทางปฏิบัติกลับปัญหาไม่สอดคล้องกับ 

หลักการข้างต้นหลายประการ เช่น ในชั้นสอบสวนประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติเป็นหลักการไว้ให้พนักงาน 
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สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำาได้เพื่อ 

ประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ 

ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำาความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือ 

ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา จะเห็นได้ว่าหัวใจของการสอบสวนก็คือการ 

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ “ความจริง” ในคดีนั่นเอง แต่ในทาง 

ปฏิบัติพนักงานสอบสวนมักจะทำาหน้าที่หาความผิดของผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

หลัก (ไม่ใช่ค้นหาความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคดี) แม้กระทั่งระเบียบการ 

ตำารวจเกี่ยวกับคดีก็ยังกำาหนดให้พนักงานสอบสวนหาแต่พยานหลักฐานที่ 

จะเอาผิดแก่ผู้ต้องหาเท่านั้น21 ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ในชั้นสอบสวนมัก

พบว่า พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติไม่รวบรวมพยานหลักฐานตามที่ฝ่าย 

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาร้องขอเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง หาก

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ พนักงานสอบสวนมักแนะนำาให้ผู้ต้องหาไปให้การ 

และต่อสู้คดีในช้ันศาล ส่วนบันทึกคำาให้การช้ันสอบสวนก็จะระบุไว้ส้ันๆ ว่า 

ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ โดยขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น     

ในช้ันส่ังคดีของพนักงานอัยการ เม่ือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ 

ในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจึงให้ทำา “ความเห็น” ไป 

 21 สรุศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกลุ, “กระบวนยตุธิรรมทางอาญาในประเทศไทย : ปญัหา
และข้อเสนอแนะบางประการ”, ดุลพาห, 4,43 (ตุลาคม – ธันวาคม 2539), น.7 โดยระเบียบ 
การตำารวจเกี่ยวกับคดีข้อ 254 กำาหนดว่า “ตามปกติผู้สอบสวนไม่จำาเป็นต้องสอบสวนพยาน 
ของผูต้อ้งหา เพราะตามธรรมดาพนกังานสอบสวนมหีนา้ทีจ่ะพจิารณาคดวีา่พอมมีลูดำาเนนิการ 
ฟ้องหรือไม่เป็นหลักหาใช่เป็นผู้วินิจฉัยคดีของคู่ความไม่ แต่หลักเช่นกล่าวนี้ บางทีอาจเกิด 
ความจำาเป็นหรือด้วยลักษณะแห่งการสอบสวนที่ดี บางคดีก็อาจจำาเป็นที่ผู้สอบสวนต้องรีบ 
ชงิไหวชงิพรบิสอบสวนตดั หรอืพสิจูนพ์ยานผูต้อ้งหาเสยีแตใ่นชัน้ตน้ หรอืปอ้งกนัมใิหผู้ต้อ้งหา 
มีโอกาสซักซ้อมพยาน ทำาให้เสียความเที่ยงธรรมในคดี ก็อาจจะสอบสวนพยานผู้ต้องหาใน 
บางคดี เพื่อให้ผลแก่คดีนั้นๆ ก็ได้” อ้างถึงใน คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย : 
หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน”, วารสารนิติศาสตร์ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2528) 
น.15
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ยังพนักงานอัยการ ได้แก่ ความเห็น “งดการสอบสวน” หรือ “ควรสั่งฟ้อง”  

หรือ “ควรสั่งไม่ฟ้อง” ซึ่งอำานาจเด็ดขาดในขั้นสุดท้ายอยู่ที่พนักงานอัยการ  

โดยพนักงานอัยการมีอำานาจส่ังให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ “ดำาเนินการ 

สอบสวนเพิ่มเติม” พยานของฝ่ายผู้ต้องหา ซึ่งพนักงานอัยการเห็นว่า 

การถามปากคำาพยานฝ่ายผู้ต้องหาจะทำาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ 

สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนต้องทำาตามที่พนักงานอัยการสั่ง 

แม้ในสำานวนการสอบสวนจะมิได้มีการถามปากคำาพยานของฝ่ายผู้ต้องหา 

มาก่อนเลย เป็นการสั่งของพนักงานอัยการโดยอาศัยอำานาจตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง (ก)22  

ข้อเสนอแนะในงานเขียนของท่านอาจารย์สุรศักด์ิฯ มีสาระสำาคัญ 

ว่า อัยการในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาสั่งคดีฟ้องหรือไม่ฟ้องต่อศาล  

และต้องรับผิดชอบไปว่าคดีในชั้นศาลในกรณีที่สั่งฟ้องคดีจึงมีความจำาเป็น 

อย่างย่ิงท่ีจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรู้เห็นในการสอบสวนคดีอาญาของตำารวจ 

ตั้งแต่ต้น เพื่อจะได้รู้เห็นถึงความถูกต้องของพยานหลักฐานและการ 

ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน อันจะเป็นมาตรฐานสำาคัญที่ทำาให้การ 

สอบสวนมีคุณภาพทั้งด้านประสิทธิภาพในการควบคุมอาชญากรรม เช่น  

ให้คำาแนะนำาปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการวางรูปคดี การรวบรวมพยาน 

หลักฐาน การตั้งข้อกล่าวหาที่ถูกต้อง รวมถึงข้อเท็จจริงอื่นอันจะเป็น 

 22 อำานาจของพนักงานอัยการสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการดังต่อไปนี้ 
   ก. สอบสวนผู้ต้องหาซึ่งถูกสอบสวนมาแล้วเพิ่มเติม
   ข. สอบถามคำาให้การจากพยานซึ่งพนักงานสอบสวนถามมาแล้วเพิ่มเติม
   ค. สอบถามคำาให้การจากบุคคลซึ่งเป็นพยานฝ่ายผู้ต้องหาได้ แม้ว่าพนักงาน 
สอบสวนจะมิได้เคยสอบถามคำาให้การบุคคลนั้นมาก่อนเลยก็ตาม
   ง. สอบสวนผู้ต้องหาซึ่งไม่เคยถูกสอบสวนมาก่อนเลย ในกรณีที่พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง
   จ. ส่งพยานคนใดมาให้พนักงานอัยการซักถาม แม้ว่าจะมิใช่พยานในสำานวน 
การสอบสวนก็ตาม
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ประโยชน์ต่อการดำาเนินคดีในชั้นศาล  และด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

ของผู้ต้องหา  ลดข้อครหาเกี่ยวกับการใช้อำานาจหน้าที่โดยมิชอบของ 

พนักงานสอบสวน และป้องกันการแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอกด้วย

เม่ือย้อนกลับไปท่ีปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในประเทศไทย  ผู้เขียน 

ได้พบว่าปัญหาการใช้คดีอาญาเกินความจำาเป็นในคดีลิขสิทธิ์เกิดขึ้นจาก 

ปัญหาในกระบวนการสอบสวนและการสั่งคดีของพนักงานอัยการตามที่ 

ผลวิจัยได้สรุปไว้  การดื้อแพ่งต่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นเพียงผลของการ 

บังคับใช้กฎหมายที่เกินความเหมาะสมนั่นเอง

บทส่งท้าย : ลิขสิทธิ์วัฒนกุลกับผู้เขียน

  เม่ือคร้ังท่ีผู้เขียนเร่ิมต้นเป็นอาจารย์ใหม่ๆ  ขณะน้ัน  อาจารย์อ้วน 

ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดีของคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์  แม้ว่าตัวผู้เขียนเองจะไม่ได้รู้จักกับท่านมาก่อนก็ตาม  แต่ 

ท่านก็สนับสนุนพวกเราทุกคนให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก    

และถึงแม้อาจารย์หลายคนจะไปประจำาอยู่ที่ศูนย์ลำาปางซึ่งไม่มีโอกาสทาง 

วิชาการมากนักเหมือนในกรุงเทพฯ  ท่านก็เห็นปัญหาเหล่านี้และพยายาม 

ช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอ

 สิ่งที่ท่านปฏิบัติเสมอมากับพวกเราที่ไปประจำาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปางก็คือ  ความใส่ใจ  ไถ่ถามสาระทุกข ์ความเป็นอยู่ 

และเดินทางมาสอนที่ลำาปางอยู่เสมอแม้ว่าท่านเองจะมีภารกิจมากมาย    

ดังนั้น  ในฐานะลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน  ผู้เขียนขอขอบพระคุณที่ท่าน 

ช่วยเหลือและสนับสนุนทางวิชาการ  แนวทางชีวิตให้กับอาจารย์รุ่นหลังครับ 

ขอบพระคุณครับ
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Teaching Comparative Law 
in Thailand: Thammasat University’s 

Experience

Munin Pongsapan1

 

       

1.  Introduction

 Since the ASEAN Economic Community became an  

imminent reality, there has been a pressing need for Thai 

lawyers to practice Thai law in English locally, regionally, 

and internationally. Thailand’s two existing English-taught 

 1  As Professor Dr Surasak Likasitwatanakul, my inspiring teacher,
visionary leader, and role model, turns 60 this year, I would like to dedicate 
this article to honour him for his great contribution to the Faculty of Law 
and his kindness for me. I wish him health and strength and hope that he 
continues to guide the Faculty of Law through current and future challenges. 
Professor Surasak was an inspiring law teacher who taught me criminal law and 
criminal procedure when I was an undergraduate student. He gave systematic 
and articulate lectures and was among the very first TU law professors who 
conducted a mock exam for a large class of students. As Dean of the Faculty 
of Law, Thammasat University, he revolutionised many areas of its academic 
and administrative management. As a visionary leader, he introduced many 
innovations to the organization, including the international LLB program. He is a 
warm and caring man. He always kindly offers his young colleagues unreserved 
help and encouragement. He sets a great example of work-life balance. 
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master of law programmes are helpful but do not satisfy the 

growing demand. Thammasat University Faculty of Law spent 

at least two years preparing for a proper response to this. In 

2014, a new four-year undergraduate programme entitled 

“the Bachelor of Laws Program in Business Law (International 

Program)” was launched at Thammasat University with the 

main aim to answer the needs of lawyers who would be 

able to cope with increasingly complex commercial disputes 

resulting from rapidly growing economies especially in Asia and 

to practise in English-speaking environments. This programme 

is Thailand’s only bachelor of law programme entirely taught 

in English. In what must be seen as one of the most innovative 

experiments in Thai legal education, Thai law is for the first 

time the subject of learning in a foreign-language environment 

at undergraduate level. This presents an immense challenge 

for the legal educational system in a country where English is 

not an official language and where English publication on its 

law is rare. As the administrators of Thammasat University’s 

Bachelor of Laws Program in Business Law (International 

Program), the authors have observed the development of the 

programme from the beginning. Although the programme was 

only launched in August 2014 and has faced many challenges, 

especially the language barrier and shortage of English language 

material, we are already seeing a thriving course environment, 

thanks to comparative law. The authors are satisfied with the  
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development of the programme and can offer their first-hand  

experience of how comparative law has been employed in  

administering Thai legal education in the English language. 

2.  Teaching  of  Comparative  Law  in  the  Early  
  Stages of Modern Thailand

 The Anglo-Siamese Treaty known as the Bowring 

Treaty between Great Britain and Thailand in 1855 marked  

the beginning of the system of extraterritoriality in Thailand2 

and became the model for a series of treaties with other 

Western countries. Consular jurisdiction eventually proved to 

be disastrous to the Thai government as it came to be seriously 

abused by some Western powers. As a result, King Rama V 

(Chulalongkorn) and his government felt a strong impulse 

to modernise their traditional law in order to regain full 

judicial autonomy.3 The external challenge alone, however, 

is not sufficient to account for these changes. Contact with 

Westerners also helped the ruling elite to identify defects and 

the inadequacy of the Thai legal system, a product of the Hindu 

 2 FB Sayre, ‘The Passing of Extraterritoriality in Siam’ (1928) 22 AJIL 
70, 70.
 3 P Kasemsup, ‘Reception of Law in Thailand – A Buddhist Society’ 
in M Chiba, Asian Indigenous Law: In Interaction with Received Law (KPI 1986) 
291; DM Engel, Code and Custom in a Thai Provincial Court: The Interaction of 
Formal and Informal Systems of Justice (UA Press 1978) 1.
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law of Manu with its spirit grounded in Theravada Buddhism.4

External pressure and internal motivation effected a major 

change in Thai society in general and the modernisation of Thai 

law in particular. The reforms of the legal system began with 

the reorganisation and Westernisation of the judicial system 

and later the first law school was established. Codification was 

the last stage of the modernisation of Thai law. 

A formal educational system did not exist in traditional 

Thai society. Until the nineteenth century when modern 

schools were established,5 most Thai men were educated by

Buddhist monks at Buddhist temples.6 Some young royals

and elites may have the privilege of studying law at residences  

of senior government officials who possessed legal knowledge 

 4 S Boonchalermvipas, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (Thai Legal History) 
(Winyouchon 2005) 86–87; S Viraphol, ‘Law in Traditional Siam and China: a 
Comparative Study’ (1977) 65 JSS 81, 93; T Masao, ‘Researches into Indigenous 
Law of Siam as a Study of Comparative Jurisprudence’ (1905) 2 JSS 14, 15; AB 
Griswold and P Na Nagara, ‘A Law Promulgated by the King of Ayudhyā in 1397 
A.D.: Epigraphic and Historical Studies, No. 4’ (1969) 57 JSS 109, 109.
 5 L Amarinratana, ‘การส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2411-
2475 (The Sending of Students Abroad from 1868-1932)’ (MA Thesis, 
Chulalongkorn University 1979) 21-26.
 6 D La Loubère, Kingdom of Siam 58; DK Wyatt, Studies in Thai History: 
Collected Articles (Silkworm Books 1994) 223; J Bunnag, ‘Loose Structure: Fact 
or Fancy? Thai Society Re-examined’ (1971) 59 JSS 1, 4; J Low, ‘On the Laws of 
Muung Thai or Siam’ (1847) 2 JIAEA 329, 381.
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usually acquired from their routine work.7 This can only be 

considered to be informal legal education. Given that there 

was no legal profession in pre-modern Thailand, the absence 

of formal legal education is understandable. Before judicial 

Westernisation, judges were governors in provincial cities and 

ministers or heads of government departments in the capital.

Following the reform of the judicial system, Gustave 

Rolin-Jacquemyns proposed Western education programmes 

for King Chulalongkorn’s sons,8 including Prince Rabi, who 

spent two years studying Latin, English and French in Edinburgh 

between 1886 and 18889 and went back to Great Britain for a 

second time to study law at Oxford between 1891 and 1894.10 

In 1897, the Belgian General Advisor recommended that the 

king should establish a law school to produce professional 

 7 D Leelamien, ‘การศึกษากฎหมายในประเทศไทยตั้งแต่การปฏิรูประบบ
กฎหมายและการศาลในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็ฯ พระจลุจอมเลา้เจา้อยูห่วั (Legal Education  
in Thailand since the Modernisation of Thai Law during the Reign of King 
Chulalongkorn)’ in 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย (A Hundred Years of the Thai Law  
School) (Institute of Legal Education of The Thai Bar 1999) 49.
 8 ibid 88.
 9 National Archive of Thailand, Department of Royal Private Secre-
tary, Special Book No 17, ‘หนังสือจากกรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการถึงพระยาไชยสุรินทร
และหมอกาแวน (Letter from Prince Devavonse to Phraya Chaisurindhorn and Dr 
Peter Gawan’ (29 June 1885) 99-100.
 10 N Tatsaro, พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (Prince Rabi) (Nanmee Books 2006) 83.
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judges and lawyers.11 King Chulalongkorn accepted this 

recommendation and in the same year Prince Rabi, then 

Minister of Justice, established the first law school in Siam. The 

law school was not a government body12 but rather a private 

school of the prince who took care of both its administration 

and curriculum himself and allowed it to run in the Ministry of 

Justice’s premises.13 Since the school was associated with the 

Minister and Ministry of Justice, it was known as the Law School 

of the Ministry of Justice.

 There was no evidence of the teaching of comparative 

law as a separate subject nor text on comparative legal 

science. However, comparative law were, for the first time, 

employed in teaching legal subjects, at the law school, where 

English law and some traditional Thai law, especially on 

the Three-Seal Code.14 Prince Rabi gave lectures on various

subjects and authored several books on the principles of 

English law used at the school.15 Civil-law lectures were 

 11 L Kriruk, เรื่องของเจ้าพระยามหิธร (Chao Praya Mahidhorn’s Stories) 
(Trironnasarn 1956) 51.
 12 Luang Saranaiprasas, พัฒนาการการศึกษากฎหมายในประเทศไทย (The 
Development of Legal Education in Thailand) (Thammasat University 1956) 3.
 13 Leelamien, ‘Legal Education in Thailand’ 79.
 14 T Kraivixien, การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราช (The Reforms of Law and Judicial
Administration during the Reign of King Chulalongkorn) (Ministry of Justice 
1968) 28.
 15 Leelamien, ‘Legal Education in Thailand’ 82.

60s.indd   204 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  205

sometimes given by visiting European legal advisors of the 

Thai government.16 Those who passed the final exams of the 

law school were recognised as Thai barristers,17 and almost 

all of them served as judges in different courts.18 Given the 

prince’s academic background, his profound influence at the 

Ministry of Justice and the Law School, and the general trend 

towards sending Thai students to study law in England, the 

predominance of English law in Thai legal education before 

codification is not surprising. It is also not unexpected that 

lawyers and judges produced by the first Thai law school were 

learned men of English law. 

 The dominance of English law in the early stages of 

legal education in Siam apparently contrasted with the Thai 

government’s policy to adopt European codes as the model 

for modern Thai law and this displeased French diplomats 

and advisors. This is illustrated by the proposal for a reform of 

legal education in Thailand made by Georges Padoux, a French 

legislative adviser to the Thai government and the head of the 

draftsmen of the Thai Penal Code of 1908 and the civil and 

commercial code. Four years after the first code, the Penal 

Code of 1908, which was mainly modelled on European codes, 

 16 National Archive of Thailand, ‘Georges Padoux’s Memorandum on 
the Question on Legal Education in Siam’ (20 Dec 1913) Kor Tor 35.10/10, 142.
 17 Leelamien, ‘Legal Education in Thailand’ 87.
 18 ibid 95-97.
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came into force, Padoux submitted a memorandum on the 

‘Question of Legal Education in Siam’ to the Minister of Justice. 

He described the legal education system in Siam at the time 

saying:19

The largest number have been educated in Bangkok 

or have taken their degrees in the Bangkok law school 

[the Law School of the Ministry of Justice]. They have 

learned the [Thai] Family, Inheritance and Land law 

from [Thai] professors. As to the general theories of 

law, lectures have been delivered in the Bangkok 

law school by [Thai] lawyers educated in England or 

sometimes by European Advisers. Those who know 

the English Language have completed their training 

by reading English Law books. The best men have 

been sent to England where they have spent several 

years studying English law finally being admitted as 

Barrister–at–law. In one way or the other the technical 

training of the [Thai] Judges is almost exclusively 

based on English methods and English Law.20

Padoux saw Japanese legal education as a good 

example of a legal education system that was consistent with 

 19 It is worth noting that by 1913, when Padoux submitted his
memorandum, Prince Rabi no longer held any position at the Ministry of 
Justice and the Law School.
 20 National Archive of Thailand, ‘Georges Padoux’s Memorandum on 
the Question on Legal Education in Siam’ (20 Dec 1913) Kor Tor 35.10/10, 142.
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the style of codes which were mainly modelled on European 

codes and kept a balance between the three major systems, 

German law, French law and English law, each of which had a 

native professor at the Japanese law school.21 He found the 

current law programme at the Thai law school inadequate and 

therefore proposed a reform of legal education modelled on a 

European programme of law.22

Now, it is a very important point for the [Thai] 

Government that the new legal system to be 

derived from the Codes be properly applied. The 

enactment of a large and comprehensive body of 

Civil, Commercial and Criminal Law would have but 

an unsatisfactory effect if the Judges entrusted with 

the decision of the cases were not familiar with the 

spirit and characteristics of the Code system.23

The proposal was readily approved by King 

Chulalongkorn’s successor, King Rama VI (Vajiravudh).24 Two 

changes were introduced.25 First, the government began 

to send Thai students to study in other Western countries, 

 21 ibid 149.
 22 ibid.
 23 ibid 145.
 24 National Archive of Thailand, Ministry of Justice Doc No Yor 1/1, 
‘พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกรมหลวงสวัสดิ์ 
วัตนวิศิษฎ์ (Letter from King Vajiravudh to Prince Svastiwatvisit )’ (18 March 1913). 
 25 Leelamien, ‘Legal Education in Thailand’ 111.
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namely France and the US and, second, it attempted to 

reform the curriculum. However, the changes did not produce 

any dramatic effect as we can see from the number of Thai 

students who were sent to study law abroad between 1913 

and 1925. Out of sixteen students, twelve students went to 

England and only four studied in France and in the US.26 One 

of these four students was Pridi Banomyong27 who was sent 

to France in 1920 and who later became instrumental in the 

rise of French jurisprudence in the Thai legal system.28 The 

curriculum especially in relation to private law did not undergo 

a significant change since Thailand did not have a civil and 

commercial code until 1923. We also need to consider that by 

the time that the changes were introduced almost all the Thai 

judges were already familiar with English law.

  A major reform of Thai legal education took place 

after the promulgation of the Civil and Commercial Code of 

 26 National Archive of Thailand, Ministry of Justice Doc No Yor 2 
10/3, ‘จำานวนนักเรียนไทยไปศึกษากฎหมายในต่างประเทศระหว่าง 22 มีนาคม 2455 และ  
22 พฤษภาคม 2468) (The Number of Thai Students Sent to Study Law Abroad  
between 22 March 1913 and 22 May 1925)’.
 27 Pridi Banomyong (1900-83), a doctor of law from Paris, was a leader 
of the revolution of 1932, which changed the system of government from an  
absolute monarchy to a constitutional monarchy. He was Prime Minister briefly  
in 1946. He established Thammasat University to promote free higher education  
and democracy in 1934.
 28 C Sawaengsak, อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย (French 
Influence on the Reforms of Thai Law) (Nititham 1996) 117.
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1923, the controversial code of French draftsmen, which was 

repealed two years later. In 1924, the king set up a council of 

jurists entitled the Council of Legal Studies to administer the 

Law School of the Ministry of Justice and its programmes of 

studies in accordance with the civil law system.29 The Council 

introduced French law courses as alternatives to English law 

courses. English law was no longer the predominant foreign 

law taught at the Law School, but the new legal education 

policy did not significantly reduce English law’s influence. 

The Law School, in fact, kept a balance between these 

two legal systems since in each of the first three terms law 

students had to study certain foreign law courses, including 

both English and French.30 The reason for maintaining English

law and  introducing only French law as an alternative foreign 

law to the former was political. The British agreement of 1925  

required that the Thai government hire English law professors  

to teach at the Law School and in the absence of Thai civil 

and commercial law the Thai courts had to apply English 

law31 while France asked the Thai government to establish

 29 Government Gazette (10 August 1924) Book 41, 53-55.
 30 Luang Saranaiprasas, Development of Legal Education 43-46.
 31 Ministry of Foreign Affairs, Letter from Prince Tridos to Chao 
Phraya Mahidorn (2 July 1925) cited in S Foran, ‘การแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วย 
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศมหาอำานาจ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว (The Amendment of Extraterritoriality Clauses between the Thai and  
Foreign Governments during the Reign of King Rama VI)’ (Chulalongkorn 
University 1959) 181. 
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a department of legislative redaction, reform the curriculum, 

and hire Frenchmen to be the managing director and law 

professors of the Law School, and a legislative adviser to the 

Ministry of Justice.32

3.  Thammasat University and the History of Thai  
  Legal Education

  The Thai Revolution of 1932 marked a crucial turning  

point in twentieth century Thai history. Pridi Banomyong,  

the architect of the revolution, along with a group of young  

military commanders and civilians successfully forced King  

Prachadhipok to adopt a new political regime: constitutional  

monarchy. The revolutionists announced an ambitious plan to  

make education available to all citizens ending the monopoly  

of higher education by Chulalongkorn University, the country’s  

first university, which had admitted less than one hundred  

students per year.

  The establishment of Thammasat University as an  

open university in 1934 was the revolutionists’ main strategy  

to promote democracy and the rule of law and renew legal  

education in Thailand. In 1933, the Government abolished  

the Law School of the Ministry of Justice and established the  

Faculty of Law and Political Science at Chulalongkorn University 

 32 ibid 158-59.
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to assume responsibility for providing legal education.33

Nevertheless, in the next year, with Pridi’s initiative, Thammasat 

University34 was founded, and it took over Chulalongkorn 

University’s Faculty of Law and Political Science.35 In its first 

academic year, Thammasat University admitted more than 

seven thousand students. Pridi became the first President of 

Thammasat University and exerted a profound influence over 

the university’s management and administration of education.36 

Thammasat University’s curriculum of legal studies was 

considerably remodeled to accord with the civil law system, 

especially French law.37 As a result, the influence of English 

 33 P Kowilaikul, ‘การศกึษากฎหมายในคณะนติศิาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
(Legal Education in Chulalongkorn University Faculty of Law)’ in 100 ปี โรงเรียน
กฎหมาย (A Hundred Years of the Thai Law School) (Institute of Legal Education 
of The Thai Bar 1999) 130.
 34 The original name of Thammasat University (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
is the University of Moral and Political Science (มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ 
การเมือง). The name was changed by the military government after a coup 
d’état in 1947.
 35 Thammasat University Act B.E.1934, Section 5.
 36 Sawaengsak, French Influence 136. See also C Kasetsiri, ‘ปรีดี
พนมยงคก์บัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง (Pridi Banomyong and the University 
of Moral and Political Sciences)’ in T Petchlertanan (ed) ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์
และการเมือง (Pridi and Puey and the University of Moral and Political Sciences) 
(Thammasat University Archive 2006) 10-30.
 37 Thammasat University, แนวทางการศึกษาชั้นปริญญาตรีโทและเอก
ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (Bachelor Master and Doctoral
Programmes of Thammasat University) (Sri Krung 1934) 1-69.
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common law in Thailand faded away despite the fact that 

many Thammasat law professors were judges who were 

educated in England or students of English law. French law 

eventually replaced English law as the predominant foreign 

jurisprudence in Thailand. By 1987, France was the most popular 

destination for higher legal education among Thammasat law 

academics. 

 Until 1971, Thammasat University had been virtually the 

only Thai university offering law degrees.38 The university had 

only one undergraduate degree entitled Thammasat Bundit, 

which focused on legal studies. The compulsory undergraduate 

courses consisted of Introduction to Law, Administration of 

Courts, Constitutional Law, Electoral Law, Administrative Law, 

Criminal Law, Civil and Commercial Law, Public International 

Law, Private International Law, International Criminal Law, 

Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Bankruptcy Law, 

Evidence Law, Economic Theories, Economics, Public Finance 

Law, Law of Government Organisation. The university also offered 

postgraduate degrees in law, political science, economics, 

and international relations.39 The integrated undergraduate 

degree programme became popular among young progressive 

 38 Ramkhamhaeng University was established in 1971 with a law 

degree offered, and in 1972 Chulalongkorn University successfully established 

a law faculty.
 39 Thammasat University Act B.E. 2476.
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Thais and was successful in producing well-rounded men and 

women to serve the government. The popularity and success 

of Thammasat University later proved to be a threat to the 

military government which came into power in 1947. To weaken 

its academic strength, the government took control of the 

university’s administration and reformed the curriculum. Four 

faculties, namely the Faculty of Law, Faculty of Commerce 

and Accountancy, Faculty of Political Science, and Faculty of 

Economics, were founded, each of which operated its own 

undergraduate and postgraduate programmes. The integrated 

undergraduate degree, hence, came to an end. 

 The reform of the curriculum in 1949 saw a significant 

increase in the number of compulsory courses and laid the 

foundations for later curriculums. The undergraduate program 

was structured around four academic years. From Year One 

to Year Three, the students needed to enroll in nine to ten 

compulsory law courses. In the final undergraduate year, 

five compulsory courses were taught.40 In 1962, the Faculty 

 40 The courses offered in Year One are (1) Introduction to Law,
(2) Administrative Law, (3) Economics, (4) Constitutional Law and Electoral Law, 
(5) Public International Law, (6) Legal History, (7) Criminal Law I, (8) Law on Persons, 
and (9) Property Law. The courses offered in Year Two are (1) Criminal Law II, 
(2) Juridical Acts and Contract Law, (3) Obligations, Tort and Unjust Enrichment, 
(4) Sales, Exchanges, and Gifts, (5) Securities Law, (6) Loans and Deposit etc, 
(7) Leases and Hire Purchase etc, (8) Family Law, (9) Private International Law, 
and (10) Land Law and Law on Natural Resources. The courses offered in Year 
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of Liberal Arts was founded in Thammasat University, which 

shortly afterwards required all students from any faculty to 

spend their first two years studying general courses operated 

by the newly-established faculty. However, this requirement 

was sharply criticised for forcing law students to waste their 

time on non-law courses. In 1966, the university decide to 

reduce the length of general studies to one year. During the 

first year, the students would devote their time to liberal arts 

and would begin studying law from their second year. Some 

minor changes were introduced, but the structure of the law 

undergraduate curriculum remains largely intact.41 In terms of 

credit points, Thammasat University’s four-year undergraduate 

program in law is intensive. To complete the degree, it requires 

the students to earn thirty credits from general courses during 

the first year, ninety two credits from compulsory law courses, 

and twenty-four credits from elective courses. A course usually 

has three credits, each of which accounts for one hour of 

Three are (1) criminal law III, (2) Bills of Notes and Insurance Law, (3) Company 
Law, (4) Law on Agency, (5) Law on Succession, (6) Administration of Courts, (7) 
Criminal Procedure Law, (8) Civil Procedure Law and Bankruptcy Law, and (9) Law 
on Evidence. The courses offered in Year Four are (1) Comprehensive Criminal 
Law, (2) Comprehensive Civil Law, (3) Comprehensive Criminal Procedure Law, 
(4) Comprehensive Civil Procedure Law, and (5) Judiciary Act, Public Prosecutor 
Act and Lawyer Act.
 41 K Vachanasvasti, ‘การศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ (Legal 
Education in Thammasat University) in 100 ปีโรงเรียนกฎหมาย (A Hundred Years 
of the Thai Law School) (Institute of Legal Education of The Thai Bar 1999) 145.

60s.indd   214 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  215

teaching per week. For a three-credit course, the lecturer is 

therefore required to teach three hours per week for fifteen to 

sixteen weeks.  

 As the country’s oldest continuously operating law 

faculty, Thammasat University’s Faculty of Law has become a 

model for Thai law schools established subsequently. Its law 

undergraduate curriculum in particular was the blueprint for 

other curriculums and was recognised by the Thai Bar as the 

standard Bachelor of Law qualification for those who wished 

to be a barrister. Any LL.B. degree to be accredited by the Thai  

Bar must resemble the Thammasat model.42 For this reason, 

the similarity of law undergraduate curriculums in Thailand is  

not surprising; Thai law students focus their first year on general  

courses before being required to take an excessive number of  

law courses for another three years. 

4.  Teaching  of  Comparative  Law  at  Thammasat  
  University

 As the modern Thai legal system was virtually founded  

on foreign law and jurisprudence, comparative law has been  

used as an essential tool to understand modern Thai law. In  

the early stages of modern Thai law, it was normal practice  

among Thai legal authors to refer to foreign jurisprudence to 

 42 Regulations of the Thai Bar B.E. 2507, Article 5.
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expound Thai legal rules.43 Despite the fact that subsequent 

legal literature was much less dependent on foreign law, they 

have heavily relied on authoritative old texts which are products 

of comparative law. In Thailand, comparative law seems to be 

an indispensable tool for every legal research project. Every 

legal research paper dedicates a chapter or section dealing 

with comparison between Thai law and foreign law. However, 

Thai researchers seem to know only the functional approach 

of comparative law. 

 At university, the role of comparative law is no less 

important. It is no exaggeration to assert that Thai legal education 

has developed through the employment of comparative law. 

In the early years of Thammasat University, law professors 

often cited foreign legal theories to teach Thai law as there 

was a limited sources all of which were too based on foreign 

law. As most full-time academic members of the Faculty of 

Law, Thammasat University, received legal education from a 

foreign country,44 it is not surprising that their familiar foreign 

 43 See Munin Pongsapan, “The Underdevelopment of Comparative 
Law in Thailand in the Area of Private Law”, Conference Paper on the State of 
Comparative Law, ASLI, NUS, 2017.
 44 Out of 91 full-time academic members, 24 academics received or 
are expected to receive their highest degree from France, 17 from the United 
States, 17 from the United Kingdom, 11 from Germany, 5 from Japan, 4 from 
Australia, 2 from Singapore, 2 from the Netherlands, 1 from Canada and 1 
from Switzerland. Another 7 academics are preparing for their overseas higher 
education.
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law was exploited. However, as Thai jurisprudence expanded, 

to directly cite foreign theories in class became less obvious. 

Most compulsory courses of the traditional undergraduate 

degree programme (taught in Thai) concern Thai law, and to 

most law professors, it seems to be impractical to conduct a 

proper comparison between Thai and foreign law when they 

have many topics to cover within a limited time. This may be 

the reason why many elective courses a comparative study of 

Thai law and foreign law were introduced to the undergraduate 

curriculum. They are: Comparative Private Law; Comparative 

Business Law; Comparative Administrative Law; Comparative 

Constitutional Law; Comparative Law on Administrative Courts; 

Introduction to South East Asian Legal Systems; Introduction to 

French Law; Introduction to Anglo-American Law; Introduction 

to German Law; Introduction to Japanese Law; and Civil Law 

Systems. It is normal practice among the instructors to teach 

the introductory courses on foreign law in comparison with  

relevant Thai law. It is interesting to note that despite the  

strong advertising campaign for the increasing importance 

of the ASEAN integration, Introduction to South East Asian 

Systems has never actually been offered. 

 The most popular approach of comparative law 

employed in the teaching of comparative law courses at  

Thammasat University is the functional one. The instructor  

often compares Thai law with their familiar and interested  
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foreign law by looking at how a particular problem can 

be solved in the compared legal systems. Historical and 

contextual approaches are not much discussed at both  

undergraduate and postgraduate level. The co-author has  

recently experimented in introducing legal history and legal  

transplantation as tools to conduct comparative research on  

Thai law. The argument is that modern Thai law was founded  

through legal borrowing. To discover the true intention of a  

Thai rule is to discover the intention of its foreign model, and 

this involves historical research on the origin of the rule. The 

co-author assigned a small class of Civil Law Systems (taught 

in Thai) to conduct historical research on the drafting of a  

particular Thai rule and comparison between theoretical and 

practical understanding of the rules in their home countries. 

The co-author later extended the employment of the 

historical method of comparative law to Thai Legal History, 

a compulsory subject for final-year law students of the Thai-

language traditional undergraduate program. In 2016, more 

than four hundred students enrolled for the co-author’s 

section. Each student was allocated a provision of the Thai Civil 

and Commercial Code to research into its origin. They were 

required to visit the National Archive to search the draftsmen’s 

report on the drafting of the given provision and respond to 

the following questions and instructions:

 1. What the draftsmen discussed in the drafting of the  

   given provision;
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 2. Provide the English draft of the given provision which  

   was attached to the drafting report;

 3. Provide information about the foreign rules which  

   were mentioned as the models for the given rule;

 4. Where there are more than one foreign model,  

   identify the principal mode; and

 5. Whether you agree with the draftsmen’s Thai  

   translation of the English translation of the foreign  

   model.

 The co-author hoped to change the way comparative 

law has been taught in Thailand, particularly at Thammasat 

University, to keep up with the global trend of comparative 

law, however, with realisation that it may take time to see the 

fruit of his efforts. 

5.  English-taught  Bachelor’s  Degree  in  Business  
    Law: An Innovative Product of Comparative Law

 With Thailand’s ever increasing levels of global 

economic interdependence propelled by international trade 

and investment, English is becoming the common language 

adopted by native speakers of different languages to 

communicate. English has played an important role in assisting 

ASEAN Member States fulfill their AEC aspirations. The prospect 

of Thailand’s domestic business landscape shifting toward a 

regional or international orientation based on the AEC raises 
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concerns that language may be a trade barrier facing Thai 

business lawyers. For Thai legal practitioners preparing to 

catch the ASEAN wave, a quality legal education grounded in 

international business law and English may be the best asset 

available. More than fifteen years ago, Chulalongkorn University 

Faculty of Law successfully launched a master of law program 

in business law fully taught in English in collaboration with a 

number of foreign law schools. In 2009, Thammasat University 

Faculty of Law followed suit; the two-year Master of Laws 

Program in Business Law (English Program) was established. 

 From an administrative perspective, to run a 

postgraduate programme taught in English, the administrators 

have faced two major challenges: the number of applicants 

and compatibility with the academic requirements of the judge 

and public prosecutor exams. A large number of Thai law 

graduates go abroad each year to pursue legal education at 

a postgraduate level. It is challenging to persuade prospective 

students to enter a domestic postgraduate program taught in 

English and spend at least two years to complete the degree 

when, for the same amount of time, they can do two master 

of law degrees abroad and may subsequently be eligible for 

foreign-degree judge exams. In 2015, the number of students 

in Chulalongkorn University’s and Thammasat University’s 

English-taught master of law programmes combined is less 

than twenty five percent of the number of students who went 
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abroad for postgraduate degrees. To administer the curriculum, 

it is even more challenging to avoid the effect of the Judicial 

Committee’s academic requirements for judge exams.45  Even 

though the business law programme was originally designed 

to prepare students to become practitioners in law firms 

rather than judges or public prosecutors, most students prefer 

to have all career opportunities available to them, including 

eligibility for these two most popular legal careers. This forces 

the law school to distort its curriculum to serve the popular 

need and to be compatible with the Judicial Committee’s 

 45 To be a judge in Thailand, a Bachelor’s Degree of Law (LLB) and a 
bar qualification is needed. Some practical experience is also required, but this 
is generally seen as formality. The minimum age is twenty five years old, and 
at this young age most applicants have little experience of legal practice. The 
original academic requirement was an LLB degree plus a Thai bar qualification. 
Later two special tracks were added; one-LLM track and two-overseas-LLM 
track. Those who hold a degree from an LLM program which lasts two years 
will be qualified for the one-LLM-track provided that they also have a Thai bar 
qualification. This track is popular among those who have a domestic LLM 
degree. The two-overseas-LLM track gives the privilege to those who have two 
degrees from one-year LLM programs taught in English in a foreign country 
and a Thai bar qualification. The candidate who is qualified for this track is 
also qualified for the two other tracks. Once the candidates passes the written 
exam, they will take the oral exam. Less than one per cent fails the latter. This 
effectively means that the success is mainly determined by the result of the 
written exam. The judge’s entry exam performance will determine their entire 
career. Their subsequent promotions are fixed to their rank in the judge exam 
unless they are tainted with misconduct.
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academic requirements. For example, Thammasat University’s 

English-taught Master of Laws Program in Business Law 

requires the students to pass eight law courses consisting of 

four compulsory and four elective courses before they can 

enroll for a dissertation. Two non-business law courses, namely 

criminal law and procedural law, were included in the list of 

available courses as they are among the subjects that the 

Judicial Committee requires the applicants for the domestic 

master of law track for judge exams to study. Each year these 

two elective courses were enrolled in by the majority of the 

class. Their popularity, however, came at the expense of some 

interesting business law elective courses which did not have 

enough enrollments to open. 

 Since the ASEAN Economic Community became an 

imminent reality, there has been a pressing need for Thai 

lawyers to practice Thai law in English locally, regionally, and 

internationally. Thailand’s two existing English-taught master 

of law programmes are helpful but do not satisfy the growing 

demand. Thammasat University Faculty of Law spent more than 

two years preparing for a proper response to this and eventually 

decided to establish a new bachelor of laws program entirely 

taught in English. This new program was entitled the “Bachelor 

of Laws Program in Business Law (International Program).” The 

new English-taught LLB program was officially launched in 

2014 with the main aim to answer the needs of lawyers who 

would be able to cope with increasingly complex commercial 
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disputes resulting from rapidly growing economies especially 

in Asia and to practise in English-speaking environments. 

This programme is Thailand’s only bachelor of law 

programme entirely taught in English.46  In what must be seen

as one of the most innovative experiments in Thai legal 

education, Thai law is for the first time the subject of 

learning in a foreign-language environment at undergraduate 

level. This presents an immense challenge for the legal  

educational system in a country where English is not an 

official language and where English publication on its law 

is rare. 

 The preparation of the curriculum of the English taught  

LLB program in business law involved extensive comparative  

research on legal educational systems around the world. 

One of the major outcomes of the extensive comparative 

research on legal education is the significant reduction of the 

credits required for graduation and the number of compulsory 

courses. Thammasat University’s traditional LLB curriculum 

which is the model for most LLB programmes in the country 

requires about one hundred and forty five credits for 

graduation. Most modules have three credits and contain 

sixteen sessions each of which is taught three hours per 

week. Under the traditional LLB program, the students 

 46 For more information about the programme, please visit http://
interllb.law.tu.ac.th/.
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are required to enroll thirty compulsory modules and ten 

compulsory general education modules offered by the 

University. The English-taught LLB program requires one 

hundred twenty five credits and reduce to the number of 

compulsory courses to fifteen to allow the students more 

room to choose their desirable elective courses. Many new 

business law subjects which have been taught in the 

undergraduate program in leading law schools were 

introduced to the curriculum.

  Since this new undergraduate program aims to 

produce legal practitioners for private entities and regional 

and international organisations rather than judges and public 

prosecutors, the programme administrators can largely avoid 

pressure from the students’ strong desire for judicial careers. 

The programme’s main target group of prospective students 

is students who go to domestic and overseas schools which 

teach in English. This group of students have a relatively high 

level of proficiency in English and interests in business more 

than public careers, including judges and public prosecutors. 

In 2014 and 2015, the majority of the admitted students 

graduated from English language high schools, and according 

to an internal survey the majority of them preferred to be 

legal consultants and business owners. Despite this, the 

most frequently asked question from parents of prospective  

students is whether the programme has been accredited 
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by the Thai Bar and the Judicial Committee. To make the 

programme compatible with the academic requirements 

of judge and public prosecutor exams seems inevitable. 

However, unlike master of law programmes, the Thai Bar and 

the Judicial Committee do not look into specific details of the 

law courses offered in the programme. In fact, they examine 

the programme holistically based on the existing recognised 

bachelor of law programmes as a frame of reference.47 This 

allows the programme administrators flexibility in designing 

and operating the undergraduate curriculum. 

 One of the biggest challenges of running the English 

taught LLB programme is the lack of English-language 

teaching and learning material. When the programme was 

launched in 2014, The Constitutional System of Thailand: A 

Contextual Analysis written by Andrew Harding was the only 

English language text on Thai law. Within two years, two 

academic books on comparative private law and criminal law 

respectively were released. The number of publications grows 

at an unsatisfactory rate mainly because of academics’ busy 

schedule on teaching. The students have had to rely on the 

instructor’s slides handouts. Journal articles which are greater 

in number compared to academic texts are also helpful. Some 

instructors who teach Thai private, criminal and public law 

have derived benefit from the fact that modern Thai law was 

 47 See the Regulations of the Thai Bar B.E. 2507, Section 56.
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virtually borrowed from foreign law. They can recommend 

text and material on Western law (mostly French and German 

law) written in English to the students to understand Thai 

legal rules. In the absence of local material written in English, 

business law courses are relatively easy to teach as it is one 

of the most universal areas of law meaning the instructors can 

easily cite foreign principles of business law or foreign legal 

rules in class. This also means that there is no shortage of 

reading material. The lack of English-language teaching and 

learning material results in the academics’ more reliance on 

comparative law and more involvement in comparative law 

activities.

 Despite the limitation on English-language resources, 

the co-authors as the administrators of the English-taught LLB 

program are already seeing a thriving course environment, 

thanks to comparative law, an immense collaborative effort 

between the Faculty of Law at Thammasat University and 

visiting and adjunct professors, Thai and foreign, who have 

helped expose the students to comparative and international 

learning environment. The co-authors are satisfied with the 

development of the programme and can offer a self-evaluation 

of it in four areas.

 Firstly, we are already seeing a significant improvement 

in the abilities of our students to interpret Thai law in English, 

even during their first year. Becoming familiar with Thai law 
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in English (while at the same time understanding the correct 

terminology in Thai) is challenging. However, our students 

are rising to this challenge, and are taking advantage of the 

opportunities offered by lectures and tutorials in English 

(together with additional classes to ensure that they have 

the correct Thai terminology). This was made possible with 

the help of comparative law. They are already demonstrating 

progress in their skills, and clearly have the potential to excel 

in whatever avenue they choose to pursue in the future. 

Secondly, the author is satisfied that the students are already 

taking advantage of all the extra-curricular activities that are 

open to them, as members of the student community at 

Thammasat University. Even though it feels, in some ways, 

like our students have just arrived, they have quickly become 

heavily involved in all kinds of activities, including various 

sporting events, the Asian Law Student Association (ALSA), 

the Pro Bono Club in collaboration with National University 

of Singapore’s Pro Bono Group, and a number of international 

moot court competitions. The programme encourages the 

students to engage in these activities, not just to expand their 

experience but also because such opportunities can help 

to develop skills which will be highly valued, whatever their 

chosen careers. Thirdly, we are fortunate as to have been 

visited by guest lecturers from academic institutions all over 

the world, who have given presentations on a wide range of 
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topics. These guest lectures are a useful comparative resource 

for students, providing broader perspectives and inspiring them 

with views from all around the world. Finally, the programme 

is in advanced discussions relating to exchange schemes with 

a large number of internationally renowned foreign academic 

institutions. These schemes will allow the students to spend 

one year of the course (in most cases probably their fourth 

year) overseas, reading law in, for example, the UK, the USA, 

or elsewhere. These schemes are an excellent opportunity for 

the students. We have also received exchange students from 

foreign law schools, which is a welcome addition to the already 

international atmosphere of the programme. 

6.  Conclusion

 Comparative law has been taught at Thammasat  

University since its establishment in 1934, and it is always an  

essential tool for Thai lawyers to understand Thai law which  

was largely established through legal borrowing. However,  

the use of comparative law in teaching a law course and  

researching a legal issue is often limited to its functional  

approach. To fully understand and properly interpret a Thai  

legal rule, one may need to research into its transplantation 

with the assistance of legal history. The use of comparative 

law achieved another level when the English-taught LLB 

program was launched at Thammasat University. Comparative 
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law was extensively employed in designing the curriculum and 

choosing law modules. It remains key for both teachers and 

students to unlock the mysteries of Thai law and to acquire 

universal knowledge of law. The internationalisation of Thai 

law has exposed the students to comparative environments. 

A comparison enables them to evaluate the strength and 

weaknesses of Thai law and thus develops their critical legal 

thinking. 
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The criminal law as the ultima ratio: 
the principle that needs a qualification1

กฎหมายอาญาต้องเป็นวิธีทางสุดท้าย: 
หลักการที่ต้องปรับปรุง

Ronnakorn Bunmee2

Abstract

 The ultima ratio principle is cited as an integral

principle of criminalisation not only in the continent but 

throughout the world.  For years, it attracts criticism as an 

unhelpful principle in restraining the boundaries of the 

criminal law.  This article intends to rescue the principle 

from being drown by offering a qualified interpretation of the 

principle.

 1 This paper is written in dedication to Professor Dr Surasak
LIkasitwatnakul who relentlessly teaches and supervises students, and 
contributes his life to elevate the standard of the Thai criminal justice system.
 2 An assistant professor at Thammasat University.  A few arguments
of this paper are drawn from an article, named “Preventive offences: Is 
regulation a way out?” which I presented at the Doctoral Reading Group, NUS, 
on 26th January 2018.  I am grateful for comments raised by participators in the 
presentation, including but not limited to those of Professor Andrew Simester 
and Professor Andrew Halpin.
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บทคัดย่อ

 หลักการ ultima ratio หรือกฎหมายอาญาต้องเป็นวิถีทาง

สุดท้ายนั้นแม้จะถูกถือว่าเป็นหลักการสำาคัญในการบัญญัติกฎหมายอาญา 

ไม่เฉพาะในยุโรปแต่ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลักการดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์ 

วิจารณ์ว่าไม่มีประโยชน์ในการจัดการกับปัญหากฎหมายอาญาเฟ้อได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะเสนอว่าหากหลักการ ultima ratio 

ถูกดัดแปลงให้ลดความเข้มข้นลง กลับจะทำาให้หลักการนั้นมีประสิทธิภาพ 

และความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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“La Loi ne doit établir que des peines 
strictement et évidemment nécessaires”

Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen de 1789, Art. 8

Introduction

 For decades, Professor Dr Surasak Likasitwatanakul 

has given lectures, written papers,3 and supervised theses on 

topics concerning criminalisation.  Only a handful number of 

people in this country study this branch of criminal law in a 

thorough manner.  However, as is he not only a professor of 

criminal law, but also a member of the prestigious Penal Code 

Amendment Committee, he expresses his interests on the field 

and convinces students to take a deeper look into the subject.  

Without proper knowledge of theories of criminalisation, it 

is difficult to see that Thailand can effectively deal with the 

problems of overcriminalisation.  This article will continue his 

works in the field by scrutinising the usefulness of the anti-

criminalisation principle of ultima ratio.  The term is not directly 

used by Professor Surasak himself, as far as I know.  However, 

for several times, he refers to a similar requirement4 enshrined 

 3 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ‘หลักสัดส่วนในการกำาหนดโทษ’ รพี 2557 (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 4 The requirement in the French Declaration, Art 8 is accepted by 
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in the Article 8 of the Declaration of the Rights of Man and of 

the Citizen (the French Declaration)5 as the basic criterion for 

the state to fulfil before introducing a new criminal offence.6  

According to the Article, the state can impose a criminal penalty 

(peines) only when it is obviously necessary.

In this article, I will look into the principle through the 

lens of retribution.  But by proclaiming myself as a retributivist, 

I do not, by any means, support an act of revenge in the 

name of the state. There seems to be a perception among 

Thai lawyers that the retribution rationale is the concept of 

seeking revenge.7  That explanation is, unfortunately, no longer 

correct. 8  There are more than one way to subscribe to and 

some French commentators as a similar constraint of the ultima ratio principle.  
For example, see Georges Levasseur, Le problème de la dépénalisation (1982)
 5 <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits- 
de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html> last accessed 22 January 2018.
 6 Recently, the new 2017 Thai Constitution, section 77 paragraph 
3, stipulates that “the criminal law must be applied only to those serious 
offences”.  The true implication of this short sentence is currently vague.
 7 For example, see จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1 (สำานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2555) 12; เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญา ภาค 1 
บทบัญญัติทั่วไป (10 edn, พลสยาม พริ้นติ้ง 2551) 846; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมาย
อาญา ภาคทั่วไป (วิญญูชน 2559) 213; ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง (2559) 
165-166.
 8 Interesting discussions could be found at Joshua Dressler,
Understanding Criminal Law (LexisNexis 2009) 16-18; Paul H. Robinson, Intuitions 
of justice and the utility of desert (Oxford University Press 2013); Jonathan Her-
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interpret the retributive rationale.  Due to the limited length 

of this paper, I do not intend to discuss penal theories here; 

it suffices to say that I am of the opinion that the criminal law 

should operate on the just-desert basis.

 The first part of this paper will examine what the 

ultima ratio principle is and where does it come from?  In that 

part, I argue that even though the principle is from a civilian 

legal tradition, it is well embraced in the common law world 

as well.  Next, however, I discuss whether the principle is 

useful in the war on overcriminalisation.  A profound lacuna 

of the principle is demonstrated in Part 2 by pointing out that 

the criminal law has a unique function that makes it 

indispensable.9  For the last part, I propose a qualified 

interpretation of the principle to salvage the principle from  

shrinking.  Now we begin.

ring, Criminal law: text, cases, and materials (Seventh edn, Oxford University 
Press 2016) 64-67; Michael Moore, ‘The Moral Worth of Retribution’ in (Oxford 
University Press 2010); Monica M. Gerber and Jonathan Jackson, ‘Retribution as 
Revenge and Retribution as Just Deserts’ (Boston) 26 Social Justice Research 61.
 9 Andrew Simester and Andreas von Hirsch, Crimes, Harms and
Wrongs: on the Principles of Criminalisation (Hart 2011) 197-198; Douglas Husak, 
‘The Criminal Law as Last Resort’ (Oxford) 24 Oxford Journal of Legal Studies 
207, 221-225; Douglas Husak, ‘Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment’ 
2 Ohio State Journal of Criminal Law 535, 537-539.
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 1.  Ultima ratio: a background consideration

 It is claimed that criminal law shall be used only as a 

last resort. 10  If this statement is true, it means that, if another 

regulatory alternative is as effective or better than criminal law, 

such regime will be preferred.  This idea that criminal law is the 

ultima ratio or the last resort is an anti-criminalisation concept 

requiring the state to introduce a criminal offence only when 

other less repressive measures fail to achieve the state’s aim.11 

 Even though it is Latinate, it is not a Roman legal maxim.  

This is not to say the term has no ancient roots.  However, it 

does not go as far back as the Roman era; and was originally 

used to refer to a different idea.  Louis XIV of France stamped 

the term “Ultima Ratio Regum” - the last argument of Kings -

on the Canon-de-24-de-Vallière type of French cannons in 

the 18th century.12  This military use has nothing to do with 

the legal principle of criminalisation.  Markus Dubber argues 

that only in the last few decades that the idea that resorting 

to criminal law should be the last resort has emerged as a 

 10 For example, see Andrew Ashworth, ‘Conceptions of Overcrimi-
nalization’ (2008) 5 Ohio State Journal of Criminal Law 407, 417 and 417 and 
419; Nils Jareborg, ‘Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)’ 2 Ohio State 
Journal of Criminal Law 521; Simester and von Hirsch 197.
 11 Jareborg 522, 523.
 12 <https://msu.edu/~williss2/carpentier/part3/ultima.html> last
accessed 9 December 2017.
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moral principle of criminalisation.13  In this more recent usage, 

the principle is frequently traced to writings of the German  

Federal Constitutional Court14 and Claus Roxin’s textbook.15 

However, as pointed out earlier, the French Declaration also  

has expressed a similar idea for more than two hundred years.  

So the principle might go back further than a few decades; 

nonetheless, as this paper does not concern itself directly with 

the legitimate roots of the ultima ratio principle, I shall omit 

from discussing this and leave it for those who wish to look 

into this principle from the historical point of view.  For now, 

let assume that the current ultima ratio is of German origin.

 Note that, as may be expected, those studying 

criminal law in countries influenced by German principles of  

 13 Markus Dubber, Ultima Ratio as Caveat Dominus: Legal Principles, 
Police Maxims, and the Critical Analysis of Law (SSRN 2013)
 14 Ibid 7-8.
 15 Claus Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil Bd. 1: Grundlagen. Der 
Aufbau der Verbrechenslehre (3rd edn, 1997).

Admittedly, I cannot read German without translation tools such as 
Google Translate; therefore, I avoid referring to German literatures as my primary 
sources.  However, this citation does not notify that I read Roxin’s book directly.  
It just shows that many papers, written in English, refer to this textbook as one 
of the main sources of the ultima ratio doctrine.  For example, those papers 
are Dubber 8; Jareborg 524, 532; Rudolf Wendt, ‘The Principle of ‘Ultima Ratio’ 
and/or the Principle of Proportionality’ (2013) 3 Oñati Socio-Legal Series 81, 85; 
Sakari Melander, ‘Ultima Ratio in European Criminal Law’ 3 Oñati Socio-legal 
Series 42, 45.
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criminal law are also familiar with the principle,16 and it has

been further cited as having some implications at the 

international level, both in international criminal law17 and in 

European criminal law.18  Moreover, even though the ultima

ratio principle is from a civilian legal tradition, it is not

entirely alien to the Anglo-American system. Many leading 

commentators refer to the principle as an integral part of 

criminalisation theories.  Andrew Ashworth has long argued 

 16 Matti Joutsen, ‘Good governance and transparency from the 
criminal law perspective’ 44 Thammasat Law Journal 375, Wendt, Melander, 
Jareborg.  There are many more articles written by non-German commentators 
recognising the principle of ultima ration as a marked concept of criminalisa-
tion.  However, apart from their abstracts written in English, I cannot read their 
arguments on why that is the case.   To name a few papers, see Oleg Fedosiuk, 
‘Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory and Reality’ (Vilnius) 
19 Jurisprudencija, in which the abstract states clearly that “The modern Lithu-
anian legal doctrine recognises that criminal liability is a last resort (ultima 
ratio) protecting the society from various law violations. This idea has got deep 
roots in criminology and is obviously based on the position of rational approach 
towards the state criminal policy.”; also Aušra Dambrauskienė, ‘Ultima Ratio 
Principo Samprata’ 97 VU mokslo darbai Teisė 116, which in the abstract the 
Lithuanian writer states that “This principle means that criminal liability, being 
the most restricting measure in terms of rights and freedoms of persons, must 
be applied in exceptional cases only, when other legal or non-legal means 
are not sufficient in order to stop criminality.”
 17 James L. Bischoff, ‘Forced Labour in Brazil: International Criminal 
Law as the Ultima Ratio Modality of Human Rights Protection’ (Cambridge) 19 
Leiden Journal of International Law 151, 191.
 18 Melander 57.
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for minimalism.19 In his textbook, Ashworth opines that 

criminalisation “should be reserved for the most serious 

invasions of interests”, 20 since it is “the law’s most coercive 

and condemnatory technique”.21  Additionally, in his 2008 

paper, Ashworth states that criminal law should be regarded  

“as a last resort or a back-stop for other non-criminal measures 

of prevention”.22  He argues for the idea twice in the article, 

and it is clearer than in the book that he is referring to the 

ultima ratio principle.

 Ashworth is not alone or even a trailblazer on this 

road. Joel Feinberg has advanced the idea that penal 

legislation is apt only when “there is probably no other means  

that is equally effective at no greater cost to other value.”23  

 19 Whether or not Ashworth is a honest believer in minimalism is 
discussed by Jeremy Horder in Jeremy Horder, ‘Harmless Wrongdoing and  
the Anticipatory Perspective on Criminalisation’ in G. R. Sullivan and I. H. 
Dennis (eds), Seeking security: pre-empting the commission of criminal harms
(Hart Pub 2012) 85-92.
 20 Andrew Ashworth, Principles of criminal law (5th edn, Oxford
University Press 2006) 33; this 2006 edition is intentionally selected to 
represent Ashworth’s idea as the later versions are edited by his co-author.  
In this edition, furthermore, he also supports Nils Jareborg’s argument stating  
that ‘the criminal law should be used only as a last resort or for the most 
reprehensible types of wrongdoing.’ See ibid 31.
 21 Ibid 33.
 22 Ashworth, ‘Conceptions of Overcriminalization’, 417 and 419.
 23 Joel Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: 
Harm to Others (Oxford University Press 1984) 26.
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As Harcourt points out, this statement of Feinberg is in 

contradiction to his much-cited idea of the expressive 

function of punishment:24 we will pursue this conflict in the 

next part.  Even more to the point, the ultima ratio principle 

is not only in “a law professor’s dream”;25 but it has also

been used as an argument by the British government when 

replying to a question posed in the House of Lords, as follows:

“Lord Dholakia asked Her Majesty’s Government: 

What principles they observe, and what consideration 

they take into account when proposing the creation 

of new criminal offences and the maximum penalties 

which they should attract.

Lord Williams of Mostyn replied: The Government are 

mindful that the criminal justice system is a scarce 

resource and take the view that new offences should 

be created only when absolutely necessary.”26

 And since 2015, the British Parliament Home Affairs 

Committee has interrogated proposals to create new criminal 

 24 Bernard E. Harcourt, ‘Joel Feinberg on Crime and Punishment: 
Exploring the Relationship BetweenThe Moral Limits of the Criminal Law and 
The Expressive Function of Punishment’ 5 Buffalo Criminal Law Review 145.
 25 I borrow this term from Ashworth but apply them in a different 
context, Ashworth, ‘Conceptions of Overcriminalization’ 410.
 26 House of Lords, New Criminal Offences, Column WA 58, 18 June 
1999 <https://publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldhansrd/vo990618/
text/90618w02.htm> last accessed 9 December 2017, emphasis added.
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offences according  to whether they are necessary.27 One 

specific criterion used to scrutinise such proposals is whether 

effective alternatives to criminal offences are available or 

not.28 A similar, this criterion was used previously to scrutinise 

proposals introducing new crimes by the now-abolished 

Ministry of Justice’s Criminal Offences Gateway.29  The same 

requirement is also used in practice when the English Law 

Commission consults state agencies as to whether or not a  

new criminal offence should be created.30

 Admittedly, there are some scholars who, despite 

accepting the doctrine on a general level, clearly state that 

the concept is of continental origin and express their doubt 

of it.31  However, the above examples clearly illustrate that 

ultima ratio is recognised and familiar among Anglophone 

criminal lawyers as a principle of criminalisation.  In the next 

part, we scrutinise if ultima ratio is effective or plausible.

 27 <https://www.gov.uk/government/publications/making-new-
criminal-offences> last accessed 27 December 2017.
 28 Ibid and see <https://www.parliament.uk/business/commit
tees/committees-a-z/commons-select/home-affairs-committee/news-parlia 
ment-2015/prostitution-report-published-16-17/> last accessed 27 December  
2017.
 29 <https://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/criminal-
offences-gateway-guidance.pdf>
 30 The Law Commission, Criminal Liability in Regulatory Contexts 
(Consultation Paper No 195) (2010) paras. 1.28, 1.30, 3.137, and 3.139, these 
requirements are given under the topic of the limits of criminalisation.
 31 Simester and von Hirsch 198.
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 2.  Ultima  Ratio  vs  the  Expressive  Function  of 

Criminal Law

 One need not go as far as Dubber who claims that  

ultima ratio is toothless and without history,32 to see that 

the principle is bound to misdirect when it comes to serious 

culpable wrongdoings.  Why?  To answer, we need to  

understand what the expressive function of criminal law is.  

Prominent criminal theorists might have contradicting views 

on many issues, but if there is one possible thing they have 

mutual agreement upon33, it would be that the principal 

function of criminal offences - at least for those truly stigmatic 

crimes – is to declare what behaviour is wrongdoing that is 

serious enough to warrant public condemnation.34 One 

 32 Dubber, the idea spreads throughout his work but see especially 
at 4 and 8-11.
 33 This is not to say that ‘all’ criminal theorists agree on this matter.  
There are those sceptical about this function of criminal law.  See Antony Duff,  
Punishment, communication, and community (Oxford University Press 2003) 
and Matthew D. Adler, ‘Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview’ 148  
University of Pennsylvania Law Review 1363.
 34 Andrew Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ in Andrew 
Ashworth (ed), Positive obligations in criminal law (Hart Pub 2013) 8-13; A. P. 
Simester and others, Simester and Sullivan’s Criminal law: Theory and Doctrine 
(5th edn, Hart 2013) 8; Paul H. Robinson, ‘The criminal-civil distinction and the 
utility of desert’ (1996) 76 Boston University Law Review 201 Simester and 
von Hirsch; Dressler 18-19; Andrew Ashworth and Jeremy Horder, Principles of 
criminal law (7th edn, Oxford University Press 2013) 76; Andrew Ashworth and 
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concrete illustration of this censuring nature of the criminal 

law is that when one is convicted of a crime, one is labelled as 

a criminal, not a tortfeasor or a regulation violator.35  Not only 

penal punishment but the criminal conviction itself expresses 

an official censure of the convicted person.36  The idea that 

being branded as a criminal is more severe than being labelled 

as something else is not a matter of armchair discussions; it 

has implications in the real world.  In 2015, Singapore Customs 

launched the 1-IS-ALL-IT-TAKES campaign, warning about 

the dangers of importing duty-unpaid cigarettes.  One of the 

posters says “it only takes one illegal cigarette to be marked 

Lucia Zedner, Preventive Justice (Oxford University Press 2014) 95; RA Duff and 
SE Marshall, ‘‘Remote Harms’ and the Two Harm Principles’ in A. P. Simester 
and others (eds), Liberal criminal theory: essays for Andreas von Hirsch (Hart 
Publishing 2014) 218-219; Susan Dimock, ‘Contractarian Criminal Law Theory 
and Mala Prohibita Offences’ in R.A. Duff and others (eds), Criminalization: The 
Political Morality of the Criminal Law (Oxford University Press 2014) 155-156; 
Feinberg 36; Douglas N. Husak, Overcriminalization: the limits of the criminal 
law (Oxford University Press 2008) 71; Simester and von Hirsch 11-13; Joel 
Feinberg, ‘The Expressive Function of Punishment’ (Chicago) 49 The Monist 397, 
400; Sanford H. Kadish, ‘Some Observation on the Use of Criminal Sanctions in 
Enforcing Economic Regulations’ (Chicago, Ill) 30 The University of Chicago Law 
Review 423, 437; Commission para. 3.137.
 35 Simester and others 5; James Chalmers and Fiona Leverick, ‘Fair 
Labelling in Criminal Law’ (2008) 71 The Modern Law Review 217.  
 36 Antony Duff, ‘Theories of Criminal Law’ (2013)  <https://plato.
stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law/> accessed 29 December 
2017; Simester and others 5; Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ 8.
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a criminal”.37  This poster clearly implies the idea that being 

criminal is a serious matter.

 This unique function of censure makes the criminal 

law distinct from other branches of law.  It works both ways 

in the theories of criminalisation. First, as we saw in the 

previous chapters, the condemnatory nature of criminal law  

normatively requires the state not to penalise any conduct  

unless it is culpable wrongdoing.  Since criminal law responds 

with censure, one should be kept outside the net of the 

criminal law if one does not deserve that censure. This  

idea, which is in criminalisation becomes the wrongfulness  

requirement, is a sine qua non for justified criminalisation. 

In this sense, the requirement derived from elements of  

censure helps to restrain the limits of the criminal law.

 Secondly, and conversely, the censuring ingredient 

of criminal law morally demands that the serious wrongdoer  

ought to be condemned through criminal law since he  

deserves it.38  It would be surprising if there exists a country 

or a system that does not condemn and punish a murderer, a  

rapist, or a terrorist via criminal law and opts to use only civil 

 37 (emphasis added) <https://www.customs.gov.sg/news-and-media/
public-outreach/1-is-all-it-takes> last accessed 27 December 2017.
 38 Simester and von Hirsch 198; Robinson, ‘The criminal-civil distinc-
tion and the utility of desert’ 211.
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or administrative law instead.39 These serious wrongdoings 

should be treated as serious wrongdoings. If the state 

responds to these crimes with civil compensation or 

administrative fines, the state is sending a message to 

society that these offences are not regarded as serious 

wrongdoings.40 And that is wrong. The condemnatory 

implications of criminal law help us to express that moral  

judgment publicly.

 Because this task is a distinctive role for criminal 

law, other branches of law, even if they are as effective or 

better than the criminal law in realising the state’s aims 

such as deterrence are less well equipped to express their 

disapproval message to the wrongdoer.41  Unless the state 

opts to give up the value of expressing public condemnation, 

it is hard to see that ultima ratio is significantly helpful in

restraining the boundaries of criminal law.  Criminal law, in this 

sense, is unreplaceable.  If this statement is not true, then 

why do we need this draconian, expensive and time- 

 39 Moreover, it is argued that criminal law is a better venue when 
addressing wrongdoing since it is an autonomy-respect institution.  To find 
someone guilty of a crime, procedural safeguards are heavily put in place.  See 
Christopher Slobogin, Minding Justice: Laws That Deprive People with Mental 
Disability of Life and Liberty (Harvard University Press 2006) 124-129.
 40 Darryl K. Brown, ‘Street Crime, Corporate Crime, and the Contin-
gency of Criminal Liability’ 149 University of Pennsylvania Law Review 1295.
 41 Simester and von Hirsch 12.
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consuming branch of law?42  This branch of law, therefore, in 
the scenario of serious culpable wrongdoing, is the primo ratio, 
not the ultima ratio.  

 I do not intend to demonstrate here that only 
criminal law is the primary legal means to announce 
censure. Ashworth and Douglas Husak have already done 
the job.  They examine other currently existing branches of 
law as possible candidates for expressing condemnation 
before coming to the same conclusion that those alternative 
means are not designed primarily to express censure and 
thus fail to perform this duty on a regular basis and in an 
effective manner.43  However, there are two things to consider.

 First, even though there is no current Anglo-American  
mechanism which standardly conveys condemnation, except  
for criminal law, such laws can be introduced, if needed. It 
may be possible to create a new institution which censures  
wrongful behaviour without penalising it. This new device  
could fulfil the expressive function of criminal law and thus  
satisfy the need for making a moral judgment.  Whether or 
not this proposal is useful, which I doubt, is beyond the  
objectives of this paper.44

 42 Duff, ‘Theories of Criminal Law’, part 3; Robinson, ‘The criminal-
civil distinction and the utility of desert’ 207-212.
 43 Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ 9-10; Husak, ‘The 
Criminal Law as Last Resort’ 224-225.
 44 For those interested in this censure-without-punishment
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 Secondly, even if we accept that criminal law is the 
sole means of expressing condemnation, it does not necessarily 
mean that every current criminal act needs to be censured.  If 
some wrongful conduct is not ‘serious’ wrongdoing, and thus 
censure is not necessarily attracted, should not we regulate 
it rather than criminalise it?45 Should such conduct be a 
stigmatising crime or a non-stigmatising regulation violation?  
And here, I postulate, a qualified version of the ultima ratio 
principle may be helpful.

 3.  A  proposed  qualified  interpretation  of  the 
principle

 Following from the previous part, I propose that rather 
than interpreting the principle as requiring the state to exhaust 
all other alternatives before picking up the criminal law as a 
tool to regulate behaviour, the principle should be read as 
the criminal law is the last resort when the state deal with a 
non-serious wrongdoing even if it is a legitimate candidate for 
criminalisation.

 Obviously, this idea is based on the premise that a line  
could be drawn between serious wrongdoing and non-serious  
wrongdoing.  I do not think; admittedly, a clear line could be  

drawn to distinguish between the two types of wrongdoing.  

scheme, see Andrew Cornford, ‘Preventive Criminalization’ (2015) 18 New  
Criminal Law Review 1, fn 99.
 45 A position held by the Law Commission.  See Commission 1.30.
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The line is contingent and varies tremendously from society 

to society.46  This contingency leads to criticism that it is not 

possible to determine the to which category of law a same 

form of wrongdoing should belong to.47

 However, there are attempts to complete the task.   

The UK Law Commission suggested in 2010 that the difference  

between the two schemes “is determined in part by questions  

of degree”,48 and went on to propose two criteria which would 

be helpful, in their view, in choosing a proper regime for  

wrongful conduct.  According to the Commission, conduct 

is deemed serious enough to justify criminalisation and 

the stigma thereby attached with it when “(a) in some 

circumstances (not just extreme circumstances), an individual  

could justifiably be sent to prison for a first offence, or (b) an  

unlimited fine is necessary to address the seriousness of the 

wrongdoing in issue, and its consequences.”49  Nonetheless, 

these criteria are not convincing as they might first appear. 

In what follows, I will demonstrate why these criteria will 

not be sufficient in separating the schemes.

 46 Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ 16-17.
 47 Jose Luis  De La Cuesta (ed), Resolutions of the Congresses of 
the International Association of Penal Law (1926 – 2004) (2007), 102; Cornford 
33 however Conford notes that to use the criminal law for regulatory purpose  
must be done with caution.
 48 Commission para.3.5.
 49 Ibid para. 3.138.
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 The first limb of the test, as Ashworth points out, is 

not really helpful,50 not least because there is no justifiable, 

or at least widely accepted, an explanation why the response  

to an offence should be imprisonment even if the defendant  

is a first-time offender.51  We could broadly agree that a first-

time offender of an extremely malum in se offence such as 

premeditated murder or rape should be sent to jail.  However, 

while I am not significantly less certain about forging a will,52 

bigamy53 or falsifying tachograph records,54 English courts have 

stated in these cases that imprisonment is unavoidable, even 

though the defendants are first-time offenders.55

 Similarly, the helpfulness of the second limb is 

impaired for the very same reason. There is no universal 

standard to indicate which offence should attract an 

 50 Ashworth and Zedner 117; Andrew Ashworth and Lucia Zedner, 
‘Prevention and Criminalization: Justifications and Limits’ (2012) 15 New Criminal 
Law Review 542, 570.
 51 R v Seed & Anor (2007) EWCA Crim 254, para. 7 < http://www.bailii.
org/ew/cases/EWCA/Crim/2007/254.html > accessed 13 January 2018.
 52 R v. Kidd and Bianchy (2008) 1 Cr App R (S) 471 315 cited by Andrew 
Ashworth, Sentencing and Criminal Justice (5th edn, Cambridge University Press 
2010) 298.
 53 R v. Ballard (2007) 2 Cr App R (S) 608 cited by David Omerod and 
Anthony Hooper, Blackstone’s Criminal Practice 2012 (OUP 2011) 274.
 54 R v. Livingstone (2008) 2 Cr App R (S) cited by Ashworth, Sentencing 
and Criminal Justice 298.  More example could be seen at ibid 297-299.
 55 Ibid 299.
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unlimited fine. Moreover, it is unclear why an unlimited fine 

should find a place in the criminal law.  A subject should be 

fairly warned in advance how he will be punished should he 

violate a law.  I cannot find a country outside the common 

law tradition which imposes an unlimited fine as a sanction for 

a criminal offence.56 If this criterion were strictly required, no 

conduct in Germany, France or Thailand could be recognised 

as criminal (unless the offender ought to be imprisoned even 

he commits it for the first time) since in these countries an 

unlimited fine does not exist.  This criticism may seem unfair, 

as the Commission members proposed the criterion while 

having English law on their minds, however, still, suggesting  

the criteria of an unlimited fine as one of the two guidelines  

is excessive.  Perhaps the better view is that a high level of a  

fine, as opposed to an unlimited one, should be enough to  

infer that the conduct is more likely to fall into the criminal  

arena rather than the regulatory, administrative sphere.  Again,  

however, to determine whether or not the level of a fine is 

high will be greatly contingent on many factors including, but 

not limited to, the financial standards of the jurisdiction and  

the fines for other offences.

 That being said, I do not deny that a line should be  

drawn. The combination of the magnitude of harm and the  

 56 Michael Faure and Günter Heine, Criminal Penalties in EU
Member States’ Environmental Law (2002).
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severity of culpability could serve as a starting point when 

assessing the seriousness of the conduct.57  Plausibly, the best 

outcome of this attempt would be a blurred line between 

true crimes and non-stigmatic offences.58  However, if anything, 

that is how legal and policy debates operate.  We narrow 

the gaps by making arguments, not denying the existence of 

them.59 Nonetheless, for the purpose of this paper, I do not 

think I can make any further contribution to the distinction at  

this point.

Conclusion

 This paper shows that the ultima ratio principle is 

not very helpful when dealing with serious wrongdoing due 

to the declaratory/communicative function of criminal law.  

Nonetheless, the principle sheds some light on non-serious 

wrongdoing to see that not every current criminal act needs 

to be censured and could attract alternative responses.  

Therefore, to rescue the principle from strong criticisms that 

it is non-valuable, a qualified interpretation of the principle is  

required.

 57 Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ 15-16.
 58 Jeremy Horder, ‘Bureaucratic ‘Criminal’ Law Too Much of a Bad 
Thing?’ in Antony Duff and others (eds), Criminalization: the political morality 
of the criminal law (Oxford University Press 2015) 130.
 59 Ashworth, ‘Is the criminal law a lost cause?’ 17.

60s.indd   250 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  251

References

Adler MD, ‘Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview’ 148  
 University of Pennsylvania Law Review 1363
Ashworth A, Principles of criminal law (5th edn, Oxford University 
 Press 2006)
–––, ‘Conceptions of Overcriminalization’ (2008) 5 Ohio State Journal 
 of Criminal Law 407
–––, ‘Is the criminal law a lost cause?’ in Ashworth A (ed), Positive 
 obligations in criminal law (Hart Pub 2013)
Ashworth A and Horder J, Principles of criminal law (7th edn, Oxford 
 University Press 2013)
Ashworth A and Zedner L, Preventive Justice (Oxford University 
 Press 2014)
Bischoff JL, ‘Forced Labour in Brazil: International Criminal Law as  
 the Ultima Ratio Modality of Human Rights Protection’  
 (Cambridge) 19 Leiden Journal of International Law 151
Brown DK, ‘Street Crime, Corporate Crime, and the Contingency of  
 Criminal Liability’ 149 University of Pennsylvania Law Review 
 1295
Chalmers J and Leverick F, ‘Fair Labelling in Criminal Law’ (2008) 71  
 The Modern Law Review 217
Commission TL, Criminal Liability in Regulatory Contexts
 (Consultation Paper No 195) (2010)
Cornford A, ‘Preventive Criminalization’ (2015) 18 New Criminal Law  
 Review 1
Dambrauskienė A, ‘Ultima Ratio Principo Samprata’ 97 VU mokslo 
 darbai Teisė 116
De La Cuesta JL (ed), Resolutions of the Congresses of the 
 International Association of Penal Law (1926 – 2004)  (2007)

60s.indd   251 7/15/18   3:37 AM



252  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

Dimock S, ‘Contractarian Criminal Law Theory and Mala Prohibita  
 Offences’ in Duff RA and others (eds), Criminalization: The 
 Political Morality of the Criminal Law (Oxford University 
 Press 2014)
Dressler J, Understanding Criminal Law (LexisNexis 2009)
Dubber M, Ultima Ratio as Caveat Dominus: Legal Principles, Police 
 Maxims, and the Critical Analysis of Law (SSRN 2013)
Duff A, Punishment, communication, and community (Oxford University
 Press 2003)
–––, ‘Theories of Criminal Law’ (2013) <https://plato.stanford.edu/ 
 archives/sum2013/entries/criminal-law/> accessed 29  
 December 2017
Duff R and Marshall S, ‘‘Remote Harms’ and the Two Harm Principles’ 
 in Simester AP and others (eds), Liberal criminal theory:
 essays for Andreas von Hirsch (Hart Publishing 2014)
Fedosiuk O, ‘Criminal Liability as a Last Resort (Ultima Ratio): Theory  
 and Reality’ (Vilnius) 19 Jurisprudencija
Feinberg J, ‘The Expressive Function of Punishment’ (Chicago) 49  
 The Monist 397
–––, The Moral Limits of the Criminal Law Volume 1: Harm to 
 Others (Oxford University Press 1984)
Gerber MM and Jackson J, ‘Retribution as Revenge and Retribution  
 as Just Deserts’ (Boston) 26 Social Justice Research 61
Harcourt BE, ‘Joel Feinberg on Crime and Punishment: Exploring the  
 Relationship Between The Moral Limits of the Criminal Law  
 and The Expressive Function of Punishment’ 5 Buffalo  
 Criminal Law Review 145
Herring J, Criminal law: text, cases, and materials (Seventh edn, 
 Oxford University Press 2016)
Horder J, ‘Harmless Wrongdoing and the Anticipatory Perspective 
 on Criminalisation’ in Sullivan GR and Dennis IH (eds),  

60s.indd   252 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  253

 Seeking security: pre-empting the commission of criminal 
 harms (Hart Pub 2012)
Husak D, ‘The Criminal Law as Last Resort’ (Oxford) 24 Oxford Journal 
 of Legal Studies 207
–––, ‘Applying Ultima Ratio: A Skeptical Assessment’ 2 Ohio State  
 Journal of Criminal Law 535
Husak DN, Overcriminalization: the limits of the criminal law (Oxford 
 University Press 2008)
Jareborg N, ‘Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)’ 2 Ohio State  
 Journal of Criminal Law 521
Joutsen M, ‘Good governance and transparency from the criminal  
 law perspective’ 44 Thammasat Law Journal 375
Kadish SH, ‘Some Observation on the Use of Criminal Sanctions in  
 Enforcing Economic Regulations’ (Chicago, Ill) 30 The  
 University of Chicago Law Review 423
Levasseur G, Le problème de la dépénalisation (1982)
Melander S, ‘Ultima Ratio in European Criminal Law’ 3 Oñati Socio- 
 legal Series 42
Moore M, ‘The Moral Worth of Retribution’ in (Oxford University  
 Press 2010)
Robinson PH, ‘The criminal-civil distinction and the utility of desert’  
 (1996) 76 Boston University Law Review 201
–––, Intuitions of justice and the utility of desert (Oxford University 
 Press 2013)
Roxin C, Strafrecht Allgemeiner Teil Bd. 1: Grundlagen. Der Aufbau 
 der Verbrechenslehre (3rd edn, 1997)
Simester A and von Hirsch A, Crimes, Harms and Wrongs: on the 
 Principles of Criminalisation (Hart 2011)
Simester AP and others, Simester and Sullivan’s Criminal law: 
 Theory and Doctrine (5th edn, Hart 2013)

60s.indd   253 7/15/18   3:37 AM



254  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

Slobogin C, Minding Justice: Laws That Deprive People with Mental 
 Disability of Life and Liberty (Harvard University Press 2006)
Wendt R, ‘The Principle of ‘Ultima Ratio’ and/or the Principle of  
 Proportionality’ (2013) 3 Oñati Socio-Legal Series 81
ติงศภัทิย์ จ, กฎหมายอาญา ภาค 1 (สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 2555)
มีนะกนิษฐ ท, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (วิญญูชน 2559)
ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ส, ‘หลักสัดส่วนในการกำาหนดโทษ’ รพี 2557 (คณะนิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วัจนะสวัสดิ์ เ, กฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (10 edn, พลสยาม พริ้นติ้ง  
 2551)

ศรีสนิท ป, กฎหมายอาญาชั้นสูง (2559)

60s.indd   254 7/15/18   3:37 AM



การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตของผู้เสียหาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์*

 บทความนี้ผู้ เขียนเขียนขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการ 

เข้าร่วมฟังบรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ซึ่ง 

ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลได้ให้เกียรติมาบรรยาย 

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ได้มีการจัดทำาหนังสือรำาลึกในโอกาสที่ท่านศาสตราจารย์  

ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลมีอายุครบ 60 ปี ผู้เขียนในฐานะลูกศิษย์ 

คนหนึ่งจึงขอร่วมรำาลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ที่ไม่เพียงแต่ประสิทธิ์ 

ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียนตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโทเท่านั้น ท่านอาจารย์ยังเมตตาแนะนำาการใช้ชีวิต การ 

ทำางาน และการดำารงตนในฐานะอาจารย์ให้แก่ผู้เขียนอย่างต่อเน่ืองเสมอมา 

ซึ่งผู้เขียนยังคงจดจำาได้ทุกคำาสอนและได้นำามาปฏิบัติจนทุกวันนี้ ใน 

โอกาสนี้เพื่อรำาลึกถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

และวงการกฎหมายของประเทศไทย โดยเฉพาะต่อกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาซ่ึงท่านอาจารย์มีส่วนในการปรับปรุงพัฒนำามาโดยตลอด ผู้เขียน 

จึงเขียนบทความเรื่อง “การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตของผู้เสียหาย” 

ขึ้นมา ดังนี้

 * อาจารย์ประจำาสำานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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บุคคลซึ่งมีอำานาจฟ้องคดีอาญา

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 บัญญัติ 

ให้ทั้งพนักงานอัยการและผู้เสียหายมีอำานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้ โดย 

อำานาจฟ้องของพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นอำานาจที่แต่ละฝ่ายต่าง 

มีอำานาจเป็นอิสระแยกต่างหากจากกัน ต่างคนต่างมีอำานาจฟ้อง กล่าวคือ 

ในคดีอาญาแม้พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะฟ้องคดีก่อนแล้ว ก็ไม่ตัด 

อำานาจอีกฝ่ายท่ีจะฟ้องคดีในเร่ืองเดียวกันน้ันอีก ในกรณีน้ีจะนำาหลักเกณฑ์ 

เรื่องฟ้องซ้อนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 

วรรคสอง (1) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 15 มาใช้บังคับไม่ได้1 (คำาพิพากษาฎีกาที่ 1646-1649/2515)

 นอกจากนี้ ในกรณีที่คดีอาญาเรื่องเดียวมีผู้เสียหายหลายคน 

เช่น จำาเลยขับรถยนต์โดยประมาทพลิกควำ่า เป็นเหตุให้คนโดยสารมาใน 

รถบางคนถึงแก่ความตาย บางคนได้รับอันตรายสาหัส และบางคนได้รับ 

อันตรายแก่กาย หรือจำาเลยยิงปืนลูกซองไป 1 นัด กระสุนปืนกระจายไป 

ถูกดา แดง และขาวบาดเจ็บ เช่นนี้ เป็นกรณีที่คดีอาญาเรื่องเดียวมี 

ผู้เสียหายหลายคน ซึ่งในคดีอาญาที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหาย 

คนหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องจำาเลยผู้กระทำาผิดไปแล้ว ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ 

ผู้เสียหายคนอื่นๆ ที่จะยื่นฟ้องจำาเลยในการกระทำาเดียวกันนั้นอีก เพราะ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้บัญญัติห้ามผู้เสียหายคนอื่น 

ฟ้องผู้กระทำาความผิดอีก และในกรณีนี้จะนำาเรื่องฟ้องซ้อนมาบังคับใช้ 

 1 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ฉบับ
อ้างอิง ตัวบท คำาอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา”, พิมพ์ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ : 
บริษัท สำานักพิมพ์วิญญูชน จำากัด, 2557) น.90.
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ก็ไม่ได้ เพราะโจทก์ในคดีแรกกับคดีหลังเป็นคนละคนกัน2 (คำาพิพากษา

ฎีกาที่ 769/2535)

 อย่างไรก็ตาม หลักในเรื่องการฟ้องซ้อนก็นำามาใช้บังคับในคดี 

อาญาด้วย สำาหรับในกรณีที่พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดี 

ต่อศาลแล้ว พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะนำาคดีเรื่องเดียวกันนั้นไปยื่น 

ฟ้องจำาเลย หรือเข้าเป็นโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 30 หรือมาตรา 31 เป็นอีกคดีหนึ่งไม่ได้ มิฉะนั้นจะเป็น 

ฟ้องซ้อน ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  

173 วรรคสอง (1) ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 153 (คำาพิพากษาฎีกาที่ 464/2523)

การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหายกับการมีคำาพิพากษาเสร็จ 
เด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง

 การมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงได้ฟ้อง ตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  

“ฟ้องซำ้า” เป็นเหตุหนึ่งที่หากเกิดขึ้นแล้วสิทธินำาคดีอาญามาฟ้องจะระงับ 

ลง4 ซึ่งการที่จะเป็นฟ้องซำ้าได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 2 ธานิศ เกศวพิทักษ์, “คำาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 1-2 (มาตรา 2-157)”, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา, 2553) น.463-466.
 3 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.90.
 4 การที่มาตรา 39 (4) บัญญัติห้ามฟ้องจำาเลยอีกนั้น ก็เพื่อมิให้บุคคลได้รับความ
ลำาบาก ยุ่งยาก เดือดร้อน ซำ้าสองสำาหรับการกระทำาครั้งเดียว มาตรา 39 (4) จึงบัญญัติให้
สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับไปเมื่อมี “คำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง” อัน 
เป็นการสอดคล้องกับหลักสากล ซึ่งเรียกกันในภาษาลาตินว่า “Non bis in idem” แปลเป็น 
ภาษาอังกฤษว่า Not twice for the same (อ้างในเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, “หลักกฎหมาย 
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 1) จำาเลยในคดีแรก และคดีหลังต้องเป็นคนเดียวกัน แม้ว่า 

โจทก์จะเป็นคนละคนกันก็ตาม

 2) การกระทำาในคดีแรก และคดีหลังต้องเป็นการกระทำากรรม 

เดียวกัน แม้ฐานความผิดที่กล่าวหาจะเป็นคนละฐานความผิดกันก็ตาม

 3) ศาลได้มีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว  

โดยคำาพิพากษาศาลชั้นต้นก็ถือว่าเสร็จเด็ดขาดแล้ว แต่ศาลจะต้องเข้าไป 

วินิจฉัยเนื้อหาของความผิดซึ่งได้ฟ้องด้วย5

 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ผู้เสียหายมีอำานาจฟ้องคดีอาญา 

เป็นอิสระกับอำานาจฟ้องของพนักงานอัยการ และในกรณีคดีอาญาเรื่อง 

เดียวมีผู้เสียหายหลายคน ผู้เสียหายแต่ละคนต่างมีอิสระในการใช้สิทธิของ 

ตนเอง ดังนั้น ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องไว้แล้ว หากต่อมาในคดีที่ 

ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องไว้ศาลชั้นต้นมีคำาพิพากษาโดยได้วินิจฉัยชี้ขาดใน 

เนื้อหาของคดี ก็จะถือว่าศาลได้มีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิด 

ซึ่งได้ฟ้องแล้ว ซึ่งจะส่งผลทำาให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องของพนักงาน 

อัยการหรือผู้เสียหายคนอื่นที่จะฟ้องจำาเลยคนเดียวกันจากการกระทำา 

กรรมเดียวกันนั้นอีกไม่ได้เนื่องจากจะเป็นฟ้องซำ้า รวมทั้งในกรณีคดีของ 

พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายคนอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  

สิทธิในการดำาเนินคดีกับจำาเลยก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน โดยไม่คำานึงว่าคดีที่

ศาลมีคำาพิพากษาหรือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาใครจะฟ้องจำาเลยก่อน 

(คำาพิพากษาฎีกาที่ 1037/2501)

วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำาเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา”, พิมพ์ครั้งที่ 7 
(กรุงเทพฯ : หจก. สำานักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2543) น.226-227.
 5 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.107-108.
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การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตของผู้เสียหาย

 ในการใช้สิทธิแห่งตน บุคคลทุกคนต้องกระทำาโดยสุจริต อันเป็น 

ไปตามหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ซึ่งใน 

การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็ต้องใช้สิทธิโดยสุจริต 

ตามหลักดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ถึงแม้กระนั้นก็ตาม หากมีกรณีที่ 

ผู้เสียหายใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตในลักษณะที่มิได้มุ่งประสงค์จะ 

ฟ้องร้องดำาเนินคดีกับจำาเลยอย่างแท้จริง แต่กลับสมยอมกับจำาเลย เพื่อ 

มุ่งหมายให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับ เพราะมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 

ในความผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 39 (4) อันส่งผลทำาให้พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายคนอื่น 

(ในกรณีมีผู้เสียหายหลายคน) ไม่สามารถฟ้องร้องดำาเนินคดีกับจำาเลย 

ได้อีก ในกรณีเช่นนี้ผลในทางกฎหมายจะเป็นเช่นใด

 ต่อปัญหาดังกล่าวได้มีคำาพิพากษาฎีกาตัดสินไว้แล้ว คือ 

คำาพิพากษาฎีกาที่ 9334/2538 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6446/2547 และ 

คำาพิพากษาฎีกาที่ 5022/2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 9334/2538 หลักการของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (4) ที่บัญญัติให้สิทธินำาคดีอาญา 

มาฟ้องระงับไปเมื่อมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง 

อันเป็นหลักการห้ามดำาเนินคดีซำ้าสองแก่จำาเลยทั้งจะต้องปรากฏว่าคดี 

ก่อนเป็นกรณีที่จำาเลยถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีอย่างแท้จริงหากปรากฏว่าคดี 

ก่อนเป็นการฟ้องร้องดำาเนินคดีอย่างสมยอมกันแม้ว่าเป็นการกระทำากรรม 

เดียวกันก็ถือไม่ได้ว่าการกระทำากรรมนั้นจำาเลยเคยถูกฟ้องและศาลได้มี 

คำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดอันจะมีผลทำาให้สิทธินำาคดีมาฟ้องในความผิด 

กรรมนั้นระงับไปไม่ คดีนี้โจทก์ได้อุทธรณ์ว่าคดีก่อนคือคดีอาญาหมายเลข 

แดงที่ 548/2537 ของศาลชั้นต้นซึ่งเด็กหญิง ส. เป็นโจทก์ฟ้องจำาเลยใน
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ความผิดกรรมเดียวกันกับคดีนี้มีพฤติการณ์ว่าโจทก์ในคดีนั้นจะดำาเนินคดี 

โดยสมยอมโดยไม่สุจริตเพราะขณะเกิดเหตุที่จำาเลยขับรถจักรยานยนต์ชน 

เด็กชาย ว. ผู้เสียหายคดีนี้เด็กหญิง ส. โจทก์คดีก่อนนั้นเป็นคนนั่งซ้อนท้าย 

มากับรถจักรยานยนต์ของจำาเลยเมื่อเกิดเหตุแล้วทนายโจทก์คดีนั้นก็ได้รีบ 

ยื่นฟ้องจำาเลยอีกทั้งเด็กหญิง ส. โจทก์คดีนั้นและจำาเลยต่างก็เป็นลูกจ้าง 

ของทนายจำาเลยคดีนี้ด้วยกันนอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าทนายโจทก์คดี 

ก่อนนั้นก็เป็นบุตรของทนายจำาเลยคดีนี้และอาศัยอยู่ด้วยกันด้วยและใน 

การดำาเนินคดีก่อนทนายโจทก์เพียงแต่นานาง ส. มารดาเด็กหญิง ส. ซึ่ง 

ไม่รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุมาเบิกความต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง 

เพียงปากเดียวเป็นเหตุให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีนั้นเพราะเห็นว่าคดีไม่มี 

มูลข้ออ้างตามอุทธรณ์ของโจทก์เช่นนี้หากฟังได้ว่าเป็นความจริงย่อมส่อ 

แสดงว่าคดีก่อนโจทก์ในคดีนั้นได้ฟ้องร้องดำาเนินคดีแก่จำาเลยในลักษณะ 

สมยอมกันเป็นการดำาเนินคดีโดยไม่สุจริตเพื่อหวังผลเพียงต้องการตัดสิทธ ิ

ผู้เสียหายและพนักงานอัยการโจทก์คดีนี้มิให้มีสิทธิฟ้องร้องดำาเนินคดีแก่ 

จำาเลยซำ้าสองได้อีกเท่านั้นย่อมถือไม่ได้ว่าคดีก่อนได้มีการฟ้องร้องดำาเนิน 

คดีแก่จำาเลยอย่างแท้จริงสิทธินำาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้หาได้ 

ระงับไปไม่ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพียงแต่ฟังข้อเท็จจริงว่า 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300 กรรมเดียวกันนี้จำาเลย 

เคยถูกโจทก์คดีก่อนฟ้องร้องและดำาเนินคดีมาแล้วก็ด่วนวินิจฉัยว่าสิทธิ 

นำาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์คดีนี้สำาหรับการกระทำากรรมดังกล่าวนั้น 

ระงับไปเพราะมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้วโดยไม่สั่งให้ศาลศาลชั้นต้น 

ไต่สวนให้ได้ความจริงเสียก่อนว่าคดีก่อนนั้นเป็นการดำาเนินคดีในลักษณะ 

สมยอมกันจริงดังที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์หรือไม่ย่อมเป็นการไม่ชอบ 

ด้วยกระบวนพิจารณาสมควรย้อนสำานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 

พิจารณาพิพากษาให้ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
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300 ใหม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าสิทธินำาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ 

ในความผิดฐานหลบหนีไม่หยุดช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติจราจร 

ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 38, 160 วรรคสองยังไม่ระงับแต่พิพากษา 

แก้เป็นว่าให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาความผิดฐานนี้ใหม่โดยมิได้ 

พิพากษายกคำาพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนนี้ย่อมเป็นการไม่ชอบ6

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6446/2547 หลักการของประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) ที่บัญญัติให้สิทธินำาคดีอาญามา 

ฟ้องระงับไปเมื่อมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง อันเป็น 

หลักการห้ามดำาเนินคดีซำ้าสองแก่จำาเลยนั้น จะต้องปรากฏว่าคดีก่อนเป็น 

กรณีที่จำาเลยถูกฟ้องดำาเนินคดีอย่างแท้จริง หากปรากฏว่าคดีก่อนเป็นการ 

ฟ้องร้องดำาเนินคดีอย่างสมยอมกัน แม้ว่าจะเป็นการกระทำากรรมเดียวกันก็ 

ถือไม่ได้ว่าการกระทำากรรมนั้นจำาเลยเคยถูกฟ้องและศาลได้มีคำาพิพากษา 

เสร็จเด็ดขาดอันจะมีผลทำาให้สิทธินำาคดีมาฟ้องในความผิดกรรมนั้นระงับ 

ไปไม่ คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่าคดีก่อนคือคดีอาญาหมายเลขแดงที่  

3239/2543 ของศาลชั้นต้น ซึ่งนาง พ. เป็นโจทก์ฟ้องจำาเลยในความผิด 

ฐานฆ่าผู้อื่นกรรมเดียวกันกับคดีนี้มีพฤติการณ์บ่งชี้ว่านาง พ. โจทก์ใน 

คดีนั้นจะดำาเนินคดีโดยสมยอมโดยไม่สุจริต เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีผู้ 

พบเห็นจำาเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนได้มีการระบุชื่อจำาเลย 

เป็นผู้ทำาให้ตายไว้ในรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้อง หลังเกิดเหตุ 

นาง พ. ผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดาของผู้ตายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน 

สอบสวนและได้มีการออกหมายจับจำาเลยไว้แต่จำาเลยหลบหนีการจับกุม  

คดีอยู่ระหว่างการดำาเนินการของเจ้าพนักงานตำารวจ นาง พ. ผู้เสียหาย 

ได้ฟ้องจำาเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่  

3239/2543 ของศาลชั้นต้น และยังปรากฏด้วยว่าในการดำาเนินคดี 

 6 สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka
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ดังกล่าวทนายโจทก์เพียงแต่นานาง พ. มารดาผู้เสียหายซึ่งไม่เห็น 

เหตุการณ์ในขณะเกิดเหตุและนาย ศ. ผู้ซึ่งอ้างว่าเห็นเหตุการณ์แต่กลับ 

เบิกความเป็นปฏิปักษ์ต่อคดีเข้าเบิกความต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอัน 

เป็นเหตุให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีนั้นเพราะเห็นว่าคดีไม่มีมูล และ 

นาง พ. โจทก์คดีนั้นก็ไม่ยื่นอุทธรณ์เช่นนี้ ย่อมส่อแสดงว่าคดีก่อน 

นาง พ. ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนั้นได้ฟ้องร้องดำาเนินคดีแก่จำาเลย 

ในลักษณะสมยอมกัน เป็นการดำาเนินคดีโดยไม่สุจริตเพื่อหวังผลเพียง 

ต้องการตัดสิทธิพนักงานอัยการโจทก์คดีนี้มิให้มีสิทธิฟ้องร้องดำาเนินคดีแก่ 

จำาเลยซำ้าสองได้อีกเท่านั้น ย่อมถือไม่ได้ว่าคดีก่อนได้มีการฟ้องร้องดำาเนิน 

คดีแก่จำาเลยอย่างแท้จริง สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้หาได้ 

ระงับไปไม่ ดังนั้น พนักงานอัยการโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำาเลยเป็นคดีนี้ได้ 

ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ 

จำาเลยฟังไม่ขึ้น7

 คำาพิพากษาฎีกาที่  5022/2557 คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า

นาย ร. ได้ยื่นฟ้องจำาเลยในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จในคดีอาญา 

หมายเลขแดงที่ 4196/2553 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ในชั้นไต่สวน 

มูลฟ้องในคดีดังกล่าว นาย ร. อ้างตนเป็นพยานเบิกความในชั้นไต่สวน 

มูลฟ้องเพียงปากเดียว แม้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีที่นาย ร. ฟ้อง 

จำาเลยมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา แต่ในชั้นพิจารณาแทนที่นาย ร. จะ 

สืบพยานเพื่อให้ปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นข้อสำาคัญในคดีดังกล่าวได้รับการ 

ยืนยันสนับสนุนโดยพยานหลักฐานอื่น รวมทั้งอ้างโจทก์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำา 

สัญญาจานองกับจำาเลยเป็นพยานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงให้ได้ความตาม 

ข้ออ้างแต่กลับแถลงไม่สืบพยานโดยขอถือเอาคำาเบิกความชั้นไต่สวน 

มูลฟ้องเป็นพยานหลักฐานโจทก์ในชั้นพิจารณา และลักษณะคดีก็ไม่อาจ 

 7 สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka
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รับฟังเป็นยุติได้เพียงพยานเอกสารดังที่จำาเลยยกขึ้นฎีกา และจาก 

พฤติการณ์ที่นาย ร. ยื่นฟ้องจำาเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 19  

กรกฎาคม 2553 หลังจากโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553  

อันเป็นการกระทำากรรมเดียวซึ่งโจทก์และนาย ร. ต่างเป็นผู้เสียหายมี 

การกระทำาความผิดเกิดขึ้นจริง และนาย ร. กับจำาเลยยังแถลงไม่สืบพยาน 

จนเป็นผลให้คดีเสร็จการพิจารณาไปในวันเดียวกัน เชื่อได้ว่านาย ร. และ 

จำาเลยสมยอมกันดำาเนินคดีโดยไม่สุจริตเพื่อให้มีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 

ในความผิดที่ฟ้อง จึงไม่มีผลให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไป 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4)8

 จากคำาพิพากษาฎีกาทั้ง 3 ฎีกาดังกล่าวได้ตัดสินทำานองเดียวกัน 

ว่า การที่สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับ เพราะมีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาด 

ในความผิดซึ่งได้ฟ้องตามมาตรา 39 (4) นั้น จะต้องปรากฏว่าคดีก่อน 

จำาเลยถูกโจทก์ฟ้องร้องดำาเนินคดีอย่างแท้จริงด้วย จึงจะถือว่าคดีก่อนศาล 

ได้มีคำาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว หากปรากฏว่าคดีก่อนเป็นการฟ้องโดย 

โจทก์และจำาเลยดำาเนินคดีอย่างสมยอมกันเพื่อมุ่งหมายก่อให้เกิดผลตาม 

มาตรา 39 (4) ในกรณีนี้ แม้ศาลจะมีคำาพิพากษาแล้ว ก็ไม่มีผลไปตัดสิทธิ 

โจทก์คนอื่นที่จะฟ้องจำาเลยในความผิดกรรมเดียวกันนั้นอีก9

 อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีดังกล่าวพนักงานอัยการหรือผู้เสียหาย 

คนอื่นยังคงมีอำานาจที่จะฟ้องร้องดำาเนินคดีกับจำาเลยได้อยู่ก็จริง แต่ผู้เขียน 

ขอให้ข้อสังเกตว่า ในคดีที่พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องจำาเลยตาม 

คำาพิพากษาฎีกาทั้ง 3 ฎีกา พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ต่อ 

ศาลเสียก่อนว่า ตนมีอำานาจฟ้องเพราะสิทธินำาคดีอาญามาฟ้องยังไม่ระงับ  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) เนื่องจาก 

 8 สืบค้นจาก http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka
 9 ธานิศ เกศวพิทักษ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.623-624.
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ในคดีก่อนที่ผู้เสียหายฟ้องจำาเลยเกิดจากการดำาเนินคดีแบบสมยอมกัน ซึ่ง 

ทำาให้การดำาเนินคดีของพนักงานอัยการต้องใช้เวลาในการดำาเนินคดีมาก

ขึ้น อันจะเห็นได้จากทั้ง 3 คดี คู่ความต้องต่อสู้ในประเด็นนี้ถึงศาลฎีกา  

แล้วจึงต้องย้อนสำานวนกลับมาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาในเนื้อหา 

ของคดีใหม่ อันเป็นการทำาให้เสียเวลาในการดำาเนินคดีและยังเสี่ยงต่อการ 

เสียความยุติธรรม  หากพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายคนอื่นไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ว่าในคดีก่อนผู้เสียหายดำาเนินคดีในลักษณะที่มิได้มุ่งประสงค์จะ 

ฟ้องร้องดำาเนินคดีกับจำาเลยอย่างแท้จริง แต่เป็นการสมยอมกับจำาเลย 

อีกด้วย

 ในประเด็นดังกล่าวท่านศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล 

ได้กล่าวไว้ในห้องเรียนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูง ที่ท่าน 

ได้มาบรรยายที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างน่าสนใจว่า “ในกรณีที่เกิด

ขึ้นตามคำาพิพากษาฎีกา หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควร 

ที่จะทำางานแบบประสานงานกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายใช้กฎหมาย 

เป็นกลไกโดยการสมยอมกันเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำาความผิด” ซึ่งผู้เขียน

ขออนุญาตขยายความประโยคดังกล่าวว่า ถ้าเกิดกรณีผู้เสียหายฟ้องคดี 

โดยการสมยอมกับจำาเลย การทำางานแบบประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถกระทำาอย่างไรได้บ้าง ดังนี้

 ในกรณีที่ศาลซึ่งรับฟ้องคดีของผู้เสียหายไว้เห็นว่า การดำาเนินคดี 

ของผู้เสียหายอาจจะกระทำาในลักษณะที่สมยอมกับจำาเลย ศาลดังกล่าว 

ยังไม่ควรพิพากษาคดี แต่ควรแจ้งไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงาน 

อัยการทราบว่าได้มีการฟ้องคดีโดยผู้เสียหายและอาจเข้าข่ายเป็นกรณี 

ฟ้องคดีแบบสมยอม จากนั้นพนักงานอัยการควรดำาเนินการขอเข้ามาเป็น 

โจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 31 เพื่อที่พนักงานอัยการจะได้ใช้อำานาจในการควบคุมคดีของ 

ผู้เสียหาย โดยการร้องขอต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระทำาหรือละเว้นการ 
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กระทำาการใดๆ ในกระบวนพิจารณาที่จะไม่ทำาให้คดีเสียหาย โดยอาศัย 

อำานาจตามมาตรา 32 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีพนักงานอัยการไม่เข้ามาเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหาย 

ศาลที่รับฟ้องคดีของผู้เสียหายไว้ควรรอให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการ 

การสอบสวนจนเสร็จสิ้น แล้วพนักงานอัยการมีคำาสั่งฟ้องคดี จากนั้นศาล 

สามารถใช้อำานาจสั่งให้รวมการพิจารณาคดีของพนักงานอัยการกับคดีของ 

ผู้เสียหายให้เป็นคดีเดียวกัน เพื่อให้พนักงานอัยการสามารถเข้าควบคุม 

การดำาเนินคดีทั้งสองคดีได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 33

 กระบวนการประสานงานดังกล่าวระหว่างศาลกับพนักงานอัยการ 

หากมีขึ้นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายใช้กฎหมายเป็นกลไกโดยการ 

ดำาเนินคดีกับจำาเลยแบบสมยอม เพื่อมุ่งหมายให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้อง 

ระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) และ 

ยังเป็นการลดเวลาในการดำาเนินคดีของพนักงานอัยการที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่า 

คดีที่ตนฟ้องไม่เป็นฟ้องซำ้า

 นอกจากนี้ ในคดีที่ผู้ เสียหายฟ้องคดีโดยสมยอมกับจำาเลย  

ศาลควรดำาเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปที่สภาทนายความ เพื่อให้สภา 

ทนายความตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ทนายความที่ทาคดีให้แก่ผู้เสียหายมี 

ส่วนรู้เห็นกับการกระทำาของผู้เสียหายหรือไม่ ซึ่งหากทนายความมีส่วน 

รู้เห็นหรือเป็นผู้แนะนาผู้เสียหายให้กระทำาการดังกล่าวเสียเอง การกระทำา 

ของทนายความก็จะเข้าข่ายผิดมรรยาททนายความที่จะต้องถูกลงโทษ 

ต่อไป อันเป็นการปรามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำาการเช่นเดียวกัน

 ในการดำาเนินคดีอาญา หากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาทั้งหลายทำางานแบบสอดประสานกัน เพื่อช่วยกันในการค้นหา 

ความจริงของคดีและนาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ การอำานวยความ 

ยุติธรรมให้แก่ประชาชนคงจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

60s.indd   265 7/15/18   3:37 AM



266  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

เอกสารอ้างอิง

ธานิศ เกศวพิทักษ์, “คำาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1-2  
 (มาตรา 2-157)”, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : สำานักอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553).
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง 
 ตัวบท คำาอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา”, พิมพ์ครั้งที่ 15  
 (กรุงเทพฯ : บริษัท สำานักพิมพ์วิญญูชน จำากัด, 2557).

เว็ปไซค์ที่สืบค้นคำาพิพากษาฎีกา

http://deka.supremecourt.or.th/printing/deka 

60s.indd   266 7/15/18   3:37 AM



ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ในกฎหมายไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ ์ บุญเรือง*

1.  บทนำา

 การกำาหนดความผิดและโทษทางอาญาเป็นเครื่องมือสำาคัญ 

สำาหรับใช้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องต่างๆ ดังจะเห็น 

ได้จากการที่กฎหมายเฉพาะส่วนใหญ่มักบัญญัติหมวดว่าด้วยบทกำาหนด 

โทษเอาไว้ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ เช่น 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 เป็นต้น โดยมีแนวโน้มว่าเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง 

มากขึ้นก็มักมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น1 โดยกฎหมายเหล่านั้นมักมีการกำาหนดความผิดทาง

 * สุรศักดิ์ บุญเรือง น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), น.ม. (สาขากฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ธรรมศาสตร์), นบท. สมัยที่ 63, Master of  
Environmental Law (University of Sydney, Australia) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำาปาง
 1 เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายหลายฉบับสะท้อนว่ามีความจำาเป็นต้อง
ตรากฎหมายแต่ละฉบับเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เหตุผลใน 
การประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ส่วนหนึ่งคือการออกกฎหมายเพื่อ 
ป้องกันมิให้มีการทำาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการ 
แหล่งทรัพยากรประมงและสัตว์น้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หรือเหตุผลในการ
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อาญากำากับมาตรการต่างๆ ในกฎหมายเหล่านั้นเอาไว้ด้วย โดยกฎหมายที่ 

มีการประกาศใช้ใหม่บางฉบับก็มีการบัญญัติความผิดใหม่ๆ ขึ้นมา2 ส่วน

เรื่องใดที่มีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกแก้ไขเพิ่มเติม 

ความผิดหรือเพิ่มเติมโทษ3 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่นเดียวกัน สภาวะเช่นนี้อาจทำาให้เกิดการขยายตัวของความผิดอาญา 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอาจนำาไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับภาวะกฎหมาย 

อาญาเฟ้อ (overcriminalization)4 การเพิ่มขึ้นของการใช้กฎหมายอาญา

ดังกล่าวทำาให้เกิดที่มาของบทความนี้ซึ่งได้แก่การทำาความเข้าใจขอบเขต 

และลักษณะของความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งศึกษาว่า ใน 

ปัจจุบันความผิดอาญาที่ถือเป็นความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีขอบเขต 

ความหมายอย่างไรและสามารถจัดกลุ่มความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ 

หรือไม่ หากทำาได้สามารถทำาโดยใช้อาศัยเกณฑ์ใดบ้าง ซึ่งข้อสรุปจาก 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.  
2558 เพื่อจัดการกับปัญหาการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น
 2 ตัวอย่างของกฎหมายที่กำาหนดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นมาเพื่อควบคุมการ
กระทำาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.  
2559 และพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เป็นต้น รายละเอียดโปรดดูบทกำาหนดโทษ 
ของความผิดดังกล่าวประกอบการทำาความเข้าใจ
 3 เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการทำาไม้หวงห้ามธรรมดาตามมาตรา 7 
ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เป็นต้น
 4 ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายอาญา 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของฐานความผิดโดยขาดการศึกษาความพร้อมของกระบวนการยุติ
อาจทำาให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายไม่พร้อมรองรับการบังคับใช้ความผิดที่เพิ่มขึ้น รวม
ทั้งอาจมีต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น (รายละเอียดโปรดดู Douglas Husak, 
Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law (Oxford University Press, 
2008) 19; Sanford H. Kadish, ‘The Crisis of Overcriminalization,’ (1968) 17 
American Criminal Law Quarterly 7, 29.)
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การศึกษาน้ีจะมีส่วนช่วยทำาให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะของความผิด 

อาญาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในกฎหมายไทยมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การศึกษา 

ประเด็นดังกล่าวมีความสำาคัญต่อการแยกพิจารณาความผิดที่เป็นข้อห้าม 

ที่กฎหมายบัญญัติขึ้น (statutory offence) และการกระทำาผิดที่เป็นการ 

ทำาลายสิ่งแวดล้อมที่เป็นอาชญากรรมโดยแท้ (crime against the  

environment)5 ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษาทางวิชาการ

2.  ขอบเขตและความหมายของถ้อยคำาที่เกี่ยวข้องกับ 
  ความผิดทางอาญาเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและอาชญากรรม 
  ทางสิ่งแวดล้อม

 การหาข้อสรุปว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการกำาหนดความผิดอาญา 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม ่ อาจเริ่มจากการพิจารณา 

ในเบื้องแรกว่าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอาชญากรรม 

ทางสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตความหมายเพียงใด ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องในการ 

ทำาความเข้าใจประเด็นนี้ได้แก่การทำาความเข้าใจความหมายของถ้อยคำา 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทำาความเข้าใจลักษณะของความผิดทางอาญา 

และอาชญากรรม ความหมายของกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม 

สิ่งแวดล้อมและความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหมาย 

ของคดีสิ่งแวดล้อมตามลำาดับ

 2.1  ความผิดอาญาและอาชญากรรม

 ความผิดอาญา (criminal offence) ถือเป็นส่วนประกอบ 

สำาคัญของกฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่กฎหมายที่กำาหนดความผิดและโทษ 

 5 Stuart Bell et al., Environmental law (9th edn, Oxford University 
Press 2017) 268.
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เอาไว้6 โดยในส่วนของความผิด (offence) ถือเป็นมาตรการในส่วน

ของการบังคับเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติ ส่วนโทษ 

(punishment) ถือเป็นองค์ประกอบในส่วนของมาตรการควบคุมเพื่อ 

บังคับการให้เป็นไปตามมาตรการบังคับ โดยมาตรการในส่วนบังคับการนี ้

อาจได้แก่การกำาหนดโทษหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งในกฎหมาย 

ไทยนั้นมีการบัญญัติเป็นการทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

และโดยหลักแล้วโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวใช้กับบรรดา 

การกระทำาความผิดอาญาในกฎหมายเฉพาะเรื่องต่างๆ ด้วย กล่าวโดย 

สรุปแล้ว ความผิดอาญาได้แก่บรรดาข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่หากฝ่าฝืน 

ย่อมมีความผิดและอาจได้รับโทษตามที่มีการกำาหนดไว้ เช่น กฎหมายได้ 

บัญญัติความผิดโดยห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยนำ้าเสียลงในแม่นำ้าโดยกำาหนดโทษ 

จำาคุก 6 เดือน กำากับไว้ เช่นนี้ ข้อห้ามมิให้ปล่อยนำ้าเสียลงแม่นำ้าย่อมถือ 

เป็นความผิดอาญา เนื่องจากมีโทษทางอาญากำากับไว้ เป็นต้น

 ส่วนคำาว่า “อาชญากรรม” (crime) นั้น มีความเกี่ยวพันกับ 

ความผิดอาญาเพราะนำาไปสู่ความผิดอาญา อย่างไรก็ตามนักวิชาการ 

แต่ละสาขาวิชาอาจมีมุมมองต่อขอบเขตของคำานี้กว้างแคบแตกต่างกันไป7 

โดยมีผู้เห็นว่าการกำาหนดนิยามที่แน่ชัดอาจไม่เป็นประโยชน์และอาจจะไม่ 

สามารถกำาหนดนิยามที่สามารถปรับใช้อย่างสากลได้ เพราะรัฏฐาธิปัตย์ 

อาจกำาหนดให้การกระทำาใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่เป็นอาชญากรรม 

 6 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 3, สำานักพิมพ์วิญญูชน 
2551) น. 32-33 และ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 
10, สำานักพิมพ์พลสยามพริ้นติ้ง 2551) น. 1.
 7 Stuart Henry, and Mark Lanier, What is Crime? Controversies 
Over the Nature of Crime and what to Do about it (Rowman and Littlefield 
Publishers 2001) xiii.
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แตกต่างกันไป8 อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่กล่าวถึงนิยามที่ควรจะเป็นอาจ

ทำาให้ไม่สามารถทำาความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอาชญากรรมและความผิด 

อาญามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ดังนั้น บทความนี้จึงกำาหนดความหมาย 

และขอบเขตของอาชญากรรมโดยหมายถึงบรรดาการกระทำาที่ฝ่าฝืน 

กฎหมายที่มีการบัญญัติความผิดและกำาหนดกระบวนการลงโทษทาง 

อาญาเอาไว้9 และกรณีที่มีบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำาผิด การกระทำานั้น

ผู้กระทำาต้องมีสภาพจิตใจอันน่าตำาหนิ (guilty mind) ประกอบด้วย10

แม้การพิจารณาว่าเมื่อใดหรือการกระทำาใดที่ถือว่าน่าตำาหนิและเข้า 

ลักษณะเป็นอาชญากรรมอาจไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยง่ายนัก11 เพราะ

การพิจารณาว่าการกระทำาได้น่าตำาหนิในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน  

แต่การอธิบายลักษณะของอาชญากรรมเพื่อทำาความเข้าใจลักษณะของ 

ความผิดอาญาในกฎหมายว่ามีระดับของความน่าตำาหนิในระดับใด (หรือ 

ไม่มีความน่าตำาหนิอยู่เลย) ก็มีส่วนช่วยในการวางลักษณะของความผิด 

และโทษที่เหมาะสมได้12 ดังนั้น หากพิจารณาลักษณะของอาชญากรรม

ตามคำาอธิบายดังกล่าวจะเห็นว่าการกระทำาที่เป็นความผิดอาญาอาจเป็น

หรือไม่เป็นอาชญากรรมอย่างแท้จริงก็ได้ เช่น หากรัฐออกกฎหมายห้าม 

 8 David Ormerod, Smith and Hogan’s Criminal Law (13rd edn, OUP, 
2011) 3-4.
 9 Kramer 1832, 34 cited in Stuart Henry, and Mark Lanier, What 
is Crime? Controversies Over the Nature of Crime and what to Do about it 
(Rowman and Littlefield Publishers 2001) 2.
 10 Danny Dorling et al, Criminal obsessions: Why harm matters more 
than crime (Centre for Crime and Justice Studies 2008) 9.
 11 Anthony Ogus, Regulation: Legal Form and Economic Theory 
(Claredon Oxford University Press 1994) 79.
 12 Grant Lamond, ‘What is a Crime?’ (2007) 27 Oxford Journal of 
Legal Studies 4, 621
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คนในชนบทห่างไกลซึ่งดำารงชีพโดยการกสิกรรมมิให้เผากิ่งไม้ในที่ดิน 

ของตนเองแม้ทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบใดใดต่อบุคคลอื่นเลยก็ตามโดยมีการ 

กำาหนดโทษอาญาสำาหรับการฝ่าฝืนไว้ด้วย เช่นนี้ ข้อห้ามดังกล่าวถือเป็น 

ความผิดอาญาแต่ผู้ฝ่าฝืนอาจไม่ถือเป็นการก่ออาชญากรรมก็ได้ เพราะใน 

บางสถานการณ์ การกระทำาลักษณะดังกล่าวอาจไม่น่าตำาหนิ เพราะโดย 

วิถีของคนที่อยู่ในชนบทแล้วการก่อไฟเพื่อประกอบอาหารเป็นเรื่องปกต ิ

อยู่แล้ว กรณีนี้จึงอาจไม่ใช่อาชญากรรมอย่างแท้จริงโดยเป็นแต่เพียงการ 

กระทำาผิดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาก็ได้

 2.2  กฎหมายสิ่งแวดล้อม

 การหาขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจทำาได้โดยเริ่มจาก 

การพิจารณาขอบเขตความหมายของสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 

บรรดาส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ท้ังท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ท้ังท่ีมีชีวิต 

และไม่มีชีวิตรวมทั้งอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural  

environment) หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น (human-made environment)13 

ก็ได้ ในขณะที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้คำานิยามในมาตรา 4 ว่า สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้น 

โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น

 ส่วนกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นแม้ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่กล่าวถึง 

ความหมายและลักษณะเอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งหากจะตีความว่าได้แก่ 

กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่ 

 13 มัทยา จารุพันธ์, “กฎหมายกับการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม,” (มกราคม- 
เมษายน 2520) วารสารกฎหมาย, ปีที่ 3, น. 17 และ เกษม จันทร์แก้ว, วิทยาศาสตร์สิ่ง
แวดล้อม (Environmental Science (พิมพ์ครั้งที่ 8, สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2553), น. 2.
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รอบตัวมนุษย์ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์ได้ทาข้ึน โดยยึดโยงกับ 

นิยามตามมาตรา 4 ข้างต้นก็อาจทำาให้ขอบเขตของกฎหมายส่ิงแวดล้อม 

ขยายกว้างจนครอบคลุมบรรดากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 

เช่น อาคารหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำาให้เขตแดน 

ของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไม่ชัดเจนและส่งผลต่อการกำาหนดขอบเขต 

ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น นิยามของ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมจึงไม่สามารถอิงกับนิยามของสิ่งแวดล้อมข้างต้นได้ 

บทความนี้จึงเห็นว่าควรจำากัดความหมายของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จะ

อธิบายความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้เฉพาะในความหมายอย่าง 

แคบเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ความเห็นทางวิชาการของนักกฎหมายบางท่าน ที่ได้อธิบายลักษณะของ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายและ 

มาตรการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่เกิดจากการกระทำาของ 

มนุษย์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

ความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน14 ดังนั้น กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นฐานสำาหรับพิจารณา

ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบทความนี้หมายถึงเฉพาะบรรดา 

กฎหมายและกฎหมายลำาดับรองที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและ 

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งที่ส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดย 

อ้อมต่อมนุษย์ โดยไม่รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ 

มนุษย์สร้างขึ้นเพียงอย่างเดียว เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการโบราณ 

สถานและศิลปะวัตถุ

 14 พนัส ทัศนียานนท์ ,  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่ งแวดล้อม 
(environmental law), หน่วยที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1-7
(พิมพ์ครั้งที่ 3, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), น. 1-28.
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 2.3  อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมและความผิดอาญาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติถ้อยคำาว่าอาชญากรรม 

ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental crime) ไว้ในกฎหมายฉบับใดแต่ก็มี 

การกล่าวถึงในวงการวิชาการอยู่บ้างโดยมีการให้ความหมายของคำาดังกล่าว 

ปรากฏแตกต่างกันไป โดยในเอกสารเผยแพร่ของคณะกรรมาธิการยุโรป 

ได้อธิบายว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมได้แก่บรรดาการกระทำาที่ฝ่าฝืน 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทำาให้เกิดภยันตรายหรือ 

ความเสี่ยงอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เช่น การ 

ปล่อยทิ้งซึ่งวัตถุใดใดสู่อากาศหรือแหล่งน้าโดยผิดกฎหมาย การลักลอบ 

ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย15 ส่วนรายงานของสำานักงานแห่ง

องค์การสหประชาชาติด้านยาเสพติดและอาชญากรรมได้ให้คำานิยามของ 

อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมเอาไว้ว่า หมายถึง บรรดาการกระทำาผิดที่ส่ง 

ผลเสียหายโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมซึ่ง 

นอกจากตัวอย่างที่กล่าวถึงไปแล้วยังรวมถึงการลักลอบทำาประมงในทะเล 

อย่างผิดกฎหมายรวมทั้งการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายด้วย16 ในขณะที่

นักวิชาการบางท่านกำาหนดขอบเขตของคำานี้ว่าหมายถึงการกระทำาโดย 

มิชอบด้วยกฎหมายโดยเจตนาเพื่อก่อให้เกิดภยันตรายต่อระบบนิเวศน์ 

และการกระทำาดังกล่าวเป็นความผิดอาญา17 หรือความผิดลักษณะ

 15 European Commission, ‘Environmental Crime’ <http://ec.europa.
eu/environment/legal/crime/index.htm> accessed 6 November 2017.
 16 United Nations Office on Drugs and Crime, ‘Environmental Crime: 
A Threat to Our Future,’ a report prepared by Environmental Investigation  
Agency (October 2008) 1.
 17 Marry Clifford, Environmental Crime: Enforcement, Policy, and 
Social Responsibility (Gaitherburg Aspen 1998) 26.
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ดังกล่าวที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์18 จากนิยามเหล่านี้ อาจ

สรุปได้ว่า อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมมีลักษณะสำาคัญอย่างน้อย 3 ประการ  

ประกอบด้วย ประการแรกเป็นการกระทำาที่เป็นความผิดอาญาที่ฝ่าฝืน 

กฎหมาย ประการถัดไปได้แก่การกระทำานั้นส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

โดยตรงและประการสุดท้าย ความเสียหายนั้นเกิดผลกระทบต่อโดยตรง 

ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในภาพรวม ไม่เกิด 

ความเสียหายต่อเอกชนรายใดรายหนึ่งเท่านั้น

 มีข้อสังเกตว่า ลักษณะของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึง 

ไปนั้นเป็นนิยามในเชิงกฎหมายเท่านั้น แต่นิยามของคำาดังกล่าวที่ใช้ใน 

การศึกษาศาสตร์สาขาอื่นอาจแตกต่างกันออกไป การหาคำานิยามของ

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยดุษฎีนั้นถือเป็น 

ปัญหาที่ยากที่สุดประการหนึ่งเช่นเดียวกับปัญหาการกำาหนดคำานิยามของ 

คำาว่าอาชญากรรม ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรจำากัดเฉพาะบรรดาการกระทำาที่ 

กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาเพ่ือคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย 

ของประชาชน หรือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเท่านั้น19 ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่ง

เห็นว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมควรมีความหมายที่กว้างกว่านั้นโดย 

รวมเอาบรรดาการกระทำาซึ่งคุกคามสิ่งแวดล้อมโดยไม่พิจารณาว่ามี 

กฎหมายกำาหนดให้การกระทำาน้ันเป็นความผิดหรือไม่20 ดังน้ัน อาชญากรรม

ทางสิ่งแวดล้อมจึงไม่ควรขึ้นอยู่กับการกำาหนดในกฎหมาย แต่เนื่องจาก 

คำาว่าอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมในบทความนี้เกี่ยวข้องกับความผิด 

อาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในกฎหมายฉบับต่างๆ ดังนั้น สิ่งที่ เป็น 

 18 Yingyi Situ and David Emmons, Environmental Crime: The Criminal 
Justice System’s Role in Protecting the Environment (SAGE Knowledge 2000) 3.
 19 Matthew Hall, Exploring Green Crime, (Macmillan Palgrave 2015) 9.
 20 Rob white and Diane Mecklenburg, Green Criminology: An 
Introduction to the study of environmental Harm (Routledge 2014) 8.
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อาชญากรรมจึงต้องเป็นความผิดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อให้เกิดความ 

ชัดเจนและจำากัดเฉพาะสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดเท่านั้น ความ 

เห็นนี้สอดคล้องกับความพยายามของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้ 

พัฒนาลักษณะของอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมโดยการกำาหนดเอาไว้ใน 

กฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างรัฐสมาชิกที่ตรงกัน  

โดยความชัดเจนดังกล่าวปรากฏในกฎหมายกลางว่าด้วยการคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมโดยมาตรการอาญา (Directive 2008/99/EC of the 

European Parliament and of the Council of 19 November 

2008 on the protection of the environment through 

criminal law) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำาหนดให้การกระทำาที่เข้าลักษณะ 

ดังต่อไปนี้เป็นการกระทำาที่รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปมีหน้าที่บัญญัติใน 

กฎหมายภายในให้เป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 1) มีการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้21

 a) การปล่อย ทิ้งเท ระบาย บรรดาสารที่มีไอออน 

  กัมมันตภาพรังสีสู่อากาศ ดิน นำ้า และส่งผลให้เกิดหรือ 

  น่าจะเกิดความเสียหายต่อชีวิติ อันตรายต่อกายอย่าง 

  ร้ายแรงต่อบุคคล หรือส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อ 

  คุณภาพอากาศ ดิน นำ้า หรือต่อสัตว์หรือพืช

 b) การรวบรวม ขนส่ง บำาบัด ขจัดของเสีย รวมถึงการ 

  ดำาเนินการที่มีลักษณะควบคุมกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งปรากฏ 

  ว่ากิจกรรมเหล่านี้ทำาให้เกิดหรือน่าจะเกิดความเสียหาย 

  ต่อชีวิต อันตรายต่อกายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือ 

  ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อคุณภาพอากาศ ดิน นำ้า  

  หรือต่อสัตว์หรือพืช 

 21 the Directive, Article 3
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 c) การบรรทุกของเสียในเรือบรรทุกของเสียที่ไม่ดำาเนินการ 

  ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด 

 d) การดำาเนินการของโรงงานที่มีการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

  วัตถุอันตราย ซึ่งการดำาเนินการเหล่านี้ก่อให้เกิดหรือน่า 

  จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต อันตรายต่อกายอย่าง 

  ร้ายแรงต่อบุคคล หรือส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อ 

  คุณภาพอากาศ ดิน นำ้า หรือต่อสัตว์หรือพืช

 e) การผลิต การดำาเนินการต่อจากการผลิต ครอบครอง  

  ใช้ เก็บ การขนส่ง การนำาเข้า หรือส่งออกซึ่งวัสดุ 

  นิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีอื่นที่เป็นอันตราย ซึ่งการ 

  ดำาเนินการเหล่านี้ก่อให้เกิดหรือน่าจะเกิดความเสียหาย 

  ต่อชีวิต อันตรายต่อกายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือ 

  ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงต่อคุณภาพอากาศ ดิน นำ้า  

  หรือต่อสัตว์หรือพืช

 f) การฆ่า ทำาลาย ครอบครองหรือการเก็บตัวอย่างของ 

  สัตว์ป่าหรือพืชป่าที่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ไม่ส่ง 

  ผลกระทบต่อจำานวนของสัตว์หรือพืชเหล่านั้น 

 g) การค้าสัตว์ป่าหรือพืชป่าที่ได้รับความคุ้มครอง เว้นแต่ 

  ไม่ส่งผลกระทบต่อจำานวนของสัตว์หรือพืชเหล่านั้น

 h) การกระทำาใดใดที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมี 

  นัยสำาคัญต่อถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่คุ้มครอง 

 i) การผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือจัดให้มีพื้นที่ซื้อขายหรือใช้ 

  สารที่ทำาลายบรรยากาศชั้นโอโซน 
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2) การกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาโดยเจตนาหรือโดยประมาท 

 เลินเล่ออย่างร้ายแรง22

3) การกระทำาตามข้อ 1) และ 2) เข้าลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน 

 กฎหมายที่อยู่ในบัญชีท้ายของกฎหมายข้างต้นกำาหนดด้วย23

 ซ่ึงกฎหมายท่ีอยู่ในบัญชีท้ายเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมาย 

 ที่มีมาตรการควบคุมกับกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำาที่เข้า 

 ลักษณะข้างต้นอยู่ด้วยในตัว เช่น Regulation (EC) No  

 2037/2000 of the European Parliament and of the  

 Council of 29 June 2000 on substances that 

 deplete the ozone layer (2) ซึ่งควบคุมการใช้สารที่มี 

 ส่วนทำาลายบรรยากาศชั้นโอโซน และ Council Directive  

 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of  

 natural habitats and of wild fauna and flora ซึ่ง 

 กำาหนดมาตรการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าและ 

 พืชป่า เป็นต้น  

จากการกำาหนดขอบเขตและความหมายของอาชญากรรม 

ทางสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในงานวิชาการรวมทั้งกฎหมายของสหภาพยุโรป 

ข้างต้น จะเห็นว่านิยามอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมยังขาดความแน่นอน 

ทั้งในแง่ระดับความรุนแรงและขอบเขตของการกระทำาที่เข้าข่ายที่จะเป็น 

อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม โดยในระดับสากลจะเน้นการกล่าวถึงบรรดา 

การกระทำาที่เป็นความผิดข้ามชาติและเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจกระทำา 

ความผิดโดยองค์กรที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นหลัก  

ดังนั้น หากใช้ถ้อยคำาดังกล่าวแทนคำาว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

22 the Directive, Article 3
23 The Preamble of the Directive (9)
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อาจนำาไปสู่ความเข้าใจผิดว่าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะต้อง 

มีระดับของการกระทำาที่ต้องส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงและเกี่ยวกับ 

ความผิดข้ามชาติด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทำาความเข้าใจ บทความ 

นี้จะใช้คำาว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแทนที่คำาว่าอาชญากรรม 

ทางสิ่งแวดล้อม โดยหมายถึงบรรดาความผิดอาญาที่ก่อให้เกิดผลโดยตรง 

หรือโดยอ้อมที่สร้างความเสี่ยงให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 

ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สินหรือความเป็นอยู่ที่ดีของ 

ประชาชนโดยอาจมีผลกระทบที่รุนแรงหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง 

บรรดาความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรการของรัฐที่บังคับใช้เพื่อบังคับการ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการควบคุมมลพิษด้วย24

2.4  คดีอาญาสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากการกระทำาความผิดอาญาอาจนำาไปสู่การดำาเนินคดี 

หรือฟ้องคดีอาญา ดังนั้น การพิจารณาว่าปัจจุบันระบบกฎหมายไทยได้ 

สร้างกลไกรองรับการดำาเนินคดีกับความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็น 

เรื่องเกี่ยวพันกันเพื่อชี้ให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย 

มีการกำาหนดลักษณะการดำาเนินคดีอาญาสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 

หรือไม่ จากการพิจารณาบรรดากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจนถึง 

ปัจจุบัน (ธันวาคม 2560) ยังไม่มีกฎหมายใดที่กำาหนดนิยามของคดีอาญา 

สิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ รวมทั้งในปัจจุบันการดำาเนินคดีสิ่งแวดล้อมใน 

ศาลไทยกำาหนดหลักการดำาเนินการเฉพาะคดีแพ่งและคดีปกครองเท่านั้น  

โดยในคดีแพ่งนั้นแนวทางการดำาเนินการของศาลเป็นไปตามคำาแนะนำา 

ประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำาเนินคดีสิ่งแวดล้อม25 ส่วนการดำาเนินคดี

24 ณรงค ์ใจหาญ, “ความผดิและการดำาเนนิคดอีาญากบัผูก้อ่มลพษิ” (ธนัวาคม 
2544) วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 4, ปีที่ 31, น. 756.

25 คดีสิ่งแวดล้อม หมายถึง (1) คดีแพ่งที่การกระทำาตามคำาฟ้องก่อให้เกิด
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ปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองนั้น ปรากฏในคำาแนะนำาของ

ประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำาเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม26 

หากหาข้อสรุปลักษณะของคดีอาญาสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณา 

จากลักษณะของคดีแพ่งและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระเบียบ 

ภายในขององค์กรตุลาการทั้งสองฉบับ อาจสรุปได้ว่าคดีอาญาสิ่งแวดล้อม  

ได้แก่ บรรดาคดีที่มีการกล่าวหาจำาเลยว่าได้กระทำาความผิดซึ่งส่งผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 

ของประชาชนหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำาที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งบรรดาการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของ 

กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ชุมชนหรือ 

ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษด้วย อย่างไรก็ดี ข้อสรุปนี้เป็นเพียงข้อสรุป 

ความเสียหายแก่โจทก์อันเนื่องมาจากการทำาลาย หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน หรือระบบนิเวศ (2) คดีแพ่งที่โจทก์มีคำาขอให้จำาเลยกระทำาการหรือ 
งดเว้นกระทำาการเพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน (3) คดี
แพ่งที่โจทก์มีคำาขอให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อขจัดมลพิษที่เกิดขึ้น
หรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม หรือเพื่อมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป (4) คดีแพ่งที่มีคำาขอ
ให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย หรือสิ
ทธิใดๆ ของโจทก์ อันเกิดจากมลพิษที่จำาเลยเป็นผู้ก่อหรือต้องรับผิด (รายละเอียดโปรดดู 
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 30 ก,22 เม.ย. 2554, น. 47)

26 คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หมายความรวมถึง คดีพิพาทระหว่างหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ตาม 
รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อำานาจทางปกครองหรือการดำาเนินกิจการทางปกครองตาม 
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองหรือรักษาสภาพทางธรรมชาติ  
พืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลสุขภาพมนุษย์ การ 
จัดระเบียบสภาพแวดล้อมมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์ศิลปวัฒนธรรม หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง และคดีอื่นตามประกาศของประธานศาลปกครองสูงสุด (รายละเอียด โปรดด ู
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 54 ก, 4 ก.ค. 2554, น. 18)
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เบ้ืองต้นเน่ืองจากคดีท่ีมีลักษณะใดเป็นคดีส่ิงแวดล้อมจริงๆ น้ัน ตราบจน 

ถึงปัจจุบันยังไม่เป็นท่ียุตินัก แม้จะมีผู้เห็นว่าคดีอาญาท่ีเก่ียวกับการกระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่าไม่น่าจะถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อมโดยแท้ 

หากเทียบกับคดีปกครองที่มีมูลคดีเกี่ยวพันกันระหว่างหน่วยงานรัฐ ชุมชน 

และเอกชน27 ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการทางอาญาเป็นมาตรการที่รัฐเลือก

นำามาใช้เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเฉพาะเจาะจงในกฎหมายหลาย 

ประเทศโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกรวมทั้งประเทศไทยมาตั้งแต่ยุค 

เริ่มต้นของแนวคิดในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม28 ฉะนั้น 

ความเห็นดังกล่าวจึงไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดคดีอาญาที่มีมูลคดีมา 

จากการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น  

คดีตัดไม้ทำาลายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติจึงไม่ควรถือเป็นคดีสิ่งแวดล้อม 

โดยแท้ ในเมื่อท้ายที่สุดการกระทำานั้นส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมแย่ลง  

นอกจากนี้การจำาแนกให้คดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีสิ่งแวดล้อม  

ไม่ว่าจะเป็นคดีสิ่งแวดล้อมโดยแท้หรือไม่ก็ตามถือว่ามีความสำาคัญในเชิง 

วิชาการต่อการศึกษาว่าคดีประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะและควรกำาหนด 

วิธีการดำาเนินคดีเฉพาะมาใช้หรือไม่29 ซึ่งจะเป็นฐานที่จะช่วยสนับสนุน

27 สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์, “ศาลสิ่งแวดล้อมใหม่ จำาเป็นจริงหรือ?” สืบค้น
ข้อมูลจาก <http://enlawfoundation.org/newweb/?p=3424> เข้าถึงเมื่อวันที่ 6  
พฤศจิกายน 2560.

28 See also, Colin T Reid, Nature Conservation Law (3rd ed, Green/
Thomson Reuters 2009) 12; Christopher Rodgers, The Law of Nature Conservation: 
Property, Environment, and the Limits of Law (Oxford University Press 2013); Neil 
Gunningham, Peter Grabosky and Darren Sinclair, Smart Regulation: Designing 
Environmental Policy Claredon Oxford University Press 1998) 41.

29 ปัจจุบันนี้มีการกำาหนดมาตรการเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาในคดีคว
ามผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบางแล้ว เช่น มีการกำาหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรา 46 
ให้ศาลมีอำานาจเรียกประกันทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงินไม่เกินกว่าห้าหมื่นบาทหากความ

60s.indd   281 7/15/18   3:37 AM



282  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

หรือโต้แย้งแนวคิดที่จะมีการนำาคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปพิจารณา 

ภายใต้ศาลสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มว่าจะมีการตั้งศาลนี้ขึ้นในอนาคตอัน 

ใกล้นี้ นอกจากนี้การศึกษาความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฐานะคดี 

ส่ิงแวดล้อมอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการวางมาตรการ 

ที่เหมาะสมเพื่อลดแรงจูงใจในการทำาลายสิ่งแวดล้อม 

3.  การจำาแนกกลุ่มความผิดอาญาทางสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากความผิดเข้าลักษณะเป็นคดีอาญาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ 

กล่าวถึงข้างต้นนั้นปรากฏอย่างกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ 

จึงทำาให้ไม่สามารถนำามากล่าวถึงได้ทั้งหมด ดังนั้น ในส่วนนี้จึงเป็นการ 

กล่าวถึงบรรดาตัวอย่างลักษณะความผิดในกฎหมายที่มีบทบัญญัติ  

เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมประโยชน์ในการทำาความเข้าใจว่าคดี 

อาญาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถจำาแนกลักษณะหรือประเภทคดีได้ 

อย่างไรบ้าง จากนั้นในส่วนที่สองจะเป็นการพิจารณาว่าสามารถสรุปได้ 

หรือไม่ว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเฉพาะที่แยกเป็น 

เอกเทศจากความผิดอาญาประเภทอื่นๆ ได้

 3.1  การจำาแนกลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  3.1.1  จำาแนกตามเนื้อหาขององค์ประกอบความผิด

  การพิจารณาโดยอาศัยเกณฑ์นี้อาจจำาแนกโดยพิจารณาว่า

บทบัญญัติในกฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถใช้เพื่อคุ้มครองหรือ 

จัดการกับประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเรื่องใดได้บ้าง โดยในที่นี้อาจจำาแนก

ปรากฏวา่บคุคลใดจะกระทำาการใดใหเ้กดิความเสยีหายแกส่ิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาติ
ตามกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิในการพจิารณาคดคีวามผดิใด ไมว่า่
ศาลจะลงโทษผู้ถูกฟ้องหรือไม่ก็ตาม
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ความผิดตามเนื้อหาองค์ประกอบในสิ่งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ้มครอง 

ดังสรุปได้ในตารางต่อไปนี้ 

ก)  ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือแสวงหาประโยชน์จาก 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า
คุ้มครอง30 ครอบครอง หรือค้า
สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือซากของสัตว์ป่านั้น

จำาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535  มาตรา 
16 19 20 ประกอบ
มาตรา 47

นำาเข้าหรือส่งออกสัตว์ป่า ซาก
ของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่
ทำาจากซากของสัตว์ป่าชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศกำาหนด31 หรือ
นำาผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่า
คุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน 
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากซากของ
สัตว์ป่าดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี

จำาคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535  มาตรา 23 
วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา 47

30 ล่า หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำาอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่
สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึง การไล่ การต้อน การเรียก หรือ 
การล่อเพื่อการกระทำาดังกล่าวด้วย

31 ซ่ึงในทางปฏิบัติสัตว์ป่าท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติประกาศ
เพือ่ควบคมุภายใตม้าตรานี ้ไดแ้ก ่สตัวป์า่ตามบญัชทีา้ย (Appendix I, II และ III) ของอนสุญัญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ (อนุสัญญา CITES)
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การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำาหน่าย ช่วย
พาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำานำา หรือ
รับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่า 
ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่
ทำาจากซากของสัตว์ป่าอันได้มา
โดยการกระทำาความผิดตาม 
พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าฯ

จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 มาตรา 55

ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า

จำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 มาตรา 53  
ประกอบมาตรา 36

ทำาไม้32 หรือเจาะ หรือสับ 
หรือเผา หรือทำาอันตรายด้วย
ประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม33 
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือครอบ
ครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาค
หลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย

กรณีทำาไม้หวงห้ามโดย
ไม่ได้รับอนุญาต จำาคุกไม่
เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับและมีบทเพิ่มโทษ
กรณีครอบครองไม้หวง
ห้ามระวางโทษจำาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปี 
และปรับตั้งแต่ห้าหมื่น
บาทถึงสองล้านบาท

พระราชบัญญัติป่า
ไม้ พุทธศักราช 2484 
มาตรา 11 73 และ
มาตรา 69

32 ตวัอยา่งกจิกรรมทีเ่ขา้ขา่ยเปน็การทำาไมก้เ็ชน่ การ ตดั ฟนั กาน โคน่ ลดิ เลือ่ย 
ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำาไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆ

33 ไม้หวงห้ามมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา เช่น ไม้
สัก ไม้พะยูง และประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ เช่น จันทน์ขาว กำายาน และยวนผึ้ง เป็นต้น

60s.indd   284 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  285

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

กระทำาการดังต่อไปนี้ในเขต

อุทยานแห่งชาติ 
•	 เก็บหา นำาออกไป 

ทำาด้วยประการใด ๆ 
ให้เป็นอันตราย หรือ
ทำาให้เสื่อมสภาพ ซึ่ง
ไม้ ยางไม้ นำ้ามันยาง 
นำ้ามันสน แร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น

•	 เก็บหา นำาออกไป 
ทำาด้วยประการใด ๆ 
ให้เป็นอันตราย หรือ
ทำาให้เสื่อมสภาพ ซึ่ง
กล้วยไม้ นำ้าผึ้ง ครั่ง 
ถ่านไม้ เปลือกไม้ 
หรือมูลค้างคาว

อัตราโทษแตกต่างกัน

ตามลักษณะการกระทำา 

ความผิดตามที่ระบุใน

มาตรา 24-27

พระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 

มาตรา 16 24 25 26 

และ 27

สำารวจแร่โดยไม่ได้รับอาชญา
บัตรสำารวจแร่ หรือทำาเหมืองโดย
ไม่ได้รับประทานบัตร

กรณีสำารวจแร่โดยไม่ได้
รับอนุญาต จำาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ
กรณีทำาเหมืองโดยไม่ได้
รับอนุญาต จำาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
ล้านห้าแสนบาท หรือทั้ง
จำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 38 
มาตรา 52 มาตรา 155 
และมาตรา 159
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ข) ความผิดเกี่ยวกับการก่อความเสียหายต่อพื้นที่อนุรักษ์หรือต่อป่าไม้

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของ
รัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
เข้าไปกระทำาด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการทำาลาย ทำาให้สูญหาย 
หรือเสียหายแก่ทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควร 
แก่การอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดตาม
มาตรา 43

จำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 99

ยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือ
ปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือ
ทำาลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น 
หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยง
สัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า 
หรือเปลี่ยนแปลงทางนำ้า หรือทำา
ให้นำ้าในลำานำ้า ลำาห้วย หนอง บึง 
ท่วมท้น เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือ
เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือในเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า

จำาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 มาตรา 
54  ประกอบมาตรา 
38 หรือมาตรา 42 
วรรคสอง

ยึดถือครอบครองทำาประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง 
แผ้วถาง เผาป่า ทำาไม้ เก็บหาของ
ป่า หรือกระทำาด้วยประการใด ๆ 
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
สงวนแห่งชาติ (เว้นแต่กรณีที่เข้า
เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด)

จำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท (มี
บทเพิ่มโทษสูงขึ้น)

พระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
2507 มาตรา 11 
และมาตรา 31 
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กระทำาการดังต่อไปนี้ในเขต
อุทยานแห่งชาติ 

•	 ยึดถือหรือครอบครอง
ที่ดิน รวมตลอดถึงก่น
สร้าง แผ้วถาง หรือ
เผาป่า

•	 ทำาด้วยประการใดๆ 
ให้เป็นอันตรายหรือ
ทำาให้เสื่อมสภาพแก่
ดิน หิน กรวด หรือ
ทราย

•	 เปลี่ยนแปลงทางนำ้า
หรือทำาให้นำ้าในลำานำ้า 
ลำาห้วย หนอง บึง 
ท่วมท้นหรือเหือดแห้ง

•	 ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่ง
ต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้
เพื่อการนั้น

•	 ทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง
ซึ่งอาจทำาให้เกิดเพลิง

อัตราโทษแตกต่างกันตาม
ระวางความผิดของแต่ละ
มาตรา

พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 มาตรา 16 24 
25 26 และ 27

60s.indd   287 7/15/18   3:37 AM



288  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ค)  ความผิดเกี่ยวกับการก่อมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม34

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ก่อให้เกิดมลพิษอันมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดตาม
มาตรา 43

จำาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. 
2535 มาตรา 99

ผู้ถือประทานบัตร กระทำาหรือ
ละเว้นกระทำาการใดอันน่าจะเป็น
เหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน
ของการทำาเหมือง การแต่งแร่ หรือ
การประกอบโลหกรรม

จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และ
ปรับอีกไม่เกินวันละห้า
หมื่นบาทตลอดระยะ
เวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูก
ต้องหรือหยุดการกระ
ทำานั้น

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
68 (7) และมาตรา 
160 (3)

ผู้ถือประทานบัตร ไม่ดำาเนินการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำาเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้
ประโยชน์ และการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนใน
ระหว่างที่มีการทำาเหมืองและหลัง
จากปิดเหมืองที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการแร่

จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 
68 (8) มาตรา 
160 (1)

34 พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฯิ ไดใ้หน้ยิาม 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอาไว้ว่า  หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำาขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำารงชีพของ

ประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
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เท ทิ้ง หรือทำาด้วยประการใด ๆ ให้
นำ้ามันและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใด ๆ ลง
ในแม่นำ้า ลำาคลอง บึง อ่างเก็บนำ้า 
หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายใน
น่านนำ้าไทยอันอาจจะเป็นเหตุให้เกิด
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อ 
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อ 
การเดินเรือในแม่นำ้า ลำาคลอง บึง 
อ่างเก็บนำ้า หรือทะเลสาบดังกล่าว

จำาคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ 
การเดินเรือใน 
น่านนำ้าไทย
พระพุทธศักราช 
2456 มาตรา 119 
ทวิ

เอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็น
อันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหาร 
หรือในนำ้าซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่
ขังนำ้าใด ๆ (โดยเจตนาหรือโดย
ประมาท) และอาหารหรือนำ้านั้นได้มี
อยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค

กรณีกระทำาโดยเจตนา 
จำาคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่ง
พันบาทถึงสองหมื่นบาท 
กรณีกระทำาโดยประมาท 
จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองพันบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 237 
และมาตรา 239

ทำาให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษที่
เป็นอันตรายต่อดินหรือทำาให้สภาพ
ที่ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงในเขตควบคุมการใช้ที่ดินที่
ประกาศเพื่อจัดการกับการปนเปื้อน
ของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใดที่จะทำาให้
ที่ดินเกิดความเสื่อมโทรมต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร

จำาคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้าพัน
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 
2551 มาตรา 14 
มาตรา 15 และ
มาตรา 21
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การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

กระทำาการใด ๆ อันทำาให้สัตว์นำ้าใน
ที่จับสัตว์นำ้ามึนเมาหรือปล่อย เท ทิ้ง 
ระบาย หรือทำาให้สิ่งใดลงสู่ที่จับสัตว์
นำ้าในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์
นำ้าหรือทำาให้ที่จับสัตว์นำ้าเกิดมลพิษ
ในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์นำ้า

ปรับตั้งแต่สามแสนบาท
ถึงห้าแสนบาท

พระราชกำาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 58 และ
มาตรา 140

ง)  ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาความ

สะอาดและการสาธารณสุข

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

เป็นเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ 
กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล 
มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด แต่ไม่จัดให้
รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้
มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่ว
ไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนนใน
ระหว่างที่ใช้รถนั้น 

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท

พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 มาตรา 13 
และมาตรา 57

เทหรือทิ้งกรวด หิน ดิน เลน ทราย 
หรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางนำ้า 
หรือกองไว้ หรือกระทำาด้วยประการ
ใดๆ ให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลง
ในทางนำ้า

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท

พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 มาตรา 23 
และมาตรา 57

โค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทำาด้วย
ประการใดๆ ให้เกิดความเสียหาย
หรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ 
หรือใบ ดอก ผลหรือส่วนใดส่วน
หนึ่งของต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือขึ้นเอง
ตามธรรมชาติในที่สาธารณะหรือ
สถานสาธารณะ 

ปรับไม่เกินสองพันบาท พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 
2535 มาตรา 27 
และมาตรา 54
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จ)  ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำาหนดในกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ 

เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือความเป็นอยู่ของประชาชน

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้
กำาหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือ
ปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อ
กำาหนด 
ของผังเมืองรวมนั้นในเขตที่ได้มี
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมแล้ว

จำาคุกไม่เกินหกเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง
พ.ศ. 2518 มาตรา 
27 และมาตรา 83 

สูบนำ้าบาดาลในเขตห้ามสูบนำ้า
บาดาล35 หรือประกอบกิจการนำ้า
บาดาลในเขตนำ้าบาดาลโดยไม่ได้
รับอนุญาต

จำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และ
จะริบเครื่องมือเครื่องใช้ 
หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่
ได้ใช้ในการกระทำาความ
ผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์
กระทำาความผิดเสียก็ได้

พระราชบัญญัตินำ้า
บาดาล พ.ศ. 2520 
มาตรา 16 มาตรา 
36 ทวิ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่ง
กำาเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำาบัดนำ้าเสีย 
หรือกำาจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บ
สถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำาบันทึกหรือ
รายงาน

จำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 106 

35 เขตห้ามสูบนำ้าบาดาลเป็นเขตที่ได้มีการประกาศเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า
การสูบนำ้าบาดาลในเขตท้องที่ใดจะทำาให้ชั้นนำ้าบาดาลเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรืออาจก่อ 
ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ 
ทรัพย์สินหรือสุขภาพของประชาชน หรือทำาให้แผ่นดินทรุด
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การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการ
ผู้ใดทำาบันทึกหรือรายงานใดที่
ตนมีหน้าที่ต้องทำาตามพระราช
บัญญัตินี้โดยแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จ 

จำาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 107

กระทำาด้วยประการใดๆ (โดย
เจตนา หรือโดยประมาท) เพื่อให้
เกิดอุทกภัย หรือเพื่อให้เกิด 
ขัดข้องแก่การใช้นำ้าซึ่งเป็น
สาธารณูปโภค ถ้าการกระทำานั้น
น่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น
หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ

กระทำาโดยเจตนา จำาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จำาทั้งปรับ (มีบทเพิ่มโทษ) 
กระทำาโดยประมาท จำา
คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองพันบาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ

ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 228 
และมาตรา 239

ผลิต นำาเข้า หรือมีไว้ในครอบ
ครอง (โดยเจตนาหรือโดย
ประมาท) ซึ่งวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 436 เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือ

กรณีกระทำาโดยเจตนา จำา
คุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ
ทั้งจำาทั้งปรับ
กรณีกระทำาโดยประมาท 
ระวางโทษปรับไม่เกิน
แปดแสนบาท

พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 
มาตรา 43 และ
มาตรา 74 มาตรา 
74/1

36 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำาเข้า 
การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง (มาตรา 18 (4))
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การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนใน
การกระทำาความผิด 
ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุชนิด
ที่ 4 ซึ่งเป็นสารเคมี 
พิษหรือสารที่ใช้ผลิตสาร
เคมีพิษที่ระบุในอนุสัญญา 
ห้ามอาวุธเคมีตามประกาศ 
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ต้องระวางโทษเช่นเดียว
กับตัวการในความผิดนั้น

มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกำาเนิดรังสี 
หรือวัสดุนิวเคลียร์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ในประการที่น่าจะก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย 
อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคล
ใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม

จำาคุกไม่เกินสิบปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
มาตรา 129

ฉ)  ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำาสั่งของเจ้าพนักงานหรือ
องค์กรที่มีอำานาจออกคำาสั่งตามกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ลำาดับรอง

การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 8 (5) เกี่ยวกับ
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการ
ปล่อยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการโรงงาน

ปรับไม่เกินสองแสน
บาท

พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 45 
ประกอบมาตรา 8 (5)
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การกระทำาที่เป็นความผิด ระวางโทษ ชื่อกฎหมาย

ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 82 (1) 

จำาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 มาตรา 108

ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา 637 ในกรณีที่เกี่ยวกับมูลฝอย
ติดเชื้อหรือมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน

จำาคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 68/1

ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุรำาคาญเกิดขึ้น
ในสถานที่เอกชน และเจ้าพนักงาน
ได้ออกคำาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับ
เหตุรำาคาญภายในเวลาอันสมควร
ตามที่ระบุไว้ในคำาสั่ง

จำาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับ 
ไม่เกินสองพันบาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 28 และมาตรา 
74

การแยกโดยใช้เกณฑ์น้ีมีประโยชน์ในการทำาความเข้าใจลักษณะ 

ของความผิดอาญาสิ่งแวดล้อมในแง่ที่ทำาให้เข้าใจเนื้อหาขององค์ประกอบ 

ความรับผิดที่มีทั้งความผิดที่เป็นการกระทำาให้เกิดความเสียหายต่อ 

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรงและความผิดที่ไม่ใช่การก่อให้เกิดความ 

เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายลำาดับรอง คำาสั่งของ 

เจ้าพนักงานหรือองค์กรของรัฐท่ีทำาหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายเร่ืองน้ัน ความผิด 

37 มาตรา 6 ให้อำานาจคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงกำาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำากับดูแลสำาหรับกิจการหรือการดำาเนิน 
การในเรือ่งตา่งๆ ตามพระราชบญัญตันิีร้วมทัง้กำาหนดมาตรฐานสภาวะความเปน็อยูท่ีเ่หมาะสม 
กับการดำารงชีพของประชาชน และวิธีดำาเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกำากับดูแล หรือ 
แก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำารงชีพของประชาชน
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ในกลุ่มแรกอาจนำาไปสู่การทำาความเข้าใจเร่ืองการจำาแนกประเภทคดีอาญา 

สิ่งแวดล้อมโดยแท้ในขณะที่ความผิดอาญาในกลุ่มที่สองอาจถือเป็น 

เพียงความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในความหมายอย่างกว้างเท่านั้น  

ทั้งนี้ เพราะไม่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ใน 

การพิจารณาหากต้องมีการศึกษาเพื่อพัฒนาความผิดอาญาเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมของไทยว่ามีครอบคลุมประเด็นทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ครบถ้วนหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วนควรมีการศึกษาเพื่อกำาหนดฐาน 

ความผิดใดอีกหรือไม่

 3.1.2  จำาแนกตามระดับของเจตนาของผู้กระทำาผิด 

 หากพิจารณาจากระดับของเจตนาของการกระทำาที่กฎหมาย 

บัญญัติเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีทั้งความผิดที่ผู้  

กระทำาผิดต้องกระทำาโดยเจตนาจึงจะเป็นความผิดและความผิดที่ไม่ 

ต้องการองค์ประกอบเรื่องการกระทำาโดยเจตนาซึ่งหลักการนี้มีลักษณะ 

เช่นเดียวกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั่วไปภายใต้มาตรา 59 ประมวล 

กฎหมายอาญา38 ที่กำาหนดไว้เป็นหลักทั่วไปว่าความรับผิดทางอาญา

38 มาตรา 59 บัญญัติว่า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำา
โดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำาโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้ 
กระทำาโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได ้
กระทำาโดยไม่มีเจตนา

กระทำาโดยเจตนา ได้แก่กระทำาโดยรู้สำานึกในการที่กระทำาและในขณะเดียวกัน 
ผู้กระทำาประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้น

ถ้าผู้กระทำามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำา 
ประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำานั้นมิได้

กระทำาโดยประมาท ไดแ้กก่ระทำาความผดิมใิชโ่ดยเจตนา แตก่ระทำาโดยปราศจาก 
ความระมดัระวงัซึง่บคุคลในภาวะเชน่นัน้จกัตอ้งมตีามวสิยัและพฤตกิารณ ์และผูก้ระทำาอาจใช ้
ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
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เกิดขึ้นเมื่อบุคคลกระทำาโดยเจตนา39 ซึ่งความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตาม

ตารางในหัวข้อ 3.1.1 เกือบทั้งหมดเป็นความผิดที่ผู้กระทำาต้องกระทำา 

โดยมีเจตนากระทำาผิด โดยถือว่ากรณีที่บทบัญญัติมาตราใดในกฎหมาย 

ไม่ได้กำาหนดองค์ประกอบเอาไว้ว่าต้องกระทำาโดยเจตนาหรือไม่ ต้องถือว่า 

ความผิดฐานนั้นๆ เป็นความผิดที่ต้องกระทำาโดยเจตนาจึงจะเป็นความผิด  

เช่น กรณีความผิดฐานล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง นั้น มาตรา 16 พระราชบัญญัติ 

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดล่า หรือพยายาม 

ล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทำาโดยทางราชการ 

ที่ได้รับยกเว้น...” เช่นนี้ แม้ไม่ได้บัญญัติถ้อยคำาว่ากระทำาโดยเจตนาเอาไว้ก็ 

ต้องถือว่าการกระทำาที่จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ต้องกระทำาโดยเจตนา 

เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามหลักความรับผิดทางอาญาในประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 59 ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กระทำาเข้าใจว่าไก่ป่าซึ่งเป็น 

สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นไก่ที่ตนเลี้ยงไว้จึงยิงไก่นั้นตาย เช่นนี้ ย่อมไม่ถือว่า 

การกระทำาของผู้กระทำาเป็นความผิดอาญาเนื่องจากขาดเจตนาเพราะการ 

ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าไก่ป่าที่ตนยิง (ล่า) เป็นสัตว์ป่าสงวนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ 

เป็นความผิด 

ส่วนความผิดที่ไม่ต้องการเจตนานั้นเป็นความผิดที่มีกฎหมาย 

กำาหนดองค์ประกอบความผิดไว้อย่างชัดเจนว่าความผิดฐานนั้นเป็น 

ความผิดเมื่อต้องกระทำาโดยประมาทหรือได้กำาหนดเอาไว้อย่างแจ้งชัดว่า 

ให้รับผิดแม้ไม่ได้กระทำาโดยเจตนาหรือประมาท กรณีนี้แม้ผู้กระทำาไม่มี 

การกระทำา ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่ 
จักต้องกระทำาเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

39 การกระทำาโดยเจตนาภายใต้หลักในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ กระทำา
โดยรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในขณะเดียวกันผู้กระทำาต้องประสงค์ต่อผล 
(มุ่งหมายให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด) หรือโดยย่อมเล็ง 
เห็นผล (คาดหมายได้ว่าผลที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเกิดขึ้น) อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
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เจตนากระทำาผิดแต่กระทำาไปโดยประมาทการกระทำาก็อาจเป็นความผิด 

ได้ ตัวอย่างความผิดประเภทนี้ ได้แก่ ความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำาด้วย 

ประการใดๆ (โดยเจตนา หรือโดยประมาท) เพื่อให้เกิดอุทกภัย หรือเพื่อ 

ให้เกิดขัดข้องแก่การใช้นำ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ 

บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 228 และ 

มาตรา 239) และความผิดฐานผลิต นำาเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง (โดย 

เจตนาหรือโดยประมาท) ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย 

ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำาเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง  

(พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 43 และมาตรา 74  

มาตรา 74/1) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมาย 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่กำาหนดให้บุคคลรับผิดอาญาโดยเคร่งครัดให้ต้อง 

รับผิดโดยไม่พิจารณาว่ากระทำาโดยเจตนาหรือโดยประมาท โดยการ 

จำาแนกดังกล่าวมีประโยชน์ในแง่การพิจารณาระดับของโทษว่าได้สัดส่วน 

กับความผิดที่กำาหนดขึ้นหรือไม่รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการนำาไปวิเคราะห์ 

ว่าข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในบางเร่ืองเหมาะสมท่ีจะนำามากำาหนดเป็นความผิด 

อาญาหรือไม่ และหากนำามากำาหนดควรกำาหนดให้มีองค์ประกอบภายใน  

(ระดับของเจตนาหรือประมาท) ในระดับใด ซึ่งอาจใช้ประกอบการ 

พิจารณาเมื่อจะมีการกำาหนดฐานความผิดใหม่หรือยกเลิกฐานความผิดที่มี 

อยู่เพื่อเปลี่ยนไปใช้มาตรการอย่างอื่น40

40 บทเรียนของการใช้มาตรการทางอาญาเพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของบางประเทศ เชน่ สหราชอาณาจกัร สะทอ้นวา่การขยายตวัของการใชก้ฎหมาย 
อาญาเพือ่ใชค้วบคมุกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอาจนำาไปสูป่ญัหาดา้นประสทิธภิาพ 
และความเหมาะสมชอบธรรมของการบงัคบัใชก้ฎหมายจนในทีส่ดุมกีารนำาไปสูก่ารปฏริปูการ 
บงัคบัใชก้ฎหมายโดยใหอ้ำานาจรฐัใชม้าตรการอืน่ทีไ่มใ่ชโ่ทษทางอาญากบัการกระทำาความผดิ 
บางประเภทได ้(รายละเอยีดขอ้กงัวลและการปฏริปูดงักลา่ว โปรดด ูThe Law Commission,  
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 3.1.3  จำาแนกตามความเสียหายของการฝ่าฝืน 

  หากพิจารณาจากองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับผลของการ

กระทำาของความผิดอาญาดังตัวอย่างในข้อ 3.1 อาจจำาแนกได้ว่าความผิด 

อาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีทั้งความผิดที่เป็นความผิดสำาเร็จเมื่อเกิดผลคือ 

มีความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือต่อสาธารณชนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 

จึงจะเป็นความผิดและความผิดที่เป็นความผิดสำาเร็จโดยไม่จำาเป็นต้องมี 

ความเสียหายเช่นว่านั้นเกิดขึ้น ตัวอย่างความผิดที่ต้องมีความเสียหายเกิด 

ขึ้นจึงจะเป็นความผิด ได้แก่ ตัดไม้หวงห้าม แผ้วถางป่า  ก่อให้เกิดมลพิษ 

อันมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ 

สูบนำ้าบาดาลในเขตห้ามสูบนำ้าบาดาล เป็นต้น ความผิดในกลุ่มนี้ หาก 

ผู้กระทำาได้ลงมือกระทำาความผิดไปแล้วแต่การกระทำาไม่ก่อให้เกิดความ 

เสียหายเลยหรือไม่ถึงกับเสียหายถึงระดับที่กฎหมายกำาหนดผู้กระทำาอาจ 

มีความรับผิดแต่เพียงฐานพยายามกระทำาความผิดฐานนั้นๆ ซึ่งโดยหลัก 

แล้วระวางโทษเพียงสองในสามส่วนของระวางโทษเต็มสำาหรับความผิดฐาน 

นั้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 ส่วนตัวอย่างกลุ่มความผิดที่ 

ไม่ต้องการองค์ประกอบเรื่องความเสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มความผิดที่ 

เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจบังคับการ 

ตามกฎหมาย เช่น ใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำาหนดไว้ในผังเมือง 

รวม ฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือไม่ปฏิบัติตาม 

คำาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุรำาคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน  

เป็นต้น ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้ไม่จำาเป็นต้องพิสูจน์องค์ประกอบเรื่องความ

เสียหายแต่อย่างใด นอกจากนี้อาจมีประโยชน์ในแง่การนำาไปพิจารณา 

‘Criminal Liability in Regulatory Contexts,’ Consultation Paper No 195 เขา้ถงึไดจ้าก  
<www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consulta 
tion.pdf> สืบค้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560.
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ดำาเนินคดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทำาความผิดอาญา (คดีแพ่งเกี่ยวเนื่อง 

กับคดีอาญา) กล่าวคือ ความผิดที่มีการกำาหนดผลเสียหายขึ้นนั้น มัก 

สามารถนำาไปฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งได้เสมอ โดยอาจ 

เป็นการดำาเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา  

96 หรือมาตรา 97 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชาติฯ)41 หรือฟ้องดำาเนินคดีโดยเอกชนได้ หากว่าเอกชนได้รับความ

เสียหายเป็นพิเศษ (ถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

แพ่งมาตรา 55) ส่วนความผิดที่ไม่ต้องการผลนั้นอาจนำาไปสู่การฟ้องคดี 

แพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเกิดความเสียหายเป็นพิเศษเกิดขึ้น 

เท่านั้น เช่น การไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุ 

รำาคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชนทำาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสุขภาพ 

ของบุคคลอื่น เป็นต้น 

 3.1.4  จำาแนกตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เป็นฐานของ

บทบัญญัติที่กำาหนดความผิด 

หากแยกตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เป็นฐานของบทบัญญัติ 

ที่กำาหนดความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจแยกได้เป็นกลุ่มความผิดที่มีฐาน 

41 มาตรา 96 วรรคหนึ่ง แหล่งกำาเนิดมลพิษใดก่อให้เกิด หรือเป็นแหล่งกำาเนิด
ของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย  
หรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือของรัฐเสียหายด้วยประการใดๆ  
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำาเนิดมลพิษนั้น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  
หรือค่าเสียหายเพื่อการนั้น ไม่ว่าการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษนั้นจะเกิดจากการ 
กระทำาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำาเนิดมลพิษหรือไม่ 
ก็ตาม เว้นแต่ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามลพิษเช่นว่านั้นเกิดจาก...

มาตรา 97 ผู้ใดกระทำา หรือละเว้นการกระทำาด้วยประการใดโดยมิชอบด้วย 
กฎหมายอนัเปน็การทำาลาย หรอืทำาใหส้ญูหาย หรอืเสยีหายแกท่รพัยากรธรรมชาตซิึง่เปน็ของ 
รัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตาม 
มูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำาลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
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มาจากกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น พระราช 

บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฯ42 พระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติฯ เป็นต้น และกลุ่มความผิดที่มาจากกฎหมายที่ตราขึ้น 

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น แต่มีบทบัญญัติที่สามารถนำามาใช้กำาหนดความผิด 

เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ เช่น พระราชบัญญัติโรงงานฯ ประมวล 

กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้าไทยฯ เป็นต้น  

การแยกทำาความเข้าใจโดยอาศัยเกณฑ์นี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อต้องตีความ 

องค์ประกอบความผิดในความผิดแต่ละฐาน เช่น หากต้องตีความฐาน 

ความผิดที่มีที่มาจากกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงย่อมต้องให้ 

ความสำาคัญกับเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีการกำาหนดใน

กฎหมายฉบับนั้นโดยเฉพาะ แต่หากความผิดนั้นมีที่มาจากกฎหมายที่ 

บัญญัติเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น เช่นนี้  

การตีความอาจต้องคำานึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกเหนือจากการตีความ 

เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วย เป็นต้น 

42 เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายท้ังสองฉบับน้ีอาจสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายได ้เชน่ กรณขีองพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฯิ 
นั้น เจตนารมณ์ที่สะท้อนออกมาได้แก่วัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
ควบคมุ จดัการและแกป้ญัหามลพษิรวมทัง้กำาหนดจดัระบบการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มให้ 
เปน็ไปตามหลกัการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม เปน็ตน้ สว่นพระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาตฯิ  
นั้น เจตนารวมณ์ที่สะท้อนออกมาได้แก่เพื่อกำาหนดพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ประเภทอุทยาน 
แห่งชาติ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น พันธ์ุไม้และของป่า สัตว์ป่า ตลอด 
จนทิวทัศน์ ป่าและภูเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำาลายหรือเปลี่ยนแปลงไป  
เพือ่อำานวยประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางออ้มแกร่ฐัและประชาชนสบืไป เปน็ตน้ ซึง่เจตนารมณ ์
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากฎหมายทั้งสองฉบับเป็นตัวอย่างของกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อการ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยตรง
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 3.1.5  จำาแนกตามคุณสมบัติหรือฐานะของการเป็นผู้กระทำา

ความผิด

หากจำาแนกตามคุณสมบัติหรือฐานะของการเป็นผู้กระทำา 

ความผิดอาจแยกความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกเป็นความผิดที่ 

กำาหนดคุณสมบัติหรือฐานะเฉพาะของผู้กระทำาเอาไว้และความผิดที่ไม่ได้ 

กำาหนดลักษณะเช่นว่านั้นไว้ 

กรณีที่กฎหมายกำาหนดคุณสมบัติหรือฐานะเฉพาะของผู้กระทำา 

ความผิดเอาไว้อาจแยกพิจารณาได้สองลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก 

คือความรับผิดที่มีกฎหมายกำาหนดคุณสมบัติของผู้กระทำาความผิดเอาไว้ 

โดยเฉพาะ เช่น ความผิดของผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร่ซึ่งกระทำาหรือ 

ละเว้นกระทำาการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อ 

ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน 

ของการทำาเหมือง หรือความผิดสำาหรับผู้เป็นเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์  

กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด แต่ไม่จัดให้รถ 

นั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว  

ฟุ้ง กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น เป็นต้น ส่วนลักษณะที่สองคือ 

กรณีที่มีกฎหมายกำาหนดให้บุคคลที่อยู่ในบางฐานะอาจมีความรับผิดทาง 

อาญาอันเกี่ยวเนื่องกับนิติบุคคลได้ กรณีหลังนี้เป็นกรณีที่ผู้กระทำาความผิด 

เป็นนิติบุคคล และการกระทำาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ 

หรือการกระทำาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 

การดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง 

สั่งการหรือกระทำาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำาการจนเป็นเหตุ 

ให้นิติบุคคลนั้นกระทำาความผิด ในกรณีเช่นนี้กฎหมายกำาหนดให้ผู้นั้นต้อง 

รับโทษตามที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย ในกรณีนี้หมายความว่า 

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทซึ่งรับประทานบัตรเหมืองแร่แห่งหนึ่งทำา 
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เหมืองโดยปล่อยแร่ที่มีพิษแพร่กระจายจนเกิดความเสียหายต่อบุคคลและ 

สิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นกรณีที่บริษัทดังกล่าวกระทำาความผิดและกรณีนี้ 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการส่ังการของนายแดง 

นายเหลืองและนายขาวซึ่งทั้งสามเป็นกรรมการบริษัท เช่นนี้ ต้องถือว่าทั้ง

สามมีความรับผิดทางอาญาเนื่องจากทั้งสามมีฐานะเป็นกรรมการบริษัท 

และในขณะเดียวกันมีการกระทำาของทั้งสามในนามของบริษัทอันเป็นผล 

ให้เกิดความเสียหายและเป็นความผิดอยู่ด้วย แต่กรณีนี้มีข้อที่จะต้อง 

พิจารณาด้วยว่านิติบุคคลสามารถตกเป็นผู้กระทำาความผิดอาญาเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมได้ทุกฐานความผิดหรือไม่ซึ่งในที่นี้จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด  

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากงานเขียนที่มีการศึกษาเรื่องนี้ 

โดยเฉพาะ43

ส่วนกรณีความผิดที่บทบัญญัติแห่งความผิดไม่ได้เจาะจงฐานะ 

หรือตำาแหน่งว่าผู้กระทำาความผิดเป็นใครเอาไว้นั้นถือเป็นหลักการทั่วไปซึ่ง 

กฎหมายมักใช้ถ้อยคำาว่า “ผู้ใด” กระทำาการที่กฎหมายบัญญัติไว้... กรณี 

นี้หากบุคคลใดใดก็ตามกระทำาการครบองค์ประกอบอันกฎหมายบัญญัติไว ้

การอาจถือได้ว่ามีความผิด (เว้นแต่มีเหตุที่ทำาให้ผู้กระทำามีอำานาจกระทำา)  

เช่น ข้อห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน กรณีเช่นนี้ ไม่ว่าผู้กระทำาจะเป็นผู้ใด 

ก็สามารถเป็นผู้กระทำาความผิดได้ 

จุดแตกต่างระหว่างความผิดท้ังสองประเภทมีผลต่อการพิจารณา 

ความเป็นผู้กระทำาความผิด เป็นตัวการร่วม ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 

กล่าวคือ หากเป็นความผิดที่กำาหนดฐานะหรือกำาหนดคุณสมบัติของการ 

กระทำาความผิดเอาไว้ ผู้กระทำาผิดหลัก (ผู้ลงมือ) ต้องอยู่ในฐานะเช่นที่ 

องค์ประกอบความผิดกำาหนดฐานะเอาไว้ มิเช่นนั้นการกระทำาย่อมไม่อาจ 

43 รายละเอียดโปรดดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ความรับผิดทางอาญาของ
นิติบุคคล (สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553).
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มีการกระทำาความผิดฐานนั้นได้ เช่น หากนายดำาไม่ใช่ผู้ถือประทานบัตร 

เหมืองแร่ แต่เป็นบุคคลที่ลักลอบทำาเหมืองแร่และได้ทำาเหมืองแร่จนเป็น

เหตุให้แร่ที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มีพิษก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 

ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนของการทำาเหมือง เช่นนี้ การกระทำา 

ของนายดำาย่อมไม่เป็นความผิดฐานผู้ถือประทานบัตรทำาเหมืองแร่ซึ่ง 

ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของมลพิษจากแร่ เพราะนายดำาไม่ใช่ผู้ถือ 

ประทานบัตร เป็นต้น กรณีเช่นนี้ นายดำาจะมีความผิดได้ก็ต่อเมื่อ 

เขาเป็นผู้ ได้รับประทานบัตรแร่ เอง หรือเข้าร่วมกระทำาความผิด 

ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนกับผู้ถือประทานบัตรเหมืองแร ่ เป็นต้น การแยก 

โดยใช้เกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะพิเศษแต่อย่างใดเนื่องจากความผิด 

อาญาตามกฎหมายพิเศษเรื่องอื่นก็มักกำาหนดลักษณะของผู้กระทำา 

ความผิดโดยแยกตามเกณฑ์นี้ได้อยู่แล้ว 

 3.1.6  จำาแนกตามความเป็นผู้เสียหาย 

  แม้ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในกฎหมายฉบับต่างๆ 

จะไม่ได้กำาหนดเงื่อนไขความเป็นผู้เสียหายเอาไว้ แต่เนื่องจากความผิด 

อาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ความ 

เป็นอยู่ หรือต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศน์ 

ดังนั้น ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความผิดที่มิใช่ความผิด 

ต่อส่วนตัว ดังนั้น ย่อมถือว่าความผิดเหล่านั้นมีรัฐเป็นผู้เสียหายเสมอ44

และมีอำานาจเริ่มต้นดำาเนินคดีอาญาได้ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาเช่นเดียวกับความผิดอาญาภายใต้กฎหมายพิเศษฉบับอื่นๆ  

โดยความผิดบางฐานอาจเป็นกรณีที่ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงใน 

ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ในความผิดฐานบุกรุกหรือครอบครองที่ดิน 

44 ณรงค์ ใจหาญ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24 น. 766.
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ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระทำาด้วยประการใดๆ อัน 

เป็นการทำาลาย ทำาให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือ 

ศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือกรณี

ที่ไม่มีความเสียหายใดใดเกิดขึ้นแต่ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น ความผิด 

ฐานมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำาเนิดรังสี หรือวัสดุ 

นิวเคลียร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย 

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม  

เป็นต้น ส่วนเอกชนนั้นโดยหลักความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีอาญา 

แผ่นดินที่รัฐเป็นผู้เสียหายแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเอกชนได้รับความ 

เสียหายจากการกระทำาความผิดนั้นเป็นพิเศษ เช่น กรณีความผิดเกี่ยวกับ

การครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายข้างต้นนั้น 

หากปรากฏว่าต่อมาวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวเกิดการรั่วไหลแพร่กระจาย

จนทำาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด  

เช่นนี้ บุคคลดังกล่าวหรือทายาทอาจเป็นผู้เสียหายจากการกระทำา 

ความผิดนั้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ ในบางกรณีกฎหมายบางฉบับยัง 

กำาหนดให้เอกชนเป็นผู้เสียหายโดยผลของกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมบางฐานเอาไว้เช่นกัน เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.  

2535 มาตรา 64 กำาหนดให้ถือว่าบุคคลผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อ 

กับโรงงานที่มีการกระทำาความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่ถูก 

กระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทำาความผิดเป็นผู้เสียหายตามประมวล 

กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในกรณีที่มีการกระทำาความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับหลักการในพระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  

2535 ซึ่งมาตรา 51 ให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทำาความผิด 

ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ เช่น พบว่ามีการเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย 
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นำ้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางนำ้า เป็นต้น เป็นผู้เสียหายใน 

การกระทำาความผิดนั้น ดังนั้น จึงมีอำานาจร้องทุกข์หรือฟ้องคดีอาญาได้ 

  3.2  ข้อพิจารณาเก่ียวกับการจำาแนกลักษณะของความผิด 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

จากการแยกรูปแบบและลักษณะของความผิดที่กล่าวถึงทั้ง  

6 ลักษณะข้างต้นนั้นอาจสรุปข้อพิจารณาได้สองประการ ข้อพิจารณา 

ประการแรก การจำาแนกดังกล่าวนำาไปสู่ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่าความผิดฐานใด 

ฐานหนึ่งอาจเข้าเกณฑ์และสามารถจำาแนกให้อยู่ในแต่ละกลุ่มได้หลาย 

กลุ่มซึ่งแล้วแต่เนื้อหาของความผิด โดยการแยกดังกล่าวเป็นไปเพื่อ 

ประโยชน์ในการทำาความเข้าใจลักษณะของความผิดอาญาเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ข้อพิจารณาประการต่อมาคือ การที่ความผิด 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสามารถแยกลักษณะของความผิดได้เป็นหลายแบบ 

ดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะสรุปได้ว่าประเทศไทยมีระบบ 

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะหรือแยกเป็น 

เอกเทศ ซึ่งในบทความนี้เห็นว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยัง 

ไม่สามารถแยกเป็นเอกเทศด้วยเหตุผลสองประการ กล่าวคือ ประการ 

แรก จากการแยกประเภทความผิดอาญาโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ นั้น ยังไม่ 

เพียงพอที่จะจำาแนกให้ความผิดอาญาด้านสิ่งแวดล้อมมีลักษณะเฉพาะ 

ในแง่ความรับผิดและการดำาเนินคดีได้เพราะลักษณะขององค์ประกอบ 

ความผิดดังกล่าวนั้นไม่แตกต่างจากการกำาหนดความรับผิดอาญาใน 

กฎหมายพิเศษเรื่องอื่นๆ ที่ยังคงใช้เกณฑ์ข้างต้นแยกประเภทได้เช่น 

เดียวกัน แม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบางฉบับจะกำาหนดให้ 

ประชาชนเป็นผู้ เสียหายในความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในบางฐาน 

ความผิดได้ แต่นั่นก็เป็นเพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญา 

สิ่งแวดล้อมมิใช่เงื่อนไขในการนำามาจำาแนกว่าความผิดอาญาเกี่ยวกับ 
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สิ่งแวดล้อมสามารถแยกเป็นเอกเทศได้ ในขณะเดียวกันหากพิจารณาจาก 

ท่าทีขององค์กรตุลาการซึ่งมีบทบาทในการปรับใช้กฎหมายแพ่ง อาญา 

และปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็จะเห็นว่า คำาแนะนำาประธานศาลฎีกา 

ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเลือกที่จะวางแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีใน 

ศาลยุติธรรมเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้นให้มีรูปแบบพิเศษจากคดีอื่นซึ่งอาจ 

ตีความได้ว่าแนวโน้มของศาลเองยังอาจไม่ถือว่ากระบวนพิจารณาคดี 

อาญาเกี่ยวกับคดีสิ่งแวดล้อมเป็นคดีเฉพาะ อย่างไรก็ตามข้อสรุปนี้ 

มิได้หมายความว่าในอนาคตความรับผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะ 

ไม่สามารถพัฒนาหลักความรับผิดและหลักการดำาเนินคดีแยกเป็นเอกเทศได้ 

เนื่องจากหากมีการพัฒนาหลักการต่างๆ ต่ออย่างเป็นระบบ เช่น นำาหลัก 

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (the Polluter-Pays Principle) หรือหลักการ 

ป้องกันล่วงหน้า (Precautionary Principle) มาใช้เป็นแกนกลางใน 

การกำาหนดความรับผิดทางอาญาอย่างเป็นระบบย่อมมีแนวโน้มที่หลักการ 

เรื่องนี้อาจพัฒนาอย่างเป็นเอกเทศและสามารถบังคับใช้ได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพได้ 

4.  บทสรุป 

จากประเด็นที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า ในแง่ความ 

คาบเกี่ยวของความผิดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและอาชญากรรมทาง 

สิ่งแวดล้อมในมุมมองทางกฎหมายนั้น ความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

มีความหมายคาบเกี่ยวกับการกระทำาที่เป็นอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม 

แต่มีความกว้างแคบในเชิงความหมายไม่เท่ากันโดยในกฎหมายไทยมี 

ความผิดที่ เข้าลักษณะทั้งเป็นความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและเป็น 

อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกับกระจัดกระจายในกฎหมาย 

พิเศษฉบับต่างๆ 
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หากพิจารณาในแง่การจำาแนกประเภทของเนื้อหาความผิด  

ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมีทั้งความผิดที่กำาหนดองค์ประกอบ 

ความผิดที่เกี่ยวกับการก่อความเสียหายโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ 

ก่อความเสียหายแต่อาจนำาไปสู่ความเสียหาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม 

หรือข้อปฏิบัติในกฎหมายโดยไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรืออาจเป็น 

ความผิดที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายลำาดับรอง 

หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งเจ้าพนักงาน ในแง่ผู้กระทำาความผิด มีการกำาหนด 

ความผิดทั้งแบบที่ไม่ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้กระทำาความผิดและแบบ 

ที่กำาหนดคุณสมบัติหรือฐานะของผู้กระทำาความผิดเอาไว้อย่างชัดเจน 

ในแง่องค์ประกอบเกี่ยวกับความผิด (fault) ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายใน  

ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นความผิดที่ต้อง 

กระทำาผิดโดยเจตนา และมีบางฐานความผิดเท่าน้ันท่ีกำาหนดให้ต้องรับผิด 

เมื่อกระทำาโดยประมาท ส่วนความรับผิดโดยเคร่งครัดยังไม่ปรากฏอย่าง 

ชัดเจน และในแง่การเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในคดีความผิดเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม อาจพิจารณาได้ว่าคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นคดีอาญา 

แผ่นดินที่รัฐเป็นผู้เสียหายและมีอำานาจดำาเนินคดีอาญาได้ตามหลักเกณฑ์ 

ที่กฎหมายกำาหนด ในขณะเดียวกันเอกชนอาจเป็นผู้เสียหายได้หาก 

ปรากฏว่าได้รับความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ หรือกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ 

ไว้เป็นกรณีให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 

ในแง่การดำารงอยู่ของความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  

กฎหมายไทยปัจจุบันยังไม่มีการให้นิยามหรือกำาหนดลักษณะของ 

ความผิดอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้โดยเฉพาะ ดังเช่นที่มีการวาง 

กรอบของความรับผิดทางแพ่งและทางปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

เอาไว้ โดยความผิดเหล่านั้นกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายฉบับพิเศษ 

เรื่องต่างๆ ทั้งที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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และกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์อื่นที่สามารถนำามาใช้จัดการกับปัญหา 

สิ่งแวดล้อมได้และยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าแนวคิดเรื่องการ 

กำาหนดความผิดอาญาในกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษที่สามารถแยกจาก 

ความผิดที่มีโทษทางอาญาในกฎหมายพิเศษได้อย่างชัดเจนเนื่องจากยัง 

ขาดการกำาหนดแนวทางเพื่อวางรูปแบบและลักษณะความรับผิดไว้อย่าง 

เป็นกิจจะลักษณะ
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง 
ความรับผิดทางอาญา 

ของประเทศเนเธอร์แลนด์

ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี*

เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม**

1.  บทนำา

 เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดทำา
หนังสือครบรอบ 60 ปีของศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 
ผู้เขียนท้ังสองล้วนได้มีโอกาสศึกษาสาขาวิชากฎหมายอาญากับท่านอาจารย์ 
รวมถึงได้ใช้ตำาราและประมวลกฎหมายอาญาที่ท่านอาจารย์ค้นคว้า 
รวบรวม ครั้นมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ผู้เขียนทั้งสองก็ได้เข้ามาใน 
สมัยที่ท่านดำารงตำาแหน่งเป็นคณบดี ท่านได้ให้คำาแนะนำา การวางตัวและ 
ความช่วยเหลือต่างๆ เสมอมา ผู้เขียนทั้งสองจึงมีความประสงค์จะร่วม 
นำาเสนอบทความทางวิชาการเพื่อแสดงอาจาริยบูชาต่อศาสตราจารย์ 

ดร.สุรศักดิ ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

 * น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., LL.M. in Air 
and Space Law, McGill University, Ph.D., Leiden University, The Netherlands  
อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ** น.บ. (เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ น.บ.ท., น.ม. (กฎหมาย
เอกชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, LL.M. in International Civil and Commercial Law  
(Advanced Studies), Leiden University, The Netherlands อาจารยป์ระจำาคณะนติศิาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ทางด้านกฎหมายอาญาทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ อีกทั้งผู้เขียน 

ทั้งสองได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงมีความสนใจนำาเสนอ 

เกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาของประเทศเนเธอร์แลนด ์ โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นสำาหรับผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้ที่ต้องการศึกษากฎหมายอาญาเปรียบเทียบ โดยเลือกกฎหมายอาญา 

ของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ทำาการศึกษา

 บทความนี้แบ่งเป็นสี่ส่วน ส่วนที่สองกล่าวถึงความเป็นมาและ 

โครงสร้างของตัวประมวลกฎหมายอาญาดัตช์ ส่วนที่สามเน้นศึกษา 

โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุป

2.  ความเป็นมาและโครงสร้างของประมวลกฎหมายอาญา 
    ดัตช์

รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์วางหลักไว้ว่ากฎหมายอาญาทั้ง 

สารบัญญัติและวิธีสบัญญัติจะต้องออกเป็นกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาใน 

รูปแบบของประมวลกฎหมายเป็นการทั่วไปโดยไม่ตัดอำานาจในการออก 

กฎหมายเฉพาะเพื่อกำากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ1 จากบทบัญญัติ

นี้ทำาให้กฎหมายอาญาของประเทศเนเธอร์แลนด์บัญญัติไว้หลายแห่ง  

แหล่งที่เป็นหลักคือประมวลกฎหมายอาญาหรือที่เรียกว่า Wetboek van 

Strafrecht 

นอกเหนือจากประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมีประมวล 

กฎหมายอาญาสำาหรับทหาร (Wetboek van Militair Strafrecht) ที่

 1 Constitution of the Kingdom of the Netherlands, art 107. ดู P.J.P. 
Tak, The Dutch Criminal Justice System, (Wolf Legal Publishers 2008) 25.
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ใช้บังคับโทษของทหารมีทั้งเนื้อหาสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ2 กฎหมาย

อาญาสำาหรับอาชญากรรมสงคราม (Wet oorlogsstrafrecht) เป็น

กฎหมายที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามทั้งสารบัญญัติ

และวิธีสบัญญัติโดยได้ประกาศใช้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี  

ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495)3 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอาญาเฉพาะเรื่องอื่นๆ 

ตัวอย่างเช่น กฎหมายการกระทำาผิดอาญาทางเศรษฐกิจและสังคม (Wet 

op de economische delicten) หรือกฎหมายเฉพาะเรื่องแต่มีบท

กำาหนดโทษทางอาญาแทรกอยู่ในกฎหมายเหล่านั้น อาทิ กฎหมาย 

เกี่ยวกับการจราจร กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ภาษีและศุลกากร กฎหมาย 

การเดินอากาศ (Luchtvaartwet)4 

 แม้จะมีกฎหมายพิเศษกำาหนดโทษทางอาญาไว้ ประมวล 

กฎหมายอาญาก็มิได้ลดทอนความสำาคัญลงไป เพราะส่วนกฎหมายอาญา 

ภาคทั่วไป (Title I) ที่วางรูปแบบโครงสร้างความรับผิดไว้ยังคงปรับใช้กับ 

กฎหมายพิเศษเหล่านั้นอยู่5

 2.1  ความเป็นมาของประมวลกฎหมายอาญาดัตช์

ในช่วงยุคกลาง เนเธอร์แลนด์ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เป็นรัฐสมัยใหม่

ยังคงใช้กฎหมายเยอรมันนิค (Germanic law) ที่ให้ความชอบธรรมกับ 

 2 ‘Wetboek van Militair Strafrecht’ <http://wetten.overheid.nl/
BWBR0001869/2017-01-01> accessed 7 October 2017.
 3 ‘Wet oor logsst ra f recht’  <http : //wetten .overhe id .n l/
BWBR0002099/2013-10-01> accessed 7 October 2017.
 4 ตัวอย่างเช่น มาตรา 62a วรรคหนึ่งแห่งกฎหมายการเดินอากาศ ที่บัญญัติให้
ผู้เข้าไปในท่าอากาศยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ที่ห้ามสาธารณชนเข้าไปต้องระวาง 
โทษจำาคกุไมเ่กนิสามเดอืนหรอืปรบัตามอตัราทีก่ำาหนด ด ูLuchtvaartwet <http://wetten.
overheid.nl/BWBR0002267/2014-01-01> accessed 7 October 2017.
 5 ‘Wetboek van Strafrecht, art 91; Tak, (n 1) 28.
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การแก้แค้นเอาคืน ต่อมาในช่วงปลายยุคกลาง กฎหมายศาสนจักรแผ่ 

อิทธิพลเข้ามาในดินแดนแถบนี้6

จุดเริ่มการทำาประมวลกฎหมายอาญาของเนเธอร์แลนด์นับว่าช้า 

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป กล่าวคือ ในช่วงปี ค.ศ. 1795 (พ.ศ.  

2338) ที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองราชอาณาจักรฮอลแลนด์ (Kingdom of  

Holland) ได้เกิดการรวบรวมทำาประมวลกฎหมายอาญา (Crimineel 

Wetboek voor het Koningrijk Holland) ที่มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 

1809 (พ.ศ. 2352) จุดต่างของประมวลฉบับนี้กับประมวลกฎหมายอาญา 

ฝรั่งเศส ณ ขณะนั้นคือ การให้อำานาจผู้พิพากษาในการกำาหนดระดับการ 

ลงโทษ7

ต่อมาเมื่อราชอาณาจักรฮอลแลนด์ถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิ 

ฝรั่งเศส ประมวลกฎหมายอาญาของราชอาณาจักรฮอลแลนด์ถูกยกเลิก 

และใช้บังคับประมวลกฎหมายอาญานโปเลียนซึ่งมีโทษประหารชีวิตอยู่ใน 

เวลานั้น 

ภายหลังได้รับเอกราชในปี  ค.ศ. 1813 (พ.ศ. 2356) 

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ก็ยังใช้ประมวลกฎหมายอาญาของฝรั่งเศส 

อยู่แต่มีการแก้ไขเกี่ยวกับการลงโทษ การปรับสภาพของเรือนจำา8 แม้

จะมีโทษประหารชีวิตอยู่แต่ในทางปฏิบัติ ไม่มีการทำาการประหารชีวิต 

ในที่สาธารณะ และไม่มีการลงโทษประหารชีวิตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1860 

(พ.ศ. 2403)9 และต่อมา โทษประหารชีวิตได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 

 6 Louise Rayar and Stafford Wadsworth (trs), Dutch Penal Code
(1997) 1.
 7 Rayar and Wadsworth, ibid 3.
 8 Tak, (n 1) 25.
 9 Rayar and Wadsworth, (n 6) 4.
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1870 (พ.ศ. 2413)10

ตามที่ได้กล่าวในหัวข้อ 2 ข้างต้นว่า รัฐธรรมนูญของเนเธอร์แลนด์ 

วางหลักไว้ให้การกำาหนดความผิดอาญาต้องตราเป็นกฎหมายในรูปแบบ 

ประมวลกฎหมายนั้น ทำาให้มีการร่างประมวลกฎหมายอาญา ร่างแรกที่ 

ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเป็นช่วงปี ค.ศ. 1827 (พ.ศ. 2370) ที่ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ยังคงรวมเบลเยียมด้วย ร่างฉบับนี้ได้รับการวิจารณ์ว่าคล้าย 

กับประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายอาญาของ 

ราชอาณาจักรฮอลแลนด์ฉบับปี ค.ศ. 1809 (พ.ศ. 2352)

กระบวนการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการ 

ปฏิรูปกฎหมายอาญาเพื่อร่างประมวลกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. 1870  

(พ.ศ. 2413) และเสนอต่อรัฐสภาในปี ค.ศ. 1879 (พ.ศ. 2422) ในช่วงที่ 

นาย Modderman เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม โดยเน้นแก้ไขเรื่อง 

การลงโทษทางร่างกาย การลงโทษประหารชีวิต11

นาย Modderman มีความสำาคัญต่อการร่างประมวลกฎหมาย 

อาญาจนถึงขนาดได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งประมวลกฎหมายอาญา  

ฉบับปี ค.ศ. 1886 (พ.ศ. 2429)”12 เพราะว่าข้อเสนอหลายข้อในงาน

ดุษฎีนิพนธ์ของเขาที่ทำา ณ มหาวิทยาลัยไลเดน เรื่อง De hervorming 

van onze strafwetgeving เกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายอาญาได้ส่งผล

ต่อประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ อาทิ ข้อเสนอว่ากฎหมายอาญาควรจะ 

เรียบง่ายและมีความเป็นมนุษย์ ไม่ควรมีโทษประหารชีวิต ผู้พิพากษาคดี 

 10 Rayar and Wadsworth, ibid 4. แต่ยังมีใช้อยู่ในดินแดนอาณานิคม และ
ความผิดอื่น ตัวอย่างเช่น ความผิดอาชญากรสงคราม ความผิดฐานกบฏ และกฎหมายทหาร  
การยกเลิกโทษประหารชีวิตได้ระบุในรัฐธรรมนูญในมาตรา 114
 11 Tak, (n 1) 25.
 12 J.M.J. Chorus, E. H. Hondius and Wim Voermans, Introduction to 
Dutch Law (5th edn, Kluwer Law International 2016) 11.
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อาญาควรมีอำานาจในการใช้ดุลพินิจ รวมไปถึงข้อเสนอให้มีการตั้งคณะ 

ทำางานเพื่อร่างประมวลกฎหมายอาญาด้วย13

 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกาศใช้ในปี  

ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) แต่มีผลใช้บังคับจริงในปี ค.ศ. 1886 (พ.ศ. 2429)  

เพราะต้องทำาการแก้ไขพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง 

เรือนจำาให้มีห้องขังแยกต่างหาก14 และมีแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง 

การแก้ไขที่สำาคัญมีหลายประเด็น ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 1976  

(พ.ศ. 2519) กำาหนดให้นิติบุคคลสามารถรับผิดทางอาญาได้ตามมาตรา 

51 การเพิ่มเติมฐานความผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นโดยวาจาหรือ 

โดยลายลักษณ์อักษรอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลตามมาตรา  

137c และ 137d15 การอุ้มบุญเพื่อการค้าตามมาตรา 151b การแก้ไข

มาตราเกี่ยวกับความผิดฐานก่อการร้าย16

นอกจากการเพิ่มฐานความผิดแล้ว รัฐสภายังได้ยกเลิกความผิด 

อาญาหลายฐานด้วยเช่นกัน อาทิ การยกเลิกฐานความผิดเกี่ยวกับการ 

การุณยฆาตในมาตรา 293-294 ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด การ 

ยกเลิกความผิดฐานมีชู้ (adultery) ตามมาตรา 24117 ในปี ค.ศ. 1971 

(พ.ศ. 2514) รัฐสภาได้ยกเลิกมาตรา 248bis ที่เพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1911  

(พ.ศ. 2454) อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน 

 13 Rayar and Wadsworth, (n 6) 6.
 14 Tak, (n 1) 26.
 15 รายละเอียดเพิ่มเติมดู Afshin Ellian and Gelijn Moiers (eds), Freedom 
of Speech Under Attack (Eleven International Publishing 2015).
 16 ‘Officiële bekendmakingen’ (Jaargang 2009 Nr. 245) <https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/stb-2009-245.html> accessed 7 October 2017.
 17 Be Buiting and Nico Jörg, ‘Criminal Justice in the Netherlands 1970-
1980’ [1983] 7 Contemporary Crises 135, 143.
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ที่อายุตำ่ากว่า 21 ปี18 การยกเลิกความผิดฐานหมิ่นศาสนาในมาตรา 

147 และ 147a ในป ี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)19 เป็นต้น

 2.2  โครงสร้างของประมวลกฎหมายอาญาดัตช์

 ประมวลกฎหมายอาญานอกจากส่วนอารัมภบทและส่วนท้าย 

แล้วประกอบด้วยเนื้อหาสามบรรพ บรรพหนึ่ง (Algemene belaingen) 

บทบัญญัติทั่วไปตั้งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 91 บรรพสอง (Misdrijven)  

ประกอบด้วย 31 หมวดตั้งแต่มาตรา 92 ถึงมาตรา 423 เป็นความผิด 

อาญาที่มีฐานความผิดร้ายแรง เช่น หมวด XVIII ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 

ส่วนบุคคล หมวด XIX ความผิดเกี่ยวกับชีวิต หมวด XXXA ความผิด 

เกี่ยวกับการฟอกเงิน เป็นต้น และบรรพสาม (Overtredingen) ตั้งแต่

มาตรา 424 ถึงมาตรา 479 เป็นความผิดอาญาลหุโทษ 

 ความผิดอาญาที่เด็กและเยาวชนกระทำาไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะ  

แต่มีหมวด VIIIA ที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ.  

2556) และมีผลใช้บังคับวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)20 เพื่อ

 18 Maarten Salden, ‘The Dutch Penal Law and Homosexual Conduct’ 
in A. X. van Naerssen (ed), Interdisciplinary Research on Homosexuality in the 
Netherlands (Psychology Press 1987) 155-156. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีการ
ออกกฎหมายห้ามการมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันโดยไม่ระบุอายุ แต่กฎหมายนี้ยกเลิก 
เมื่อกองทัพเยอรมันออกจากเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1945
 19 เนื่องจากไม่มีความผิดฐานหมิ่นศาสนาแล้ว อัยการจึงไม่สั่งฟ้องคดีบริษัท
ผลิตสื่อลามกที่เข้าไปถ่ายทำาภาพยนตร์ลามกในห้องสารภาพบาปของโบสถ์คาทอลิก กรณีนี้ 
สอดคล้องกับหลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย (Nullum crimen, nulla poena 
sine lege) รายละเอียดดู ‘Making a Porn Film in Church is not a Criminal Offence, 
Public Prosecutor Says’ DutchNews (15 August 2017) <http://www.dutchnews.nl/
news/archives/2017/08/making-a-porn-film-in-church-is-not-a-criminal-offence- 
public-prosecutor-says/> accessed 7 October 2017.
 20 ‘Officiële bekendmakingen’ (Jaargang 2014 Nr. 33) <https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/stb-2014-33.html> accessed 7 October 2017.
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เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการสืบสวนสอบสวน และบทลงโทษสำาหรับเด็ก 

และเยาวชน

 2.3  ลักษณะเด่นของประมวลกฎหมายอาญาดัตช์

 นักวิชาการหลายท่านเห็นว่า เมื่อเทียบประมวลกฎหมายอาญา 

เนเธอร์แลนด์กับประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสแล้ว สามารถให้คำา 

จำากัดความประมวลกฎหมายอาญาเนเธอร์แลนด์ได้ว่า มีความเรียบง่าย 

(simplicity) เน้นการใช้งานจริง (practicality) เชื่อในคณะตุลาการ  

(faith in judiciary) ยึดถือหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของมนุษย์  

(adherence to egalitarian principles) ปราศจากอิทธิพลจากศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่ง (absence of specific religious influences) ยอมรับ 

นับถือนิติสำานึกที่เป็นอิสระในตนเอง (recognition of an autonomous  

‘legal consciousness’)21 

ความเรียบง่ายซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของ Modderman คือ 

การแบ่งประเภทความผิดเป็นสองบรรพ และโทษมีเพียงสี่ประเภท คือ จำา

คุก กักขัง ทำางานใช้โทษ (taakstraf)22 และปรับ23 เรื่องโทษนี้ยังสะท้อน

หลักการเน้นการใช้งานจริง คือ จะไม่ลงโทษเกินกว่าที่จำาเป็น24

ความเชื่อในคณะตุลาการเห็นได้จากการไม่มีผู้พิพากษาสมทบ 

หรือบทลงโทษบังคับสำาหรับความผิดร้ายแรง การไม่มีบทกำาหนดโทษ 

 21 Tak, (n 1) 27.
 22 การทำางานใช้โทษเป็นการลงโทษสำาหรับความผิดอาญาที่ไม่รุนแรง หรือ
ความผิดอาญาหลังมีเหตุบรรเทาโทษ ผู้ทำางานใช้โทษจะไม่ได้รับค่าตอบแทน งานที่ได้รับ 
มอบหมายมักเป็นงานที่เกี่ยวกับสังคมเพื่อฝึกวินัย และลดโอกาสการกระทำาผิดอีก โปรดดู  
‘Taakstraf’ (de Rechtspraak) <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/
Themas/Taakstraffen> accessed 7 October 2017.
 23 Tak, (n 1) 27; Rayar and Wadsworth, (n 6) 7.
 24 Rayar and Wadsworth, ibid 9.
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ขั้นตำ่าแต่ให้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษาอย่างกว้างขวาง25 ศาสตราจารย์ Willem 

Adriaan Bonger แห่งมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม กล่าวถึงเรื่องอัตราโทษ 

ไว้ในบทความปี ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) ว่าโทษสำาหรับความผิดฐานฆ่า 

ผู้อื่นนั้นอัตราโทษจำาคุกที่ตำ่าสุดคือหนึ่งวันและโทษปรับเพียง 0.20 เหรียญ 

เท่านั้น26

การให้ดุลพินิจแก่ศาลนี้ยังสะท้อนว่าประมวลกฎหมายเน้นการใช้ 

งานได้จริงเพื่อให้ศาลได้พัฒนาหลักกฎหมายอาญาได้27 แต่การให้อำานาจ

แก่ศาลนั้นก็สามารถมองได้ว่าอาจขัดกับหลักที่ว่ากฎหมายอาญาควรมี 

ความชัดเจนแน่นอนมิฉะนั้นประชาชนจะไม่สามารถคาดหมายได้ว่าการ 

กระทำาใดจะได้รับโทษ28 การถกเถียงนี้ดังเช่นในคดีเกี่ยวกับการลักกระแส

ไฟฟ้าที่ศาลสูงสุด (Hoge Raad der Nederlanden) ตัดสินในปี ค.ศ. 

1921 (พ.ศ. 2464) หรือที่รู้จักกันในชื่อคดี Elektriciteitsarrest29

ข้อเท็จจริงแห่งคดี คือ ทันตแพทย์รายหนึ่งใช้วิธีทำาให้มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 

หยุดเดินส่งผลให้เขาสามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่เสียค่าตอบแทน เขาถูกฟ้อง 

คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310 ว่าด้วยความผิดฐานลักทรัพย์  

แต่คำาว่า “ทรัพย์” ในประมวลใช้คำาว่า “goed” และไม่ได้ให้นิยามไว้ และ  

ณ ขณะนั้น ทรัพย์ในความเข้าใจของคนทั่วไป หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ กรณี

 25 Tak, (n 1) 27; Rayar and Wadsworth, ibid 7.
 26 W. A. Bonger, ‘Development of the Penal Law in the Netherlands’ 
(1933-1934) 24 Am. Inst. Crim. L. & Criminology 260, 261.
 27 Tak, (n 1) 27.
 28 Sanne Taekema, ‘Principles of Dutch Criminal Law’ in Sanne 
Taekema, Annie de Roo and Carinne Elion-Valter (eds.), Understanding Dutch 
Law (2nd edn, Eleven International Publishing 2011) 189.
 29 HR 23-05-1921, NJ 1921, 564 <https://www.hetrechtenstudentje.
nl/jurisprudentie/hr-23-05-1921-nj-1921-564-elektriciteitsarrest/> accessed 7 
October 2017.
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จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า กระแสไฟฟ้าเป็นทรัพย์หรือไม่ จำาเลยต่อสู้ 

ว่าทรัพย์ตามมาตรานี้ต้องเป็นเฉพาะวัตถุที่มีรูปร่าง ศาลสูงสุดตีความว่า  

กระแสไฟฟ้ามีอยู่จริง มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ บุคคลต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 

การมีไฟฟ้าใช้ และบุคคลที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าสามารถโอนกระแสไฟฟ้า 

ไปยังบุคคลอื่นได้ กระแสไฟฟ้าจึงเข้าเกณฑ์ที่จะเป็นทรัพย์ที่สามารถถูก 

ลักได้30 หากมองในแง่ผลคำาตัดสิน แน่นอนว่าสังคมยอมรับผลที่ผู้ที่แอบ

ใช้กระแสไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้ได้รับโทษทางอาญา แต่หากมองแง่วิธีการ 

ตีความกฎหมายอาญา นอกจากเรื่องความชัดเจนที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น  

ยังมีผู้ให้ความเห็นว่าศาลสามารถตัดสินโดยให้ความเห็นว่าการลักกระแส 

ไฟฟ้าในขณะนั้นเป็นเรื่องใหม่และต้องจัดการด้วยกฎหมายใหม่ได้31 กล่าว

อีกนัยหนึ่งคือหน้าที่ออกกฎหมายใหม่ให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ 

ไม่ใช่หน้าท่ีของฝ่ายตุลาการน่ันเอง แม้กระน้ันการให้ดุลพินิจแก่ฝ่ายตุลาการ 

ทำาให้ศาลสามารถปรับบทกฎหมายอาญาให้เข้ากับสถานการณ์ได้32

นอกจากลักษณะเฉพาะข้างต้นแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าเอกลักษณ์ 

ของประมวลกฎหมายอาญาเนเธอร์แลนด์ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะของคน 

ดัตช์ที่เรียกว่าการยอมรับสิทธิของผู้อื่นและการยอมอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ 

พึงปรารถนา (tolerance)33 ที่ส่งผลต่อนิตินโยบายเรื่องยาเสพติด การค้า

 30 Taekema, (n 28) 189. เทียบการตีความของไทยดู คำาพิพากษาศาลฎีกา ที่ 
877/2501.
 31 Idlir Peci and Evert Stamhuis, Judicial Interpretation and
Substantive Legality in Criminal Law: A Comparative Study on Distribution of  
Power in Albania and the Netherlands, 17 Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just.  
113, 136 (2009) 119.
 32 ดูตัวอย่างคดีการลักทรัพย์ในเกมออนไลน์ในคดี ECLI:NL:HR:2012:BQ9251 
<https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BQ9251>  
accessed 7 October 2017.
 33 การอธบิายความหมายคำาวา่ tolerance ด ูYbo Buruma, ‘Dutch Tolerance: 
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บริการทางเพศ และการทำาการุณยฆาต34 กับบทลงโทษทางอาญา ได้แก่ 

การออกกฎหมาย Opiumwet ในปี ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) เพื่อแยก

ประเภทการครอบครองยาเสพติดที่สามารถมีได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

ส่วนการค้าบริการทางเพศนั้นโดยตัวเองไม่เป็นโทษทางอาญา คงมีแต่ 

ความผิดอาญาฐานค้ามนุษย์35 มีข้อสังเกตว่าเดิมความผิดเกี่ยวกับการ

ค้าบริการทางเพศจะอยู่ในมาตรา 250bis ซึ่งอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยว

กับศีลธรรม (misdrijven tegen de zeden) และมาตรา 432 ซึ่งเป็น

ความผิดลหุโทษในหมวดความผิดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

(overtredingen betreffende de openbare orde) แต่ความผิดอาญา

ฐานค้ามนุษย์นั้นเป็นความผิดในหมวดความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคล  

(misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid) 

On Drugs, Prostitution, and Euthanasia’ in Taekema, de Roo, and Elion-Valter,  
(n 28) 205-243.
 34 การยกเลิกโทษทางอาญากรณีการุณยฆาต โปรดดูหัวข้อ 2.1 อย่างไรก็ตาม
มีข้อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้เด็กอายุตำ่ากว่า 12 ปีมีสิทธิเลือกที่จะตายได้ ดู  
‘Dutch Paediatricians: Give Terminally Ill Children Under 12 the Right to Die’  
The Guardian (19 June 2015) <https://www.theguardian.com/society/2015/
jun/19/terminally-ill-children-right-to-die-euthanasia-netherlands> accessed 7  
October 2017.
 35 ในป ีค.ศ. 2005 รฐัสภายกเลิกมาตรา 250a ประมวลกฎหมายอาญาและแก้ไข
มาตรา 5 มาตรา 5 มาตรา 197a มาตรา 248 มาตรา 248a มาตรา 248b มาตรา 251 มาตรา  
273a เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายของสหภาพ 
ยโุรป อาท ิอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ พธิสีารเลอืกรบั เรือ่ง การขายเดก็ การคา้ประเวณเีดก็ และ 
สือ่ลามกทีเ่กีย่วกบัเดก็. (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution  
and Child. Pornography) อนุสัญญาเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Convention on  
Transnational Organized Crime) เป็นต้น ดู Officiële bekendmakingen’ (Jaargang  
2004 Nr. 645) <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-645.html>  
accessed 7 October 2017.
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3.  โครงสร้างความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย 
    อาญาดัตช์

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การที่บุคคลใดจะมีความรับผิดทาง 

อาญา บุคคลนั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์ว่าได้กระทำาความผิดตามที่ 

กฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ประมวลกฎหมาย 

อาญาดัตช์กำาหนด36 การพิสูจน์ว่าบุคคลจะมีความผิดอาญาในฐานใดนั้น 

โดยทั่วไปจะมีหลักที่ต้องพิจารณาสองประการ ประการแรก จะต้องมีการ 

พิสูจน์ถึงการกระทำาที่ครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมาย (หัวข้อ 

ที่ 3.1) และประการที่สอง บุคคลนั้นไม่มีข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทาง 

อาญา (หัวข้อที่ 3.2)

3.1  องค์ประกอบความผิด

ในแง่ขององค์ประกอบความผิด มีเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณา 

อยู่สองประการคือ องค์ประกอบในแง่ของการกระทำาหรือองค์ประกอบ 

ภายนอก (actus reus) และองค์ประกอบในแง่ของจิตใจหรือองค์ประกอบ

ภายใน (mens rea)37 ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้

3.1.1  องค์ประกอบภายนอก

องค์ประกอบความรับผิดข้อแรก คือ บุคคลจะต้องมีการกระทำา 

ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาการหรืองดเว้นกระทำาการที่ครบองค์ประกอบ

 36 บทบัญญัติที่จะอ้างอิงต่อไปในหัวข้อนี้ หากมิได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้
หมายความถึง บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาดัตช์
 37 Erik Gritter, ‘Chapter 18: The Netherlands’ in Alan Reed (ed), General 
Defences in Criminal Law: Domestic and Comparative Perspectives, (Ashgate 
Publishing Limited 2014) 255.
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ความผิดตามกฎหมาย38 อาทิ ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา 31039 

ต้องมีการกระทำาเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นไปทั้งหมดหรือบางส่วน (geheel 

of ten dele) เป็นต้น

มีข้อสังเกตว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญาดัตช์จะมิได้บัญญัติไว ้

อย่างชัดแจ้งและไม่ปรากฏการวางแนวคำาวินิจฉัยของศาลสูงสุด แต่ก็เป็น 

ที่ยอมรับกันในทางตำาราว่า การกระทำาของบุคคลจะต้องเกิดโดยรู้สำานึก 

ในการกระทำา กล่าวคือ ต้องเป็นการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกาย 

โดยมีสติรู้ถึงการกระทำาของตนเอง ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวร่างกายใน 

ขณะละเมอหรือโดยไร้สติสัมปชัญญะ จึงไม่ถือว่ามีการกระทำาแต่อย่างใด  

รวมไปถึงกรณีที่บุคคลถูกผู้อื่นใช้กำาลังบังคับให้กระทำา40 ตัวอย่างเช่น

นาย ก. ถูกนาย ข. จับมือไปตีหัวนาย ค. เป็นต้น

นอกจากนี้ ในความผิดที่ต้องการผลของการกระทำา อาทิ 

ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา (มาตรา 287) หรือความผิดฐานกระทำา 

การโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (มาตรา 307) การกระทำา 

จะต้องมีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้น41 อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมาย

ดัตช์มิได้วางแนวทางในการพิจารณาในกรณีดังกล่าว42 แต่โดยทั่วไป เกณฑ์

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล (causation) มี 

สองประการ คือ ประการแรก พิจารณาด้วยทฤษฎีเงื่อนไข กล่าวคือ หาก

 38 J.H. Crijns and M.A.H. van der Woude, ‘The Criminal Justice System,’ 
in Chorus, Hondius, and Voermans, (n 12) 455.
 39 “Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebe
hoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,  
wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste  
vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”
 40 L. Rayar and others, The Dutch penal code (CO: Rothman 1997) 15.
 41 Rayar and others, ibid.
 42 Tak, (n 1) 71.

60s.indd   321 7/15/18   3:37 AM



322  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ไม่มีการกระทำาของบุคคล ผลย่อมไม่เกิด นั่นหมายความว่า ผลย่อมเกิดจาก 

การกระทำาของบุคคลนั้น เกณฑ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ดูผลโดยตรง 

ของการกระทำา ประการที่สอง นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521)43

ศาลสูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ในคดี Letale Longembolie44 ได้

พัฒนาเกณฑ์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผลขึ้น 

ที่ เรียกว่า เกณฑ์ความตำาหนิได้อย่างสมเหตุสมผลของการกระทำา 

(reasonable imputability)45

ในคดี Letale Longembolie จำาเลยได้ขับรถยนต์ของตนด้วย

ความเร็วฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรจนเกิดชนกับรถยนต์ของผู้เสียหาย ซึ่งใน 

ขณะเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่ 12 วัน 

ต่อมา ผู้เสียหายได้เสียชีวิตลงด้วยอาการลิ่มเลือดอุดตันในตับ ปัญหา 

จึงเกิดขึ้นว่า การกระทำาของจำาเลยสัมพันธ์กับความตายของผู้เสียหาย 

หรือไม่ โดยจำาเลยต่อสู้ว่าอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายท่ีเกิดจากการกระทำา 

ของตนไม่ทำาให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย ฉะนั้น ความตายมิได้เป็นผลจาก 

การกระทำาของจำาเลย อย่างไรก็ตาม ศาลสูงสุดได้วางแนววินิจฉัยว่า แม้ 

อาการลิ่มเลือดอุดตันในตับจะมิอาจคาดเห็นได้ว่าจะเกิดขึ้น แต่อาการ 

ดังกล่าวเกิดจากอาการบาดเจ็บที่ผู้เสียหายได้รับจากอุบัติเหตุที่จำาเลยมี 

ส่วนผิด จำาเลยจึงมีส่วนผิดหรือถูกตำาหนิได้ในผลแห่งความตายของ 

ผู้เสียหายด้วย ด้วยเหตุนี้ ผลแห่งความตายจึงสัมพันธ์กับการกระทำาของ 

จำาเลย

 43 ช่วงเวลาก่อนปีดังกล่าว ศาลของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ปรับใช้ทฤษฎีผลที่
คาดหมายได้ (foreseeability) ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล ดู  
Rayar and others, (n 40) 15; Tak, (n 1) 71.
 44 HR 12-09-1978, NJ 1979, 60.
 45 Rayar and others, (n 40) 15; Tak, (n 1) 71.
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แม้ศาลจะวางแนวคำาพิพากษาเช่นนี้ แต่ในทางตำาราก็อธิบายว่า  

ศาลยังสามารถปรับใช้ทฤษฎีผลที่คาดหมายได้ได้อยู่ แต่ศาลอาจเลือกใช้ 

ทฤษฎีความตำาหนิได้อย่างสมเหตุสมผลของการกระทำาแทนได้ในบางกรณี 

ที่เฉพาะเจาะจง46

3.1.2  องค์ประกอบภายใน

นอกจากฐานความผิดอาญาแต่ละฐานตามประมวลกฎหมาย

อาญาจะบัญญัติถึงองค์ประกอบภายนอกแล้ว ยังประกอบด้วยองค์ 

ประกอบในทางอัตวิสัยหรือองค์ประกอบในแง่จิตใจ ซึ่งได้แก่ การกระทำา 

โดยเจตนา (opzet) และโดยประมาทเลินเล่อ (schuld) 

หากพิจารณาในฐานความผิดอาญาจำานวนหนึ่งจะเห็นได้ว่า 

บทบัญญัติได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งถึงองค์ประกอบภายในดังกล่าว ตัวอย่าง 

เช่น ตามมาตรา 157 “ผู้ใดกระทำาการโดยเจตนาก่อให้เกิดไฟไหม้ การ

ระเบิดหรือนำ้าท่วม ต้องระวางโทษ...”47 หรือมาตรา 158 “ผู้ใดกระทำาการ

โดยประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดไฟไหม้ การระเบิดหรือนำ้าท่วม ต้องระวาง

โทษ...” (เน้นโดยผู้เขียน)48 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ความผิดอาญาบางฐาน

จะมิได้กล่าวถึงองค์ประกอบทางจิตใจเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในความผิด 

อาญาลหุโทษ ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าความผิดอาญาฐานนั้นมีองค์ 

ประกอบดังกล่าวอยู่ เว้นแต่จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น49

3.1.2.1  เจตนา

เจตนาในการกระทำาความผิดอาญาอาจแบ่งออกได้เป็นสอง 

 46 Rayar and others, ibid 16.
 47 “Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing teweegbrengt of 
een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft:...”
 48 “Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten 
is, wordt gestraft:...”
 49 Tak, (n 1) 71.
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ระดับ กล่าวคือ เจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาโดยเล็งเห็นผล โดยทั่วไป  

การกระทำาโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหมายถึง การกระทำาโดยตั้งใจและ 

จงใจกระทำาความผิดอาญา อย่างไรก็ตาม ศาลได้พัฒนาและขยายขอบเขต 

ของเจตนาออกไปครอบคลุมถึงกรณีการกระทำาโดยตั้งใจและจงใจยอมรับ 

ผลของการกระทำาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน50 การกระทำาเช่นนี้อาจเรียกได้

ว่าเป็นการกระทำาโดยมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผล (dolus eventualis) ซึ่ง

เกิดจากแนวคำาวินิจฉัยบรรทัดฐานในคดี pie in Hoorn51

ในคดี pie in Hoorn จำาเลยได้ผสมยาฆ่าหนูลงในพายแล้วส่ง

ไปรษณีย์ไปให้ผู้จัดการตลาดในเมือง Hoorn โดยมีเจตนาฆ่า แต่ข้อเท็จจริง 

ปรากฏว่า ภรรยาของผู้จัดการตลาดได้รับประทานพายชิ้นดังกล่าวแทน 

จนถึงแก่ความตาย ในคดีนี้ จำาเลยยอมรับว่าเล็งเห็นได้ว่าผู้จัดการตลาด 

และภรรยาจะได้รับประทานพายชิ้นนั้นร่วมกัน ศาลสูงสุดจึงตัดสินว่า 

จำาเลยมีเจตนาฆ่าภรรยาของผู้จัดการตลาดด้วยเพราะตั้งใจและจงใจ 

ยอมรับผลที่จะเกิดเช่นว่านั้น 

3.1.2.2  ประมาท

ในทางตำารา ความประมาทอาจแบ่งออกเป็นความประมาทโดย 

รู้ตัว (conscious negligence) และความประมาทโดยไม่รู้ตัว  

(unconscious negligence) ความประมาทระดับแรกเป็นการกรณีที่ 

ผู้กระทำาได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่เป็นผลของการกระทำาแต่ยังสมัครใจ 

กระทำาการดังกล่าวโดยคาดหมายว่าความเส่ียงภัยน้ันจะไม่เกิด องค์ประกอบ 

ภายในข้อนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับเจตนาโดยเล็งเห็นผล หากแต่ต่างกันตรง 

ที่กรณีประมาทโดยรู้ตัว ผู้กระทำารู้ถึงความเสี่ยงภัยหรือผลที่จะเกิดจาก 

การกระทำาแต่ก็ยอมที่จะกระทำาต่อไปโดยคิดว่าผลของการกระทำาจะ 

 50 Tak, (n 1) 71; Taekema, (n 28) 191.
 51 HR 19 June 1911, W9203 อ้างใน Taekema, (n 28) 191.
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ไม่เกิด อาทิ ในคดี Porsche จำาเลยได้ขับรถยนต์ขณะมึนเมาด้วยความเร็ว  

150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดถึงสองเท่า หลังจาก 

จำาเลยได้พยายามแซงรถยนต์คันอื่นก็เกิดการชนกับรถที่สวนขึ้นจนเป็น 

เหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน คดีนี้ ศาลสูงสุดเห็นว่า จำาเลยกระทำาการโดย 

ประมาทอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงกับมีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเนื่องจากจำาเลย 

ไม่ได้คิดว่าจะเกิดการชนกับรถคันดังกล่าวอย่างแน่นอน52

ส่วนความประมาทระดับที่สอง เป็นกรณีผู้กระทำาไม่รู้ถึงความ 

เสี่ยงเลยตั้งแต่ต้น แต่ผู้กระทำาควรคาดหมายได้ว่าจะมีความเสี่ยงนั้นอยู่53 

หากกล่าวโดยสรุป การกระทำาโดยประมาทเลินเล่ออาจเป็นการกระทำา 

โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและประมาทเลินเล่อธรรมดา แต่ 

อย่างไรก็ตาม น่าสนใจว่าจากความเห็นในทางตำารา องค์ประกอบภายใน 

กรณีประมาทเลินเล่อ หมายถึง การกระทำาโดยประมาทเลินเล่อในระดับ 

ร้ายแรงเท่านั้น54

3.2  ข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญา

โดยทั่วไป สำาหรับการกระทำาที่ครบองค์ประกอบความผิดดังที่ 

กล่าวไปในหัวข้อ 3.1 ผู้กระทำาจะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า การกระทำานั้น 

เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (unlawfulness) และเป็นการ 

กระทำาที่มีข้อน่าตำาหนิได้ของจิตใจ (blameworthiness)55 แต่อย่างไร

 52 Taekema, (n 28) 191. และดู HR October 15, 1996, NJ 1997, 199 
<https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1996:ZD0139>  
accessed 7 October 2017.
 53 Tak, (n 1) 72.
 54 J.H. Crijns and M.A.H. van der Woude, ‘The Criminal Justice System,’ 
in Chorus, Hondius, and Voermans, (n 12) 456; Rayar and others, (n 40) 17.
 55 Gritter, (n 37) 255.
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ก็ตาม หากบุคคลนั้นมีข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญา (defenses) 

ดังที่จะกล่าวในหัวข้อ 3.2 นี้ บุคคลดังกล่าวย่อมไม่ต้องรับผิดในทางอาญา 

ตามประมวลกฎหมายอาญาดัตช์ได้บัญญัติถึงเหตุที่จะใช้เป็น 

ข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญาไว้หลายประการ56 แม้ประมวล

กฎหมายอาญาจะมิได้แบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางตำาราได้แบ่งแยก 

ข้อต่อสู้ดังกล่าวออกเป็นข้อต่อสู้เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระทำา (justification) และข้อต่อสู้เกี่ยวกับความตำาหนิได้ของจิตใจ  

(excuse)57 โดยทั่วไป ข้อต่อสู้ทั้งสองประการจะได้รับการบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายอาญาดัตช์ รวมไปถึงได้รับการวางแนวโดยคำาพิพากษา 

ของศาลสูงสุดซึ่งสามารถนำามาใช้ยกเป็นข้อต่อสู้ในความผิดอาญาได้ทุก 

ฐานความผิด58

3.2.1  ข้อต่อสู้เก่ียวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำา

นอกจากข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญาที่เกี่ยวกับความ 

ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาบางส่วนจะบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมาย 

อาญาแล้ว บางส่วนอาจเกิดจากการวางแนวโดยคำาพิพากษาของศาลสูงสุด 

ที่ได้รับการถือปฏิบัติมา 

3.2.1.1  ข้อต่อสู้ตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญาดัตช์ได้รับรองให้จำาเลยสามารถยก 

ข้อต่อสู้ดังต่อไปนี้ เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญาได้ กล่าวคือ (1) การ 

กระทำาเพราะอยู่ภายใต้อำานาจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา 4059 (2) 

 56 ประมวลกฎหมายอาญาดัตช์ บรรพ 1 บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 3 เหตุยกเว้น
และเพิ่มความรับผิดทางอาญา ตั้งแต่ ม.39-44
 57 Rayar and others, (n 40) 23.
 58 Gritter, (n 37) 255.
 59 Artikel 40 “Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door 
overmacht is gedrongen”
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การกระทำาพอสมควรแก่เหตุ60 เพื่อป้องกัน (noodweer) ตนเองหรือผู้อื่น 

รวมถึงเพื่อป้องกันทรัพย์สินและสิทธิอันชอบธรรมของตนเองหรือของผู้อื่น  

จากภยันตรายที่มิชอบด้วยกฎหมายและใกล้จะถึงตามมาตรา 41(1)61 (3) 

การกระทำาตามหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดหรือตามคำาสั่งที่ออกโดยชอบด้วย 

กฎหมาย (wettelijk voorschrift en ambttelijk bevel) ตามมาตรา

42 และ 43(1)62 

3.2.1.2  ข้อต่อสู้ตามแนวคำาพิพากษาของศาล

ดังที่กล่าวไปว่า การกระทำาเพราะจำาเป็นตามมาตรา 40 เบื้องต้น 

ครอบคลุมแค่การกระทำาเพราะถูกข่มขู่บังคับทางจิตใจอย่างร้ายแรง  

(duress) แต่ต่อมา ศาลของเนเธอร์แลนด์ได้ตีความขยายขอบเขตการใช้ 

บังคับตามมาตรา 40 ออกมาครอบคลุมถึงการกระทำาโดย “จำาเป็น” ที่ 

เกิดจากการไตร่ตรองของผู้กระทำาเอง แนวคำาพิพากษาดังกล่าวเกิดขึ้น 

ในคดี Optician เมื่อปี ค.ศ. 1923 (พ.ศ. 2466) โดยในคดีดังกล่าว จำาเลย 

เป็นช่างตัดแว่นถูกกล่าวหาว่าเปิดร้านเกินเวลาที่กฎหมายกำาหนด แต่ 

 โดยทั่วไป การกระทำาตามมาตรา 40 หมายถึง การกระทำาเพราะถูกข่มขู่บังคับ 
ทางจิตใจอย่างร้ายแรงให้กระทำา (duress) โปรดดู Gritter, (n 37) 263.
 60 การพิจารณาว่าการป้องกันพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ ให้ดูว่าผู้กระทำามี
ทางเลือกอื่นที่จะไม่กระทำาผิดได้หรือไม่ อาทิ การร้องขอตำารวจเพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น  
และการป้องกันดังกล่าวได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับภยันตรายนั้นหรือไม่ โปรดดู Gritter, (n 37)  
261-62.
 61 Artikel 41(1) “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden 
door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid  
of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.”
 62 Artikel 42 “Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift.” และ Artikel 43(1) “Niet strafbaar is hij die een  
feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe  
bevoegde gezag.”
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จำาเลยต่อสู้ว่า ที่ตนเปิดร้านนอกเวลานั้นเพราะลูกค้าจำาเป็นต้องตัดแว่นตา  

มิฉะนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้ ศาลสูงสุดในคดีนี้จึงพิพากษาว่าจำาเลย 

ไม่ต้องรับผิดเพราะได้กระทำาไปโดยจำาเป็น63 ต่อมา ศาลได้ขยายการ

ตีความการกระทำาโดยจำาเป็นครอบคลุมถึงการกระทำาการุณยฆาตหรือการ 

ช่วยให้ผู้อื่นกระทำาอัตวินิบาตกรรมโดยแพทย์ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 

ข้อบังคับของสมาคมแพทย์64  

นอกจากนี้ ความยินยอมของผู้เสียหายก็ได้รับการยอมรับให้เป็น 

ข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญาได้เช่นกัน65

3.2.2  ข้อต่อสู้เกี่ยวกับความตำาหนิได้ของจิตใจ

อย่างไรก็ดี แม้การกระทำาของบุคคลใดจะครบองค์ประกอบ 

ความผิด (หัวข้อ 3.1) และไม่ปรากฏข้อต่อสู้เกี่ยวกับความชอบด้วย 

กฎหมายของการกระทำา (หัวข้อ 3.2.1) บุคคลนั้นยังอาจไม่ต้องรับผิดใน 

ทางอาญาได้หากสามารถพิสูจน์ได้ถึงข้อต่อสู้ว่าตนไม่มีข้อน่าตำาหนิได้ 

ของจิตใจ ซึ่งได้รับการบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงศาลได้ 

วางแนวคำาพิพากษาไว้บางกรณี

3.2.2.1  ข้อต่อสู้ตามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา

หากบุคคลใดได้การกระทำาผิดในขณะจริตวิกลด้วยอาการทาง

 63 Gritter, (n 37) 263-264.
 64 Gritter, (n 37) 264.
 ปัจจุบันการกระทำาการรุณยฆาตและการช่วยให้ผู้อื่นกระทำาอัตวินิบาตกรรมได้รับ 
การบัญญัติให้เป็นเหตุที่ทำาให้ผู้กระทำาไม่ต้องรับผิดไว้อย่างชัดแจ้งในประมวลกฎหมายดัตช์ 
มาตรา 293(2) และ 294(2) ภายใต้การกระทำาตามเงื่อนไขที่กฎหมายพิเศษกำาหนด คือ ตาม 
มาตรา 2 ของ Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
และผูก้ระทำาตอ้งแจง้เจา้พนกังานทอ้งที ่ตามมาตรา 7 วรรค 2 ของ Wet op de lijkbezorging
 65 Gritter, (n 37) 255.

60s.indd   328 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  329

จิตเวช (ontoerekenbaarheid)66 กระทำาการเพื่อป้องกันภยันตรายที่

มิชอบด้วยกฎหมายและใกล้จะถึงเกินสมควร67 (noodweerexces)68 และ

กระทำาตามคำาสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยสุจริต (onbevoegd 

gegeven ambtelijk bevel)69 อาจยกเหตุเหล่านี้เพื่อต่อสู้ไม่ต้องรับผิด

ในทางอาญาได้ โดยถือว่าไม่มีข้อน่าตำาหนิได้ของจิตใจ

3.2.2.2  ข้อต่อสู้ตามแนวคำาพิพากษาของศาล

ศาลสูงสุดได้วางแนวคำาวินิจฉัยว่า การกระทำาโดยสำาคัญผิดใน 

ข้อเท็จจริงหรือสำาคัญผิดในข้อกฎหมายเป็นการกระทำาที่ไม่มีเหตุที่ตำาหนิ 

ได้ทางจิตใจ ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่กระทำาการโดยสำาคัญผิดเช่นว่านั้นไม่ต้อง 

รับผิดในทางอาญาแม้การกระทำาจะครบองค์ประกอบความผิดแล้ว70

กรณีแรก ความสำาคัญผิดในข้อเท็จจริงต้องเกิดโดยใช้ความระมัดระวังใน 

 66 Artikel 39 “Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens 
de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet  
kan worden toegerekend.”
 67 จากแนวคำาพพิากษาของศาล การกระทำาปอ้งกนัเกนิสมควรทีไ่ดร้บัการยอมรบั
ตามกฎหมาย ได้แก่ การกระทำาการที่เกินสัดส่วนของภยันตราย อาทิ การใช้มีดป้องกันการรุม 
ทำาร้ายด้วยมือเปล่า และการกระทำาการป้องกันที่ยาวนานหรือขาดตอนจากภยันตราย อาทิ  
การชกตอ่ยผูก้อ่ภยนัตรายเกนิพอด ีหรอืปอ้งกนัตวัเองเมือ่ภยนัตรายไดส้ิน้สดุไปแลว้ นอกจากนี้ 
การป้องกันเกินสมควรจะต้องเกิดจากความต้องการอย่างยิ่ง (strong emotion) ที่จะตอบโต้ 
ภยันตรายนั้น โปรดดู Gritter, (n 37) 262-263.
 68 Artikel 41(2) “Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen 
van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van  
een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”
 69 Artikel 43(2) “Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de 
strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als 
bevoegd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen de kring 
van zijn ondergeschiktheid was gelegen.”
 70 Tak, (n 1) 73.
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การสำารวจข้อเท็จจริงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว กรณีที่สอง ในส่วนความ 

สำาคัญผิดในข้อกฎหมาย โดยหลักกฎหมายอาญาดัตช์ยึดถือหลักการว่า  

บุคคลจะถูกสันนิษฐานว่ารู้ถึงการมีอยู่ของกฎหมายและจะอ้างการไม่รู้  

กฎหมายเพื่อหลุดพ้นจากความผิดไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ยอมรับให้ 

อ้างได้เฉพาะการกระทำาโดยไม่รู้กฎหมายโดยสุจริตเพราะได้รับคำายืนยัน 

หรือบอกกล่าวจากบุคคลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจตามกฎหมาย อาทิ  

ตำารวจ พนักงานของรัฐหรือโนตารี เป็นต้น71

4.  บทสรุป

ปัจจุบันแหล่งที่มาของกฎหมายอาญาสารบัญญัติของประเทศ 

เนเธอร์แลนด์อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาม 

บรรพ บรรพที่หนึ่งตั้งแต่มาตรา 1 ถึง มาตรา 91 จะว่าด้วยบทบัญญัติ 

ทั่วไปซึ่งโครงสร้างความรับผิดทางอาญาก็บัญญัติไว้ในบรรพนี้ ส่วนบรรพ 

ที่สองและบรรพที่สามเป็นส่วนที่ว่าด้วยฐานความผิดทางอาญา

ในส่วนโครงสร้างความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมาย 

อาญาดัตช์แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักได้แก่ส่วนที่ เป็นองค์ประกอบ 

ความผิดตามที่กฎหมายกำาหนดและส่วนที่ว่าด้วยข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิด 

ในทางอาญา ทั้งสองส่วนนี้ได้สะท้อนลักษณะเด่นที่ผู้ร่างประมวลกฎหมาย 

อาญาวางรากฐานไว้ตั้งแต่การร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับปี ค.ศ. 

1886 (พ.ศ. 2429) 

ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายอาญาไม่ได้นิยามความหมายของ 

คำาว่า “ประมาทเลินเล่อ” ไว้ แต่ศาลและความเห็นในทางตำาราได้ 

อธิบายว่าการกระทำาโดยประมาทที่ปรากฏในฐานความความผิดอาญา 

หมายความเฉพาะกรณีการกระทำาโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ 

 71 Rayar and others, (n 40) 25; Tak, (n 1) 75.
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ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกฐานความผิด 

เกี่ยวกับกรณีการการุณยฆาต ศาลได้ยอมรับว่าการกระทำาการุณยฆาต 

และช่วยให้ผู้อื่นกระทำาอัตวินิบาตกรรมโดยแพทย์ที่กระทำาไปตามเงื่อนไข 

ที่สมาคมแพทย์กำาหนดเป็นข้อต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดในทางอาญา การ 

ตีความทั้งสองกรณีดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

อย่างน้อยสองหลัก คือ การเชื่อในคณะตุลาการ และหลักการยอมรับสิทธิ 

ของผู้อื่นและการยอมอดทนต่อสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนา เพราะมุ่งลงโทษ 

ทางอาญาเฉพาะผู้กระทำาความผิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดย 

เฉพาะในกรณีหลังการยอมรับเจตจำานงที่จะจบชีวิตเป็นการยอมรับเจตนา 

ของบุคคลและเมื่อทำาตามรูปแบบที่สมาคมวิชาชีพกำาหนดแล้วผู้ช่วยเหลือ 

การกระทำาดังกล่าวจึงไม่ควรมีความผิด
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: ศึกษาที่มาทางประวัติศาสตร์

ภาคภูมิ  โลหวริตานนท์*

คงสัจจา สุวรรณเพช็ร** 

 ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีความสำาคัญ

ต่อสังคมไทยในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของ 

ประชาชน โดยมีภารกิจสำาคัญในการป้องกันและปราบปรามการกระทำา 

ความผิดด้วยวิธีการกำาหนดให้การกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิด 

อาญาและกำาหนดมาตรการบังคับต่างๆ ในทางอาญาต่อตัวผู้กระทำาผิด 

เมื่อมีการกระทำาผิดเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ของไทยก็มิได้มีแต่เฉพาะในส่วนของฐานความผิดต่างๆ เท่านั้น แต่มีการ 

กล่าวถึงบทบัญญัติทั่วไปซึ่งบัญญัติถึงหลักการของกฎหมายอาญาที่นำา 

ไปใช้กับความผิดอาญาที่เกิดขึ้นทั้งตามประมวลกฎหมายนี้หรือความผิด 

ที่มีโทษทางอาญาในกฎหมายอื่นๆ เช่น หลักเจตนาในการกระทำาความผิด 

การพยายามกระทำาความผิด ผู้กระทำาผิดหลายคน รวมไปถึงหลักการ 

 * นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, LL.M. in Energy  
law and Policy (with Merit) ,University of Dundee สหราชอาณาจักร , อาจารย์ประจำา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ** นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , LL.M. in 
Law (with Merit), University of Edinburgh สหราชอาณาจักร , อาจารย์ประจำาคณะ 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ใช้กฎหมายอาญาที่จะต้องคำานึงถึงสถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับด้วยตาม  

“หลักดินแดน” ซึ่งยืนยันถึงการใช้อำานาจอธิปไตยของรัฐไทยในการบังคับ 

ใช้กฎหมายอาญาแก่บุคคลที่กระทำาผิดในราชอาณาจักร ดังที่ปรากฏใน 

มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หลักการนี้เป็นหลักการสำาคัญที่ 

มีการบัญญัติไว้มาเป็นเวลา นานแล้วในกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127  

อันเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยและ ได้ตกทอดมา 

ถึงประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบัน ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงสาระ 

สำาคัญของ หลักดินแดนในกฎหมายอาญา จากนั้นจะได้กล่าวถึงความ 

เป็นมาของหลักดินแดนและข้อยกเว้น บางกรณีที่กำาหนดให้บุคคลที่ 

กระทำาผิดนอกราชอาณาจักรอาจต้องรับโทษในราชอาณาจักรว่ามีที่มา 

อย่างไร และสุดท้ายจะได้กล่าวถึงพัฒนาการของบทบัญญัติในเรื่อง 

ดังกล่าวก่อนที่จะถูกนำามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาและ 

ประกาศใช้เป็นกฎหมายดังเช่นที่ได้ศึกษากันอยู่ในปัจจุบัน1 

1.  ข้อความคิดเกี่ยวกับหลักดินแดนในกฎหมายอาญา

โดยหลักแล้วเมื่อชุมชนทางการเมืองซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนใด 

ดินแดนหนึ่งจะมารวมตัวกันก่อตั้งขึ้นเป็นรัฐได้นั้น ชุมชนดังกล่าวจะต้อง 

มีอำานาจรัฐในการบังคับการให้เป็นสมาชิกของรัฐปฏิบัติตามเจตจำานง 

ของตน ทั้งนี้เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของคนในรัฐเป็นไปได้อย่างสงบสุขและ 

สันติ ด้วยเหตุนี้ รัฐจึงต้องมีอำานาจในการตรากฎเกณฑ์ขึ้นใช้บังคับและ 

ต้องมีกำาลังในการบังคับการกับบุคคลท่ีฝ่่าฝืนกฎเกณฑ์ท่ีรัฐกำาหนดข้ึนด้วย2

 1 ในบทความนี้ หากมีการกล่าวอ้างถึงเลขมาตราและไม่ได้กล่่าวถึงเป็นอย่างอื่น 
ให้หมายถึงมาตราในประมวลกฎหมายอาญา
 2 วรเจตน์  ภาคีรัตน์ , คำาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน,  พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะ 
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.35.
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ซึ่งรวมไปถึงอำานาจเหนือดินแดนของรัฐในการตรากฎหมายอาญาขึ้นโดย 

กำาหนดการกระทำาบางประการที่กระทบต่อความสงบสุขของสังคมให้เป็น 

ความผิดอาญาและกำาหนดโทษแก่บุคคลที่กระทำาความผิดเหล่านั้นตาม  

“หลักดินแดน” (Territorial principle) ที่ถือว่า กฎหมายอาญาของ 

รัฐย่อมใช้กับการกระทำาความผิดอาญาทั้งหลายที่ได้กระทำาลงภายใน

อาณาเขตของรัฐโดยไม่คำานึงถึงสัญชาติของผู้กระทำาความผิด3 หลัก

ดินแดนนี้ถูกบัญญัติรับรองไว้อย่างชัดแจ้ง ในมาตรา 4 วรรคแรก 

ของประมวลกฎหมายอาญา 

แต่ทั้งนี้ในบางกรณีกฎหมายอาญาก็อาจขยายขอบเขตไปใช้กับ 

การกระทำาความผิดนอกดินแดนด้วย หากการกระทำาความผิดนั้นเกิดขึ้น 

ในสถานที่พิเศษ เช่น การกระทำาความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยใน 

มาตรา 4 วรรคสอง อันเป็นไปตามหลักธงชาติ (Flag principle) ที่มี 

หลักว่าการกระทำาความผิดอาญาในเรือท่ีชักธงของชาติใดหรือในอากาศยาน 

ที่ได้จดทะเบียนเป็นของชาติใด ถือว่าเป็นการกระทำาที่ต้องรับโทษตาม 

กฎหมายอาญาของรัฐเจ้าของเรือหรือเจ้าของอากาศยานนั้น โดยไม่คำานึง 

ถึงสัญชาติของผู้กระทำาผิด ซึ่งหลักการนี้เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย 

ระหว่างประเทศก็เพราะผลประโยชน์ทั่วไปมีว่ารัฐเจ้าของสัญชาติเรือหรือ 

อากาศยานควรที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัย 

ในเรือหรืออากาศยาน4 หรือการกระทำานั้นเกิดขึ้นคาบเกี่ยวกับดินแดนของ

รัฐตน5 เช่น การกระทำาผิดบางส่วนนอกราชอาณาจักรหรือผลแห่งการ

กระทำาเกิดในราชอาณาจักร หรือการพยายามกระทำาความผิดนอกราช 

 3 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา  ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม 
(กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์วิญญูชน, 2551), น.84.
 4 เพิ่งอ้าง, น.84-85.
 5 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำาอธิบายกฎหมายอาญา  ภาค  1, พิมพ์ครั้งที่ 8
แก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำากัด จิรรัชการพิมพ์, 2546), น.44.
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อาณาจักรที่หากกระทำาถึงขั้นความผิดสำาเร็จผลจะเกิดในราชอาณาจักร 

ที่ให้ถือว่่าเป็นการกระทำาความผิดในราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 หรือ  

กรณีตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนด้วยกันได้กระทำาผิดนอกราชอาณาจักร 

แต่ความผิดได้กระทำาหรือถือว่าได้กระทำาในราชอาณาจักร ให้ถือว่า 

ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนได้กระทำาในราชอาณาจักรตามมาตรา 6 ซึ่ง 

ทั้งสองมาตรานี้ตั้งอยู่บนแนวความคิด “ทฤษฎีรวมสถานที่เกิดเหตุ 

(Ubiquitätstheorie)” ที่ถือว่าสถานที่เกิดเหตุมิได้หมายเฉพาะสถานที่ 

ที่การกระทำาได้กระทำาลงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสถานที่ที่ผลของการ 

กระทำาได้เกิดขึ้นด้วย และเมื่อกรณีมีจุดเกาะเกี่ยวกับราชอาณาจักรแล้ว 

ก็ถือว่าเป็นความผิดที่ได้กระทำาลงในราชอาณาจักรด้วยตามหลักดินแดน 

อันเป็นการอุดช่องว่างของหลักดินแดนได้เป็นอย่างดี6 ซึ่งการบังคับใช้

กฎหมายอาญาเพื่อลงโทษผู้กระทำาผิดเมืื่อมีการกระทำาผิดคาบเกี่ยวกับ 

ราชอาณาจักรไทยตามมาตรา 5 นี้เป็นการใช้เขตอำานาจรัฐทางดินแดน 

ที่เป็นภววิสัย (objective territorial jurisdiction) ในกรณีที่การกระทำา 

ความผิดอาญาเร่ิมต้นที่รัฐอื่นและสิ้นสุดลงที่รัฐนั้น7

อย่างไรก็ตาม แม้หลักดินแดนน้ีจะเป็นหลักท่ัวไปในการใช้กฎหมาย 

อาญาบังคับแก่ผู้คนที่อยู่ในอาณาเขตของรัฐนั้นๆ เนื่องจากความผิด 

อาญาเกิดขึ้น ณ ที่ใด ย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของท้องที่นั้น 

มากกว่าที่อื่นๆ อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดย่อมอยู่ในที่เกิด 

การกระทำานั้นมากกว่าที่อื่น จึงควรให้ศาลของท้องที่ที่ความผิดเกิดขึ้นเป็น 

ผู้พิจารณาลงโทษ8 แต่หลักนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่บางประการที่ให้ลงโทษผู้ที่

 6 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3 ,น.92-93.
 7 จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ  เล่ม  1, พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์วิญญูชน 2555), น.256-257.
 8 โกเมน ภทัรภริมย,์ “กฎหมายอาญามขีอ้จำากดัเกีย่วกบัพืน้ทีท่ีใ่ชบ้งัคบั”, วารสาร
อัยการ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 163, น.19 (2534).
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กระทำาผิดนอกราชอาณาจักรได้9 อันได้แก่

(1)  หลักบุคคล (active personality principle) หลักการนี้

มองว่า รัฐมีอำานาจอธิปไตยเหนือบุคคลซึ่งมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ รัฐจึง 

มีอำานาจที่จะลงโทษบุคคลสัญชาติของรัฐที่กระทำาความผิดต่อกฎหมาย 

ของรัฐได้ แม้จะกระทำานอกราชอาณาจักรก็ตาม หลักการนี้ปรากฏใน 

ประมวลกฎหมายอาญา กรณีของคนสัญชาติไทยเป็นผู้กระทำาผิดนอก 

ราชอาณาจักรมาตรา 8 (ก) (1)-(13) และกรณีเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทย 

กระทำาความผิดตามมาตรา 9 

(2)  หลักคุ้มครองตนเอง  (protective  principle) หลักการนี้

มองว่า กฎหมายอาญาของรัฐสามารถที่จะใช้บังคับกับคนต่างด้าวที่ได้ 

กระทำาลงในรัฐต่างประเทศได้ โดยหากการกระทำานั้นละเมิดหรือคุกคาม  

“คุณธรรมทางกฎหมาย (Rechtgut)” ที่เกี่ยวกับรัฐหรือภายในรัฐ รัฐ 

สามารถใช้เขตอำานาจในทางอาญาเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของรัฐหรือ 

บุคคลซึ่งมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ ได้ หลักการนี้ปรากฏในประมวลกฎหมาย 

อาญากรณีผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและ 

ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามมาตรา 7 (1) และ (1/1) และกรณี 

คนต่างด้าวกระทำาความผิดต่อคนสัญชาติไทยนอกราชอาณาจักรตาม 

มาตรา 8 (ข) (1)-(13)10

(3)  หลักอำานาจลงโทษสากล  (universality  principle) 

หลักการนี้มองว่า รัฐทุกรัฐมีอำานาจในการลงโทษการกระทำาที่กระทบ 

ถึงผลประโยชน์ร่วมกันของรัฐทุกรัฐได้ โดยไม่คำานึงถึงสัญชาติของบุคคล 

 9 จิตติ ติงศภัทิย์, คำาอธิบายประมวลกฎหมายอาญา  ภาค  1, พิมพ์ครั้งที่ 11
แก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2555), 
น.93-94.

 10 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.85-86.
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และสถานที่กระทำาความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 

ให้โทษ การกระทำาอันเป็นโจรสลัด การเอาคนลงเป็นทาส การค้าหญิง  

การปลอมแปลงเงินตรา ทั้งนี้เพื่อที่รัฐทุกรัฐจะได้ร่วมมือกันในการต่อสู้กับ 

อาชญากรรมข้ามประเทศ11 หลักนี้ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา

กรณีของการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิด

เกี่ยวกับเพศนอกราชอาณาจักร และความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ 

ซึ่งกระทำาในทะเลหลวงในมาตรา 7 (2) (2ทวิ) และ (3)12

 11 คณิต ณ นคร , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.86.
 12 อย่างไรก็ตามในเรื่องข้อยกเว้นหลักดินแดนตามมาตรา 7 นี้ ศาสตราจารย์
ดร.หยุด แสงอุทัย ได้อธิบายไว้ว่าประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นหลักดินแดน 
ไว้ให้ศาลไทยมีอำานาจลงโทษการกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักรตาม มาตรานี้ได้ 
เพราะว่า เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
 1.  หลักป้องกันตนเอง ตามมาตรา 7 (1) เนื่องจาก เป็นการขยายอำานาจศาล
โดยอาศัยหลักป้องกันตนเอง ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ดังนั้น ไม่ว่า 
ผู้กระทำาความผิดจะเป็นใครหรือความผิดเกิดขึ้น ณ ที่ใด ย่อมกระทบต่อความมั่นคงของ 
ราชอาณาจักร ศาลไทยจึงควรมีอำานาจในการลงโทษตามกฎหมายไทย
 2.  หลักป้องกันทางเศรษฐกิจ ตามมาตรา 7 (2) เนื่องจาก ความผิดที่ระบุไว้
ในอนุมาตรานี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา แสตมป์ของรัฐบาลซึ่งใช้ในการ 
ไปรษณีย์ ภาษีอากร ปลอมเอกสารประเภทใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน อันเป็นปัจจัยที่ใช้ใน 
การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดความเสียหาย 
ได้ กฎหมายจึงขยายอำานาจให้ศาลพิจารณาลงโทษผู้กระทำาผิดที่ได้กระทำานอกราชอาณาจักร 
ได้ เพื่อคุ้มครองเศรษฐกิจของประเทศ
 3.  หลักป้องกันสากล ตามมาตรา 7 (1/1) (2 ทวิ) และ (3) เป็นการป้องกันสากล 
คือ ทุกประเทศจะร่วมมือกันในการปราบปรามการก่อการร้าย การค้าประเวณีข้ามชาติ และ 
โจรสลัดอันเป็นความผิดสากล
 รายละเอียดโปรดดู หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 21 แก้ไข
เพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.22-23  
และ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา  :  ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 16 แก้ไขเพิ่มเติม 
(กรุงเทพมหานคร:สำานักพิมพ์วิญญูชน, 2558), น.36-37.
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2.  การปรากฏตัวครั้งแรกของหลักดินแดนในกฎหมาย 
    ลักษณะอาญา ร.ศ.127 

2.1  มูลเหตุแห่งการกำาหนดเรื่องขอบเขตการบังคับใช้ 
กฎหมายอาญาในแง่พื้นที่และบุคคล

การกำาหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตบังคับใช้กฎหมายอาญาในแง่ 

พื้นที่และบุคคล (หลักดินแดนและข้อยกเว้น) ให้มีลักษณะเป็นสมัยใหม่ 

อย่างตะวันตก เกิดขึ้นภายใต้ความจำาเป็นในการปฏิรูประบบกฎหมาย  

โดยมูลเหตุสำาคัญแห่งการปฏิรูปกฎหมายโดยสังเขป ก็ได้แก่ ปัจจัยภายใน  

กล่าวคือ สภาพของระบบกฎหมายและระบบศาลของไทยแต่เดิมไม่ 

สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง13 และ

ปัจจัยภายนอก เช่น การทำาสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ 

โดยมีข้อบทที่กำาหนดให้มีการก่อตั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือ 

ราชอาณาจกัรสยาม อนัมผีลเปน็การใหส้ทิธแิกศ่าลกงสลุของตา่งประเทศ14 

มีอำานาจเหนือดินแดนสยาม และเหนือคนต่างชาติและคนในบังคับชาติซึ่ง 

มีสัญญาทางพระราชไมตรีกับสยาม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “การเสีย 

เอกราชทางการศาล”15

ทั้งนี้ ปัญหาอันเกี่ยวข้องกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญา 

ซึ่งนำามาสู่การรับเอาหลักดินแดนและหลักบุคคลเพื่อมาใช้วางหลักเกณฑ์ 

 13 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “บันทึกของยอร์ช ปาดูซ์ (George Padoux)
ทีป่รกึษาการรา่งกฎหมายของรฐับาลสยามเกีย่วกบัการรา่งกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127,”  
วารสารนิติศาสตร์, เล่ม 2, ปีที่ 18, น.5 (2533).
 14 See Francis Bowes Sayre, “The Passing of Extraterritoriality in 
Siam”, American Journal of International Law 22, 1, p.70 (1928).
 15 ด ูเพญ็ศร ีดุก๊, การตา่งประเทศกบัเอกราชและอธปิไตยของไทยตัง้แตร่ชักาล
ที่  4  ถึงสิ้นสมัยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
การพิมพ์, 2527).
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ในเรื่องขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญาก็เป็นปัญหาที่นำาไปสู่การ 

ปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน โดยหากจะพิจารณาจากปัจจัยภายใน 

เกี่ยวกับสภาพของระบบกฎหมายไทยก่อนมีการปฏิรูปกฎหมายที่ยังใช้ 

กฎหมายตราสามดวงอยู่ก็จะพบว่า ขอบเขตการ บังคับใช้กฎหมาย 

ตราสามดวงนั้น มิได้เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอเป็นเอกภาพทั่วราชอาณาจักร  

ด้วยเหตุว่าลักษณะของรัฐจารีตก่อนการปฏิรูประบบราชการและระบบ 

กฎหมาย ไม่ได้มีการกำาหนดอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนไว้อย่างเด็ดขาด 

ชัดเจน แต่มีลักษณะเป็นช่วงชั้น (hierarchical) กล่าวคือ มีเจ้านครหนึ่ง 

ที่สยบยอมอยู่ภายใต้อีกเจ้านครหนึ่งเป็นชั้นๆ ไปเสมือนพีระมิด จนถึง

พระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นผู้ทรงพระราชอำานาจสูงสุดทับซ้อนไปกับความ 

สัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรที่เจ้าประเทศราชสวามิภักดิ์ต่อเจ้าอธิราช 

หรือพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในภูมิภาคนั้น เหล่าประเทศราชหรือ 

หัวเมืองใหญ่เหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งหน่วยทางการปกครอง ระบบกฎหมาย และ 

ระบบศาลเป็นของตนเอง16 โครงสร้างทางอำานาจของรัฐจารีตนี้อาจ

เชื่อมโยงได้กับระเบียบจักรวาลในทางพุทธและพราหมณ์ซึ่งมีศูนย์กลางคือ  

เขาพระสุเมรุ เป็นแกนกลางจักรวาล โดยมีวัตถุต่างๆ อาทิ เทือกเขาและ 

ทวีป รายล้อมเป็นบริวารศูนย์กลางนั้นอันเป็นคติที่สยามและภูมิภาค 

อุษาคเนย์ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย17 สภาวะของภายในรัฐและระหว่าง

 16 ธงชัย วินิจจะกูล, กำาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ, 
แปลโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์, พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, (กรุงเทพมหานคร: 
สำานักพิมพ์อ่าน, 2556), น.139.
 17 ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว, “สุเมรุบรรพต ในจักรวาลวิทยาอินเดียและสยาม”, ใน 
เสด็จสู่แดนสรวง  ศิลปะ  ประเพณี  และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ, 
จัดทำาโดย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คณะ             
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อและ 
สิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนสุนันทา, 2560), น.223-230.
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รัฐจารีตด้วยกัน มีสัมพันธภาพทางอำานาจท่ีไม่ม่ันคง ไม่อาจบ่งช้ีขอบเขต 

ของอำานาจได้ด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์18 จึงอาจกล่าวได้ว่า ในรัฐจารีตมิได้

การกำาหนดจุดเกาะเกี่ยวในการใช้อำานาจอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนไว้ 

ด้วยวิธีการทางภูมิศาสตร์ ส่งผลให้รัฐจารีตไม่ได้มีอำานาจอธิปไตยโดย 

เด็ดขาดเข้มข้นทั่วเขตแดนของรัฐเช่นเดียวกับที่ปรากฏในรัฐสมัยใหม่  

ลักษณะของรัฐจารีตที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลต่อการบังคับ 

ใช้กฎหมายซ่ึงสัมพันธ์กับอธิปไตยของรัฐ ดังปรากฏว่า กฎหมายตราสามดวง 

ซึ่งตราโดยรัฐบาลจากกรุงเทพฯ ไม่ได้ครอบคลุมไปยังหัวเมืองหรือ 

ประเทศราชที่ห่างออกไป เช่น สงขลา เชียงใหม่ และหัวเมืองแขก ซึ่งมี 

ระบบกฎหมายท้องถิ่นของตนที่ใช้ตัดสินข้อพิพาท กฎหมายตราสามดวง 

มีขอบเขตใช้บังคับไปถึงหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวาเท่านั้น19

สภาวการณ์ที่มีระบบการเมืองและกฎหมายซ้อนทับกันอยู่เช่นนี้ ย่อม 

ส่งผลให้ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นเอกภาพและทั่วถึง อาจกล่าว 

ได้ว่าก่อนที่จะสร้างความเป็นเอกภาพของศาลให้มีการแบ่งเขตอำานาจศาล 

และอำานาจในการพิจารณาคดีอย่างชัดเจนเป็นระบบ ท่ัวราชอาณาจักรได้ 

รัฐจะต้องมีบทกฎหมายบังคับใช้บนพื้นฐานของระบบกฎหมายที่ใช้บังคับ              

ทั่วเขตแดนของรัฐเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียก่อน เมื่อประสานกับปัจจัย 

ภายนอกที่เร่งรัดให้สยามทำาการปฏิรูปตนเอง ระบบการบริหารราชการ  

ระบบศาล และระบบกฎหมายอย่างตะวันตกจึงถูกนำามาใช้เพื่อแก้ไข 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายในดังที่กล่าวมา 

 18 Oliver William Wolters, History Culture and region in South East 
Asian Perspectives (New York: SEAP Publication, 1999), pp.16-17.
 19 พชัรนิทร ์เปีย่มสมบรูณ,์ “มลูเหตขุองการรา่งกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), น.53-54.
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เป็นแรกผลักดันใน 

การปฏิรูประบบศาลและกฎหมายในสยาม อาจกล่าวได้ว่า การทำา 

สนธิสัญญาเบาริงเป็นหมุดหมายสำาคัญในทางรูปแบบอันนำามาสู่การ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งกฎหมายของไทย  

กล่าวเฉพาะในแง่กฎหมาย สนธิสัญญาเบาริงกำาหนดข้อบทอันมีผลเป็น 

การก่อตั้งสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเหนือดินแดนสยาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

คือ รัฐต่างประเทศสามารถมีอำานาจทางตุลาการเหนือข้อพิพาทอัน 

เกี่ยวเนื่องกับคนชาติของตนผ่านศาลกงสุล ซึ่งเท่ากับเป็นยกเว้นอำานาจ 

พิจารณาคดีของศาลสยามเหนือดินแดนของตน 

แม้ว่าในระยะแรกทางการสยามไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาข้อนี้นัก 

เนื่องจากในทางปฏิบัติได้มีการตกลงระหว่างชาวต่างชาติให้ศาลกงสุลมี 

อำานาจเหนือข้อพิพาทท่ีเก่ียวเน่ืองกับคนต่างชาติ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

อยู่ก่อนแล้ว20 อย่างไรก็ดีเม่ือปรากฏต่อมาว่ามีรัฐต่างๆ เข้ามาขอทำาสัญญา

ที่ก่อพันธกรณีแก่สยามในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับเกิดข้อเรียกร้อง 

จากต่างชาติว่า “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” ควรครอบคลุมไปถึงคน 

ที่จดทะเบียนเป็นคนในบังคับของต่างชาติ และนอกจากสิทธิสภาพ 

นอกอาณาเขตที่มีผลไปยกเว้นอำานาจพิจารณาคดีของศาลสยามแล้ว ยัง

ควรรวมไปถึงการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายของสยามเหนือคนชาติ 

และคนในบังคับของชาติต่างๆ นั้น อีกทั้งสนธิสัญญาดังกล่าวไม่มีเงื่อน 

เวลาสิ้นสุด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนื้อหาแห่งสนธิสัญญาไม่อาจ 

กระทำาได้เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย21 สิ่ง

เหล่านี้กลายมาเป็นปัญหาสำาหรับสยามในภายหลัง และแม้มีความ 

พยายามในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเร่ืองเก่ียวกับการป้องกันคดีความ 

 20 Francis Bowes Sayre, supra note 14, p.71.

 21 Ibid, pp.71-73.

60s.indd   341 7/15/18   3:37 AM



342  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ระหว่างชาวสยามกับคนต่างชาติที่ เกิดลุกลามไปยังพื้นที่ต่างๆ ใน 

ราชอาณาจักร ด้วยวิธีการจำากัดถิ่นที่อยู่ของคนต่างชาติโดยกำาหนดไว้ 

ในข้อบทแห่งสนธิสัญญา22 แต่มาตรการเหล่านี้ก็เป็นมาตรการที่บรรเทา

ปัญหาเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่อาจป้องกันอิทธิพลของชาติตะวันตกที่ 

คุกคามมารอบด้านได้

ปัญหาดังกล่าวถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านอารัมภบทของ 

กฎหมายลักษณะอาญา23 ที่แสดงถึงความต้องการของสยามแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ดังปรากฏความตอนหนึ่งว่า

“อีกประการหนึ่ง ในระหว่างตั้งแต่จุลศักราช 1217 ปีเถาะ  

สัปตศก รัตนโกสินทร์ศก 74 มา กรุงสยามได้ทำาหนังสือสัญญาทาง 

พระราชไมตรีกับนานาประเทศ แลหนังสือสัญญาทั้งปวงนั้นได้ทำาตาม 

แบบหนังสือสัญญาที่ฝรั่งได้ทำากับประเทศทางตวันออก คือ ประเทศ 

เตอรกี ประเทศจีน และประเทศยี่ปุ่น เปนต้น มีข้อความอย่างเดียวกัน ที่ 

ยอมให้กงสุลมีอำานาจตั้งศาลพิจารณาแลพิพากษาคดีตามกฎหมายของเขา  

ในเมื่อคนในบังคับของชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศทางตวันออกเปน 

ความกันขึ้นเอง หรือเปนจำาเลยของคนในบังคับของบ้านเมือง ลักษณการ 

อย่างนี้ แม้จะมีประโยชน์ที่บรรเทำาความรับผิดชอบแห่งเจ้าของประเทศได้          

อยู่บ้าง ในสมัยเมื่อแรกทำาหนังสือสัญญา เวลายังมีชาวต่างประเทศพึ่ง 

เข้ามาค้าขาย แต่ต่อมาเมื่อการค้าขายคบหากับนานาประเทศเจริญแพร่

หลาย มีชาวต่างประเทศมาตั้งประกอบการค้าขายในพระราชอาณาจักร       

มากขึ้น ความลำาบากในเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับคนในบังคับต่างประเทศก็

ยิ่งปรากฏเกิดมีทวีมากขึ้นทุกที เพราะเหตุที่คนทั้งหลายอันประกอบการ

 22 พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 19, น.25
 23 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 25 ฉบับพิเศษ /ตอน 9/วันที่ 1 มิถุนายน รัตนโกศินทร์
ศก 127/หน้า 206.
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สมาคมค้าขายอยู่ในประเทศบ้านเมืองอันเดียวกัน  ต้องอยู่ในอำานาจศาล 

แลในอำานาจกฎหมายต่างๆ  กันตามชาติของบุคคล  กระทำาให้เปนความ 

ลำาบากขัดข้อง  ทั้งในการปกครองบ้านเมือง  แลกีดกันประโยชน์ของคน 

ทั้งหลาย  ตลอดจนชนชาติต่างประเทศนั้นๆ  เองอยู่เปนอันมาก  ความ

ลำาบากด้วยเรื่องอำานาจศาลกงสุลเช่นว่ามานี้  ย่อมมีทุกประเทศที่ได้ทำา

สัญญาโดยแบบอย่างอันเดียวกัน  แลต่างมีความประสงค์อย่างเดียวกัน  ที่ 

จะหาอุบายเลิกล้างวิธีศาลกงสุลต่างประเทศ  ให้คนทั้งหลายไม่ว่าชาติ 

ใดๆ  บรรดาอยู่ในประเทศนั้นๆ  ได้รับประโยชน์  อยู่ในอำานาจกฎหมาย 

และอำานาจศาลสำาหรับบ้านเมืองแต่อย่างเดียวทั่วกัน”

เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ 

ที่กล่าวมาแล้ว  สยามจึงจำาเป็นต้องสร้างรัฐสมัยใหม่ซึ่งมีคุณลักษณะหนึ่ง  

คือ  การมีขอบเขตดินแดนที่ชัดเจนเพื่อที่จะบ่งชี้ขอบเขตของอธิปไตยของ 

รัฐนั้น  เพื่อที่รัฐจะได้มีอำานาจเหนือบุคคลซึ่งอยู่ในดินแดนของรัฐ  โดย 

ไม่พิจารณาว่าต้องเป็นพลเมืองของรัฐนั้นหรือไม่24  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการ

ปรับปรุงระเบียบการปกครองและระบบกฎหมายเสียใหม่  ให้สอดรับกับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนและอธิปไตยในบริบทของรัฐสมัยใหม่นี้ 

ดังน้ัน  นอกจากการกำาหนดเส้นเขตแดนท่ีแน่นอนด้วยความรู้ทางภูมิศาสตร์ 

เพ่ือเปล่ียนจากระเบียบการปกครองจากรัฐจารีตไปสู่การปกครองบนพ้ืนฐาน 

ของดินแดนแล้ว25  การกำาหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายในแง่พื้นที่

เป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นประการหนึ่งในการสร้างรัฐสยามสมัยใหม่อีกด้วย 

เพราะอำานาจในการบังคับใช้กฎหมาย  ย่อมแสดงถึงอธิปไตยของรัฐ 

ที่หยั่งรากลงไปทั่วอาณาเขต  ของรัฐนั้นเสมอกันทั่วราชอาณาจักร  หรือ 

 24  ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช, ความรู้กฎหมายทั่วไป,  พิมพ์ครั้งที่  4  (กรุงเทพ
มหานคร : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560), น.33.

 25 ธงชัย วินิจจะกูล, อ้างแล้ว เชิงที่อรรถที่ 16, น.196.
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อีกนัยหนึ่ง คือ สร้างบูรณภาพเหนือดินแดน ดังที่อาจารย์ ไชยยันต์ 

รัชชกูล ได้ให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาคดีความในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่ง

ที่ทำาไม่ได้ต่อไป ความเป็นเอกภาพของอำานาจทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำาเป็น 

ประการหนึ่ง สำาหรับขั้นตอนในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่แผ่อำานาจไปทั้ง 

ทางราบและทางลึก26

2.2  บทบัญญัติของกฎหมายลักษณะอาญาที่สะท้อนถึง 
หลักดินแดนและข้อยกเว้น 

 เมื่อได้พิจารณาปูมหลังของการรับเอาแนวคิดขอบเขตการบังคับ 

ใช้กฎหมายอาญาแล้ว ต่อมาจะได้พิจารณาถึงบทบัญญัติซึ่งปรากฏใน 

กฎหมายลักษณะอาญาในเรื่องหลักดินแดนและข้อยกเว้น โดยที่ระบบ 

กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมาย ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์ทั่วไปเรื่อง 

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอาญาในแง่พื้นที่ไว้อย่างเป็นเอกภาพเฉกเช่น 

ระบบกฎหมายตะวันตกซึ่งอาจมาจากข้อความคิดพื้นฐานของรัฐและ 

อธิปไตยที่แตกต่างกันระหว่างรัฐสยามจารีตและรัฐสมัยใหม่ตะวันตก 

ประการหนึ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดทำากฎหมายลักษณะ 

อาญา ร.ศ. 127 ก็ปรากฏว่ามีการกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตการ 

บังคับใช้กฎหมายอาญาขึ้นมาในมาตรา 9 และ มาตรา 10 โดยในมาตรา  

9 ได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักดินแดน ส่วนมาตรา 10 ได้วาง 

หลักการเกี่ยวกับประเภทของความผิดที่กระทำานอกราชอาณาจักร แต่ยัง 

ต้องรับโทษตามกฎหมายสยามอันเป็นข้อยกเว้นของหลักดินแดน ซึ่ง 

สามารถจำาแนกออกได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 

 1. ความผิดทางอาญาที่โดยลักษณะความผิดเป็นความผิดที่ 

สำาคัญ เช่น คดีที่กระทำาผิดคิดประทุษฐร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว คดีที่เป็น 

 26 ไชยันต์ รัชชกูล, อาณานิคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์  (กรุงเทพมหานคร :
สำานักพิมพ์อ่าน, 2560), น.112-117.
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ความผิดฐานปลอมเงินตราหรือ คดีที่เป็นความผิดในฐานโจรสลัด เป็นต้น

 2. ความผิดทางอาญาที่กระทำาลงโดยคนในบังคับสยาม และ 

ครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด

 สำาหรับที่มาของบทบัญญัติดังกล่าว แม้ว่าจะมีคำาอธิบายสั้นๆ 

ถึงหลักการและเหตุผลของทั้งสองมาตราในรายงานที่นายยอร์ช ปาดูซ์ 

ทูลเกล้าฯ เสนอต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรดิเรกฤทธิ์27 แต่

ในรายงานของนายปาดูซ์ดังกล่าวมิได้ระบุเจาะจงว่าบทบัญญัติท้ังสองมาตรา 

ได้อ้างอิงมาจากประมวลกฎหมายอาญาของชาติใดโดยเฉพาะ ในการ 

สืบค้นที่มาของบทบัญญัติดังกล่าวจึงอาจพิจารณาได้จากหลักฐานที่ 

นายปาดูซ์อธิบายไว้ว่า กฎหมายลักษณะอาญาได้ร่างขึ้นโดยเปรียบเทียบ 

จากประมวลกฎหมายอาญาสมัยใหม่ของประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส  

อินเดีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น และอียิปต์ ฯลฯ28 เมื่อ

พิจารณาบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับขอบเขตบังคับใช้กฎหมายอาญาแล้วพบว่า 

บทบัญญัติของประเทศเหล่านี้จะกำาหนดรายละเอียดแตกต่างกันออกไป 

อาทิ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสได้มีการนิยามอาณาเขตของ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศสไว้ก่อนที่จะวางหลักเกณฑ์ทั่วไปของหลักดินแดน29 หรือ

ประมวลกฎหมายอาญาอียิปต์ที่อธิบายขยายเรื่องการกระทำาความผิด 

ทางอาญาที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในอาณาเขตอันต้องรับโทษตาม

 27 See George Padoux, Report on the proposed penal code for 
the Kingdom of Siam submitted to Prince Rajburi Direckrit (Bangkok: The 
American Presbyterian Mission Press, 1906). 

 28 Ibid, p.6.

 29 French Penal Code 1810
Article113-1  
 For the application of the present Chapter, the Republic shall include 
the territorial waters and air space which are attached to it. 
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ประมวลกฎหมายอาญาอียิปต์30 เป็นต้น 

 หากพิจารณามาตรา 9 แห่งกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งบัญญัติ 

ไว้ว่า “บุคคลกระทำาความผิดภายในสยามประเทศ ท่านให้พิจารณา

แลลงอาญาตามพระราชกำาหนดกฎหมาย” จะพบว่าเป็นการวางหลักไว้

เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับหลักดินแดน อย่างไรก็ตาม ตัวบทไม่ได้นิยาม 

ความหมายของ “สยามประเทศ” หรืออาณาเขตของประเทศสยามไว้เช่น 

กฎหมายฝรั่งเศส และไม่ได้นำาเรื่องทฤษฎีรวมสถานที่เกิดเหตุมาขยาย 

รายละเอียดในการที่รัฐจะสามารถอ้างหลักดินแดนลงโทษการกระทำา 

ความผิด โดยพิจารณาจากสถานที่กระทำาความผิดและผลของการกระทำา 

ความผิดดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา31 อย่างไรก็ตามกฎหมาย

ลักษณะอาญาก็มีลักษณะสอดคล้องหลักการพ้ืนฐานของประมวลกฎหมาย 

อาญาที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกทั้งหลายเหล่านี้ คือ การกำาหนดให้รัฐ 

สามารถลงโทษทางอาญาภายในดินแดนของรัฐ 

 แม้ว่ามาตรา 9 จะกำาหนดหลักดินแดนไว้เป็นหลักการกว้างๆ 

โดยไม่ได้กำาหนดรายละเอียดเอาไว้ว่าอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็น 

ราชอาณาจักร แต่เมื่อพิจารณาในทางตำาราของกฎหมายลักษณะอาญา  

กลับปรากฏคำาอธิบายรายละเอียดของหลักการตามบทบัญญัติมาตรา 9  

อาทิ คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญาของหลวงอรรถโกวิทวที ได้อธิบาย 

 30 Egyptian Penal Code 1904
Article 2
 The provisions of the present law shall also apply to the persons 
mentioned below:
  First: any person who commits abroad a deed that renders him/her a doer 
or accomplice in an offense that take place wholly or partially in the Egyptian 
Country…
 31 ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 1
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คำาว่า “ภายในสยามประเทศ” หมายความถึง ดินแดนในเส้นเขตแดน  

ทะเลอาณาเขต และท้องอากาศ32 นอกจากนี้แม้ตัวบทกฎหมายลักษณะ

อาญาไม่ได้บัญญัติกรณีการกระทำาความผิดบนเรือไทยหรืออากาศไทยที่ 

ได้กระทำาลงนอกราชอาณาจักรให้ ถือว่ากระทำาลงในราชอาณาจักรเอาไว้ 

แต่ก็ปรากฏคำาอธิบายทางตำาราที่กล่าวถึงกรณีการกระทำาความผิดบนเรือ 

หรืออากาศยานซึ่งอยู่ในทะเลหลวง หรือนอกอาณาเขตของรัฐ ทั้งนี้เป็น 

ไปตามหลักธงชาติ ซึ่งให้รัฐเจ้าของเรือหรืออากาศยานมีอำานาจดูแลรักษา 

ความสงบเรียบร้อยบนเรือหรืออากาศยานซึ่งรัฐตนเป็นเจ้าของสัญชาติ 

นั้น33 ดังตัวอย่างคำาอธิบายของหลวงอรรถโกวิทวทีก็ได้อธิบายว่าเรือ หรือ

อากาศสยาม เสมือนหนึ่งราชอาณาจักรสยาม อยู่ภายใต้อธิปไตยของสยาม 

เช่นกันเป็นกรณีตามมาตรา 934  

 อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าคำาอธิบายดังกล่าวได้ขยาย 

ความหมายของอาณาเขต ไปถึงกรณีที่ไม่ได้กระทำาลงในราชอาณาจักร 

แต่ถือว่าทำาลงในราชอาณาจักร ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะมาตรา 9 ระบุ 

ไว้ชัดเจนเฉพาะกรณีภายในประเทศสยามเท่าน้ัน กรณีการกระทำาความผิด 

นอกราชอาณาจักรเป็นกรณีตามมาตรา 10 มาตราเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่ได้ 

ปรากฏการรับรองหลักธงชาติไว้แต่อย่างใด อีกทั้งปรากฏคำาอธิบายที่มี 

ความเห็นต่างออกไป คือ ความเห็นของศาสตราจารย์เอกูต์และนายเสริม             

วินิจฉัยกุล ซึ่งได้อธิบายความหมายของอาณาเขตไว้ทำานองเดียวกัน แต่ 

เห็นต่างออกไปว่ากรณีมีการกระทำาความผิดบนเรือ หรืออากาศยานซึ่ง 

เกิดขึ้นในทะเลหลวงไม่อยู่ในอำานาจของสยามที่จะลงโทษการกระทำา 

 32 หลวงอรรถโกวิทวที,  แนวสอนกฎหมายลักษณอาญา ภาคทั่วไป (ตอนต้น) 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2478), น.25.
 33 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.84-85.
 34 หลวงอรรถโกวิทวที, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 32, น.25.
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ความผิดกรณีดังกล่าวได้ ปัญหาในทางตำาราดังกล่าวเกิดจากการท่ีกฎหมาย 

ลักษณะอาญาได้วางหลักเบื้องต้นของหลักดินแดนไว้ในมาตรา 9 เท่านั้น  

ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงหลักธงชาติอันเป็นบทขยายหลักดินแดนแต่อย่างใด  

ความไม่ชัดเจนนี้เองก่อให้เกิดปัญหาถกเถียงกันในทางตำารา ซึ่งปัญหานี้จะ 

ได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไปเมื่อมีการชำาระแก้ไขเพื่อจัดทำา 

ประมวลกฎหมายอาญา โดยเป็นรากฐานสำาคัญของมาตรา 4 วรรค 1  

และ 2 ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนข้างต้น

 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ คำาอธิบายของศาสตราจารย์ 

ดร.หยุด แสงอุทัย ที่ได้หยิบยกปัญหาซึ่งไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในตัวบท 

กฎหมายลักษณะอาญาโดยตรง คือเรื่องสถานที่ที่ความผิดได้กระทำาลง 

แต่มีความสำาคัญในการบังคับใช้หลักดินแดน เพราะในการบังคับใช้มาตรา  

9 ต้องวินิจฉัยเรื่องสถานที่กระทำาความผิดให้ได้เสียก่อนว่า กรณีใดเป็น 

กรณีที่เป็นการกระทำาความผิดลงในราชอาณาจักรบ้าง ซึ่งในประเด็น 

ดังกล่าวศาสตราจารย์ ดร.หยุดเห็นว่า สถานที่กระทำาความผิด คือ สถานที่ 

ที่ความผิดนั้นๆ ได้กระทำาลง และสถานที่ที่ผลแห่งการกระทำานั้นเกิดขึ้น  

เพราะเหตุว่าตามหลักดินแดนรัฐที่มีอธิปไตยเหนือดินแดนควรมีอำานาจ 

ในการรักษาความปลอดภัยทางกฎหมายที่จะกระทบกระเทือนในดินแดน 

ของตน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการกระทำาความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร 

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ดี หรือผลแห่งการกระทำาความผิดเกิดขึ้นใน 

ราชอาณาจักรก็ดี หรือผลควรจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี35 ทั้งนี้เป็นไป

ตามทฤษฎีรวมสถานที่เกิดเหตุ โดยท่านได้อ้างอิงจากประมวลกฎหมาย 

อาญาและตำาราของกฎหมายสวิสที่ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ชัดเจน36

 35 หยุด แสงอุทัย, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา , พิมพ์ครั้งที่  6 
(กรุงเทพมหานคร: สำานักพิมพ์วิญญูชน, 2548) น.77-78.

 36 เพิ่งอ้าง.
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 ผู้ เขียนเห็นว่าคำาอธิบายข้างต้นเป็นการยืนยันโดยอธิบาย 

รายละเอียดของ “การกระทำาความผิดภายในสยามประเทศ” เป็นการนำา 

ทฤษฎีเรื่องสถานที่กระทำาความผิดมาพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการกระทำา 

ภายในราชอาณาจักรบ้าง ซึ่งไม่ได้เกินเลยไปจากหลักการพื้นฐานตาม 

มาตรา 9 แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี คำาอธิบายทางตำาราเหล่านี้แม้ไม่ได้ 

ปรากฏในตัวบทของกฎหมายลักษณะอาญา แต่จะเป็นฐานที่สำาคัญ 

ที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดทำาประมวลกฎหมายอาญา และเป็นที่มาของ 

บทบัญญัติมาตรา 4, 5 และ 6 ต่อไป ซึ่งอธิบายประเด็นเรื่องสถานที่ที่ 

การกระทำาความผิดได้เกิดขึ้นให้ชัดเจนขึ้น เพื่อยืนยันอำานาจอธิปไตย 

ของรัฐเหนือดินแดน โดยจะเห็นต่อไปว่าศาสตราจารย์ ดร.หยุดเป็นผู้มี

บทบาทสำาคัญในการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอย่างปัจจุบัน

 สำาหรับบทบัญญัติมาตรา 10 ซึ่งวางหลักให้รับรองรัฐมีอำานาจใน 

การลงโทษการกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร หากเป็นลักษณะ 

ความผิดที่กฎหมายกำาหนดไว้ โดยบัญญัติไว้ว่า

 “ผู้ใดกระทำาความผิดภายนอกสยามประเทศ จะต้องรับอาญา

ภายในพระราชอาณาจักรแต่ในคดีเหล่านี้ คือ

 (1) คดีที่กระทำาผิดคิดประทุษฐร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัว หรือ 

ประทุษฐร้ายต่อพระราชอาณาจักร ตามความที่กล่าวไว้ตั้งแต่มาตรา 97  

จนมาตรา 111 

 (2) คดีที่เปนความผิดในทางปลอมเงินตรา ปลอมดวงตรา หรือ 

ปลอมบัตร์ตราหลวงตามความที่กล่าวไว้ตั้งแต่มาตรา 202 จนมาตรา 221 

 (3) คดีที่เปนความผิดในฐานโจรสลัด

 (4) คดีที่คนในบังคับไทย ไปกระทำาความผิดประกอบพร้อมด้วย

เหตุ 4 ประการนี้ คือ

 ประการที่ 1  รัฐบาลประเทศอื่น หรืิอบุคคลที่ได้รับความเสียหาย 

ได้ร้องฟ้องขอให้ทำาโทษ
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 ประการที่ 2  ความผิดที่ได้กระทำานั้น กฎหมายในเมืองที่ผู้นั้นไป 

กระทำาผิดบัญญัติว่าจะต้องถูกลงอาญา 

ประการที่ 3  ความผิดที่กระทำานั้น แม้กระทำาในสยามประเทศ  

พระราชกำาหนดกฎหมายก็บัญญัติว่าจะต้องถูกลงอาญา

ประการที่ 4  ผู้กระทำาผิดนั้น ศาลในประเทศที่มันไปกระทำาผิด 

ไม่ได้ตัดสินปล่อยมันเสียโดยว่าไม่มีโทษ หรือศาลตัดสินให้ลงอาญาแล้ว  

แต่มันยังไม่ได้รับอาญาตามคำาตัดสิน หรือยังไม่พ้นอาญาด้วยความยกเว้น 

และลดหย่อนผ่อนโทษให้แก่มัน”

ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตรา 10 ถูกบัญญัติขึ้นภายใต้หลักการสำาคัญ  

3 หลัก ได้แก่ หลักการป้องกันตนเองของรัฐ หลักอำานาจลงโทษสากล  

และหลักบุคคล37 ซึ่งเป็นไปหลักการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาตามอิทธิพลของกฎหมายตะวันตก 

ในแง่นี้ มีผู้เห็นว่าก่อนที่จะมีการจัดทำากฎหมายลักษณะอาญา  

บทบัญญัติในกฎหมายตรา สามดวงไม่ได้ระบุชัดเจนถึงการกระทำาความผิด 

นอกราชอาณาจักรแต่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรก็ตาม แต่โดยลักษณะ 

ความผิด เช่น ความผิดฐานกบฏ ความผิดฐานปลอมแปลงดวงตรา 

ความผิดฐานข่มเหงผู้อื่น ในพระไอยการอาชาหลวง ซึ่งปรากฏใน 

กฎหมายตราสามดวง อาจกระทำาทั้งในและนอกราชอาณาจักรและเมื่อ 

ผู้กระทำาความผิดกลับเข้ามาในราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร                      

กรณีเช่นว่าอาจเทียบเคียงได้กับหลักคุ้มครองตนของรัฐและหลักบุคคล  

เมื่อมีการจัดทำากฎหมายลักษณะอาญาจึงมีการรับเอาแนวคิดใหม่เพิ่มเติม 

คือ การลงโทษการกระทำาความผิดที่กระทำาลงนอกอาณาเขตของรัฐ ซึ่ง 

ไม่เคยมีมาก่อน38

 37 เพิ่งอ้าง,น.81-83.
 38 พัชราภรณ์ ปินทิโย, “ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนอกราชอาณาจักร: กรณี
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ผู้เขียนมีข้อสังเกตต่อไปว่า ไม่เพียงแต่มาตรา 10 ได้ยืนยัน 

แนวคิดใหม่คือ การกำาหนดการหลักการลงโทษการกระทำาความผิดที่ 

กระทำาลงนอกอาณาเขตของรัฐให้ชัดเจนขึ้น จากที่ไม่เคยมีการบัญญัติ 

มาก่อน ประกอบกับมีการนำากำาหนดกรณีการกระทำาความผิดลักษณะ 

ต่างๆ หรือ โดยผู้กระทำาความผิดที่เป็นคนในบังคับสยาม เช่น หลักอำานาจ 

ลงโทษสากล หลักคุ้มครองตนเองของรัฐ และหลักบุคคลตามคำาอธิบาย 

ของศาตราจารย์ ดร.หยุด ภายใต้รูปแบบและเนื้อหาที่เป็นตะวันตกของ 

มาตรา 10 แต่ก็ยังไม่ได้ละทิ้งแนวคิดกฎหมายดั้งเดิมไปโดยสิ้นเชิง หาก 

พิจารณาโดยลักษณะความผิด เช่น ความผิดฐานกบฏ ตามพระไอยการ 

กระบดศึก ความผิดปลอมดวงตราแผ่นดิน ในพระไอยการอาชาหลวง ซึ่ง 

อาจพอเทียบเคียงได้กับหลักการคุ้มครองตนของรัฐดังความเห็นที่ได้กล่าว 

มาแล้ว เป็นความผิดที่คล้ายคลึงและปรากฏรับรองในกฎหมายลักษณะ 

อาญา มาตรา 10 (1) และ (2) เช่นกัน เพียงแต่ความผิดต่างๆ ถูกปรับ 

องค์ประกอบความผิดและกำาหนดโทษให้เป็นอย่างสมัยใหม่มากขึ้น             

แต่โดยลักษณะความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของราชอาณาจักร และ  

พระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่กระทบต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

รัฐ39 แม้ได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นอย่างสมัยใหม่ แต่ลักษณะ

ความผิดดังกล่าวก็ยังคงคุกคามต่อรัฐสยามสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่งเปลี่ยนผ่าน 

เข้าสู่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงเป็นไปได้ว่าผู้ร่างประสงค์จะคุ้มครอง 

คุณธรรมทางกฎหมายดังกล่าว จึงได้บรรจุลักษณะความผิดนี้ให้เป็น 

ความผิดที่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรแม้ทำาลงนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ 

เป็นไปตามหลักคุ้มครองรัฐ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ นำาความผิดที่คล้ายคลึง 

กระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556) น.45-48.
 39 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.86.
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กับความผิดที่เคยมีอยู่ แต่เดิมมาบรรจุในข้อความคิดที่เป็นรูปแบบ หรือ 

ภาชนะอย่างตะวันตกนั่นเอง  

3.  การเปลี่ยนผ่านของบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักดินแดน 
    และข้อยกเว้น  :  จากกฎหมายลักษณะอาญาสู่ประมวล 
    กฎหมายอาญา

  แม้ว่ากฎหมายลักษณะอาญาจะได้บัญญัติถึงหลักดินแดนเอาไว้

โดยชัดแจ้งแล้วในมาตรา 9 และข้อยกเว้นของหลักดินแดนในมาตรา  

10 อันเป็นผลมาจากการยอมรับแนวคิดว่าด้วยรัฐสมัยใหม่ที่ยอมให้รัฐ 

มีอำานาจในการตรากฎหมายอาญาเพื่อใช้บังคับกับบุคคลที่อยู่ในราช 

อาณาจักรและอาจมีอำานาจในทางอาญาเหนือบุคคลซึ่งกระทำาผิดนอกราช 

อาณาจักรในบางกรณี หากเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงหรือความ 

สงบเรียบร้อยของรัฐก็ตาม แต่ด้วยพฤติการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนไป 

อย่างมากภายหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา40 ทำาให้มี

แนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญาอย่างเป็นระบบขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2482 ในสมัยรัฐบาลของพันเอกหลวงพิบูลสงคราม (แปลก 

พิบูลสงคราม) โดยมีการตั้งอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวล 

กฎหมายอาญา (อนุกรรมการฯ) ของคณะกรรมการกฤษฎีกาขึ้น41 เพื่อ

 40 เป็นคำาปรารภของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
 41 อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาประชุมกันครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยประกอบด้วย
 (1) นายนาวาเอกหลวงธำารงนาวาสวัสดิ์ ร.น.         ประธานกรรมการ
 (2) นาย อาร์. กียอง    กรรมการ
 (3) นายยอง บรูเนย์    กรรมการ
 (4) พระมนูเวทย์วิมลนาท   กรรมการ
 (5) พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ ์   กรรมการ
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พิจารณากฎหมายลักษณะอาญาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นว่ามีประเด็นใด

บ้างที่สมควรปรับปรุงแก้ไข                  

 สำาหรับกระบวนการในการยกร่างเร่ิมต้ังแต่การตรวจสอบกฎหมาย 

ลักษณะอาญาที่มีอยู่ก่อนว่ามีข้อบกพร่องในการบังคับใช้หรือไม่ และ 

ข้อบกพร่องนั้นจะแก้ไขอย่างไร นอกจากนี้ผู้ร่างก็ได้อาศัยบทกฎหมายของ 

ประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแนวความคิดไปมากแล้ว มาบัญญัติไว้ในประมวล 

กฎหมายลักษณะอาญาเพื่อแก้ไขให้บทบัญญัติที่มีอยู่แต่เดิมมีความชัดเจน 

มากยิ่งขึ้น และนำาแนวความคิดใหม่ๆ มาบัญญัติไว้เพื่อให้สอดคล้องกับ 

สภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนไป42 อย่างไรก็ตามเมื่อดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

ไปได้ระยะหนึ่ง อนุกรรมการฯ เห็นว่า ควรจะยกร่างกฎหมายอาญาขึ้น 

ใหม่จะเหมาะสมกว่าแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายลักษณะอาญา  

เนื่องจาก ต้องการแก้ไขกฎหมายให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะหากใช้วิธีแก้ไข 

เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาเป็นมาตราๆ ไป ก็จะต้องรักษาโครงของ 

กฎหมายเดิมเอาไว้ ซึ่งยากที่จะแก้ไขให้ดีได้43 อีกทั้งการยกร่างขึ้นใหม่

ก็ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของกฎหมายเสียใหม่ให้สอดคล้อง 

กับสภาวการณ์ของไทย โดยมิใช่เป็นเพียงการนำาหลักกฎหมายอาญาของ 

ต่างประเทศมาบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายไทยเท่านั้น จึงทำาให้มีการเปลี่ยน 

 (6) หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ  กรรมการ
 (7) ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช   กรรมการ
 (8) พระยาอรรถการีย์นิพนธ์   กรรมการ
 (9) นายเดือน บุนนาค    กรรมการและเลขานกุาร

          นายสายหยุด แสงอุทัย   ผู้จดรายงาน
 42 คณพล จันทน์หอม, “วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127:  ศึกษา
กระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญา”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), น.181-182.
 43 หยุด แสงอุทัย, คำาบรรยายประมวลกฎหมายอาญา, (พระนคร : สำานักพิมพ์
ดวงดาว, 2500), น.194-195.
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รูปแบบในการยกร่าง โดยจัดทำาเป็นประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใหม่ดังที่ 

เห็นปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบัน ซึ่งประมวล 

กฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันนี้ใช้เวลายกร่างนานถึง 18 ปี โดยใช้เวลา 

พิจารณาในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเวลา 7 ปี และใช้เวลา 

พิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร 10 ปีเศษ จนกระทั่งมีการประกาศใช้ 

บังคับประมวลกฎหมายอาญาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 250044

 ในส่วนของหลักดินแดนและข้อยกเว้นนั้น ก็ได้มีการเพิ่มเติม 

หลักการใหม่ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในกฎหมายลักษณะอาญา45 ดังนี้

 1. การกระทำาความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ให้ถือว่า 

กระทำาความผิดในราชอาณาจักร 

 2. การกระทำาความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดในราชอาณาจักร หรือ 

ผลแห่งการกระทำาความผิดเกิดในราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทำาใน 

ราชอาณาจักร

 3. การตระเตรียมการหรือพยายามกระทำาความผิด ซึ่งถ้าได้ 

กระทำาไปจนถึงขั้นความผิดสำาเร็จ ผลจะเกิดในราชอาณาจักร ให้ถือว่า 

การตระเตรียมการหรือพยายามกระทำาความผิดนั้นได้กระทำาใน 

ราชอาณาจักร

 4. การกระทำาความผิดของตัวการด้วยกันเองของผู้สนับสนุน 

หรือผู้ใช้ให้กระทำาความผิดกระทำานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ 

ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำาความผิดได้กระทำาในราชอาณาจักร

 5. กำาหนดให้การกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักรที่ศาลไทย 

สามารถลงโทษได้จะต้องเป็นกรณีที่เป็นความผิดสำาคัญตามที่กำาหนดไว้ 

 44 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
 45 หยุด แสงอุทัย, “บทบัญญัติใหม่ๆ ในประมวลกฎหมายอาญา”, ดุลพาห, ปีที่ 
4, ฉบับที่ 7, น.451-453 (2500).
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ในประมวลกฎหมายอาญา และศาลไทยจะลงโทษได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาล 

แห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายร้องขอในกรณีที่คนไทย 

เป็นผู้กระทำาผิด หรือหากเป็นกรณีผู้กระทำาผิดเป็นคนต่างด้าว ศาลไทย 

จะลงโทษได้เมื่อรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ 

ร้องขอให้ลงโทษ

 6. เจ้าพนักงานกระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่่ราชการนอก 

ราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงพัฒนาการของ 

ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับ   หลักดินแดนและข้อยกเว้นเรียงมาตรา 

ไปตั้งแต่มาตรา 4 ถึงมาตรา 9 โดยจะได้กล่าวถึงบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลง 

ไปจากกฎหมายลักษณะอาญาและเหตุผลเบ้ืองหลังของการแก้ไขบทบัญญัติ 

ในมาตรานั้นๆ

 3.1  บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหลักดินแดนและบทขยายหลัก
ดินแดน

  3.1.1  การกระทำาความผิดในราชอาณาจักร (มาตรา 4 วรรค 

แรก)

  มาตรา 4 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาความผิดใน

ราชอาณาจักรต้องรับโทษตามกฎหมาย”

 จากบทบัญญัติดังกล่าวสะท้อนถึงหลักดินแดนอย่างชัดเจน โดย

กำาหนดให้ผู้ใดก็ตาม ที่กระทำาความผิดในอาณาเขตของประเทศไทยก็ 

ต้องรับโทษตามกฎหมายของไทย ซึ่งเป็นการยืนยันหลักดินแดนที่เดิมเคย 

บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 9 เพียงแต่มีการปรับแก้ไข 

ถ้อยคำาเสียใหม่ให้เป็นภาษาที่ใช้ในปัจจุบันเท่านั้น 

 อย่างไรก็ตาม ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ได้มีประเด็นพิจารณาว่า หลักดินแดนตามมาตรานี้ควรมีการบัญญัติ 
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ข้อยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศไว้หรือไม่ เช่น กรณีของทูตซึ่งได้ 

รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต โดยนายกียองได้ยกร่างมาตรา  9 

วรรคแรก ของกฎหมายลักษณะอาญาขึ้นใหม่เพื่อเสนออนุกรรมการฯ 

ดังที่ปรากฏในร่างประมวลกฎหมายอาญาเพื่อพิจารณาในวาระที่สองของ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 26 เมษายน 248346 ซึ่งได้จัดทำาขึ้นภายหลัง

จากพิจารณาหลักการต่างๆ ในกฎหมายลักษณะอาญาที่สมควรแก้ไขแล้ว 

ในวาระที่หนึ่ง โดยมีข้อความดังนี้

 “บุคคลทุกคนท่ีอยู่ในราชอาณาจักรอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 

ไทย เว้นแต่จะได้มีการยกเว้นตามกฎหมายระหว่างประเทศ…”

 ทั้งนี้ ผู้ร่างให้เหตุผลว่า การขอเสนอถ้อยคำาขึ้นใหม่ (โดย 

เทียบเคียงจากกับมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี)47 โดยที่

ให้มีข้อยกเว้นไว้นั้น ก็เพราะตามกฎหมายระหว่างประเทศยอมยกเว้น 

ทูตและบริวารในบางกรณีมิให้อยู่ในบังคับของกฎหมายของประเทศที่ทูต 

นั้นเป็นผู้แทน48 อย่างไรก็ตาม อนุกรรมการฯ ก็มิได้มีมติให้แก้ไขตามที่

นายกียองเสนอแต่อย่างใด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะต้องการให้เป็นไปตามหลัก 

 46 ต่อไปนี้จะเรียกว่า ร่างประมวลกฎหมายอาญาเพื่อพิจารณาในวาระที่สองของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
 47 Italian Penal Code 1930
Article 3 Binding Force of the Penal Law
 Italian penal law shall be binding on all, citizens or aliens, who are 
in the territory of the State,except as otherwise prescribed by domestic public 
law or by international law.
 Italian pnal law shall be binding also on all, citizens oe aliens, who 
are abroad, within the limits prescribed by that law or by international law.
 48 ร่างประมวลกฎหมายอาญา (สำาหรับการพิจารณาในวาระที่สองของ
อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2483,  
(พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2483), น.23.
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ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง หรืออาจจะมีข้อยกเว้นใน 

กฎหมายอื่นๆ อีก เช่น ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงไม่ควรต้องบัญญัติไว้  

ทำาให้ถ้อยคำาของกฎหมายเป็นไปตามที่ปรากฏไว้ในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง 

ปัจจุบัน

 3.1.2  การกระทำาความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย 

(มาตรา 4 วรรคสอง)

  มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติว่า “การกระทำาความผิดในเรือไทย

หรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่ากระทำาความผิดใน 

ราชอาณาจักร”

 หลักการนี้เป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นใหม่ โดยเหตุผลที่มีการ

บัญญัติเพิ่มเติ่มขึ้นมาเนื่องจาก อนุกรรมการฯ เห็นว่า เวลานี้อำานาจ 

อธิปไตยของรัฐต่างๆ ขยายออกไปแล้ว กฎหมายโดยมากบัญญัติว่าถ้า 

ทำาผิดในเรือให้ถือว่ากระทำาผิดในอาณาเขต ดังนั้น จึงเห็นควรบัญญัติ 

เพิ่มเติมในมาตรา 9 ของกฎหมายลักษณะอาญา ให้รวมถึงการกระทำาผิด 

ในเรือสยามด้วย49 นอกจากนั้นแล้ว ยังมีข้อเสนอของอนุกรรมการฯ 

เพิ่มเติมอีกว่า เมื่อจะขยายความแล้วก็ควรขยายไปถึงการกระทำาผิดใน 

อากาศยานด้วย50 ที่ประชุมอนุกรรมการฯ จึงตกลงให้แก้ไขมาตรา 9 ให้

กินความรวมถึงการกระทำาผิดบนเรือสยามและอากาศยานด้วย โดยได้ 

มอบหมายให้เลขานุการปรึกษานายกียองและร่างเสนอที่ประชุมในวาระ 

ที่สอง51 

 49 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 7/22/2482 , (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2482), น.9.
 50 เพิ่งอ้าง, น.12.
 51 เพิ่งอ้าง, น.13.
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 นายกียองได้ยกร่างมาตรา  9  วรรคสองของกฎหมายลักษณะ

อาญาขึ้นใหม่เพื่อเสนออนุกรรมการฯ ดังที่ปรากฏในร่างประมวลกฎหมาย 

อาญาเพื่อพิจารณาในวาระที่สองของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี 

ข้อความดังนี้

 “ราชอาณาจักร หมายถึงที่ๆ อยู่ในอำานาจอธิปไตยของรัฐไทย 

รวมตลอดถึง  เรือ  อากาศยานไทย  ไม่ว่าจะอยู ่ ณ  ที่ใด ทั้งนี้อยู่ภายใต้

บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ”

 ถ้อยคำาของบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ผู้ร่างได้ร่างขึ้นโดยเทียบเคียง

มาจากมาตรา 4 วรรคสองของประมวลกฎหมายอาญาอิตาลี52 โดยคำาว่า 

“ที่ๆ อยู่ในอำานาจอธิปไตย” นี้ประสงค์จะให้มีความหมายคลุมถึงพื้น 

อากาศและเขตทะเลชายฝั่งด้วย53 เพื่อที่จะสามารถลงโทษผู้กระทำาผิด

ในเรือไทยหรืออากาศยานไทยได้ตามมาตรา 9 วรรคแรกของกฎหมาย 

ลักษณะอาญา 

 เมื่ออนุกรรมการฯ พิจารณาในวาระที่สอง ก็ได้มีการพิจารณา 

ปรับแก้ถ้อยคำาใหม่ โดยมีการอภิปรายในประเด็นที่ว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม 

คำาว่า “ให้ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักร” ต่อท้ายประโยคที่ว่า เรือ 

 52 Italian Penal Code 1930
Article 4 Italian Citizens, Territory of the State
 (Paragarph 2)  For purposes of penal law, the territory of the State 
shall include the territory of the Republic ,[that of the colonies], and every other  
place subject to the sovereignty of the State, Italian ships and aircraft shall be  
deemed to be territory of the State whrerever located, unless subject under 
international law to a foreign territorial law.
 53 ร่างประมวลกฎหมายอาญา (สำาหรับการพิจารณาในวาระที่สองของ
อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2483, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น.9.
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อากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่  ณ ที่ใด หรือไม่ โดยนายกียองได้ 

อภิปรายแสดงความเห็นว่า 

 “เรือและอากาศยานนั้น กฎหมายอิตาลีและกฎหมายจีนเป็น

แต่ใช้คำาว่า are deemed to be State territory ข้าพเจ้าคิดว่าใช้คำานี้ 

ดีกว่า เพราะตามความเป็นจริงเรือและอากาศยานไม่ใช่อาณาจักรไทย  

เพราะเป็นของเคลื่อนที่ได้”54  

 ที่ประชุมอนุกรรมการฯ เห็นด้วยกับนายกียอง จึงตกลงแก้ไข 

ข้อความใหม่เป็นว่า

 “ราชอาณาจักร” หมายถึงที่ๆ อยู่ในอำานาจอธิปไตยของรัฐไทย 

เรือ อากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ให้ถือว่าอยู่ในราชอาณาจักร 

ทั้งนี้ ภายในบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ55

 การแก้ไขดังกล่าว จึงเป็นการยืนยันว่าเรือและอากาศยานไทยนั้น 

มิใช่ราชอาณาจักร กฎหมายอาญาจึงต้องมาบัญญัติไว้ให้ถือว่าอยู่ในราช

อาณาจักร เพื่อให้ศาลไทยมีอำานาจลงโทษได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ในขั้นสุดท้าย 

ก่อนเสนอร่างประมวลกฎหมายอาญาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อส่งให้ 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง โดยเอานิยาม 

ความหมายของราชอาณาจักรในตอนต้นของวรรคสองออก และปรับแก้ 

ถ้อยคำาเสียใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนเลขมาตราใหม่เป็นมาตรา 4 ซึ่งมีข้อความ  

ดังนี้ 

 54 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 92/15/2483 , (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2483), น.9. 
 55 เพิ่งอ้าง, น.10.
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 “ผู้ใดกะทำาความผิดในราชอาณาจักร ต้องรับอาญาตามกดหมาย

 การกะทำาความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย ไม่ว่าจะอยู่นะ 

ที่ใด ให้ถือว่ากะทำาความผิดในราชอาณาจักร56”

 เมื่อพิจารณาร่างกฎหมายในมาตราดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในวรรคสองแล้ว จะเห็นได้ว่าตรงกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสองใน 

ปัจจุบันทุกประการ สำาหรับเหตุผลที่อนุกรรมการฯ เลือกที่จะไม่นำานิยาม 

ของราชอาณาจักรใส่ไว้ในร่างกฎหมาย เป็นเพราะต้องการให้เป็นไปตาม 

ความเป็นจริง และตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง57

โดยการแก้ไขนี้มีการเทียบเคียงจากประมวลกฎหมายอาญาของจีนใน

มาตรา 358

 3.1.3  การกระทำาความผิดที่คาบเกี่ยวกันในหลายพื้นที่ 

(มาตรา 5 และมาตรา 6)

  มาตรา 5 บัญญัติว่า “ความผิดใดที่การกระทำาแม้แต่ส่วนหนึ่ง

ส่วนใดได้กระทำาในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระทำาเกิดในราชอาณาจักร 

โดยผู้กระทำาประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่ง 

การกระทำา ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็น 

 56 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 603/176/2487, (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2487), น.4.
 57 หยุด แสงอุทัย, ประมวลกฎหมายอาญา :ศึกษาทางคำาพิพากษาฎีกา, พิมพ์
ครั้งที่ 2 (พระนคร โรงพิมพ์เฟื่องอักษร 2511), น.67.
 58 The Criminal Code of the Republic of China 1935
 Article 3  This Code shall apply to any offence committed within the  
territorial limits of the Republic. 
 An offence committed on board any vessel flying the flag of the 
Republic beyond the territorial limits of the Republic, shall be deemed to have 
been committed within the territorial limits of the Republic.
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ได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรก็ดี ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำาใน

ราชอาณาจักร

ในกรณีการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำาการใดซ่ึงกฎหมาย 

บัญญัติเป็นความผิด แม้การกระทำานั้นจะได้กระทำานอกราชอาณาจักร 

ถ้าหากการกระทำานั้นจะได้กระทำาตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสำาเร็จ ผลจะ 

เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระทำา 

ความผิดนั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร”

มาตรา 6 บัญญัติว่า “ความผิดใดที่ได้กระทำาในราชอาณาจักร

หรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำาในราชอาณาจักร แม้การกระทำา 

ของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุน หรือของผู้ใช้ให้กระทำาความผิด 

นั้นจะได้กระทำานอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ 

ให้กระทำาได้กระทำาในราชอาณาจักร”

บทบัญญัติในมาตรา 5 และ 6 นี้เป็นบทขยายหลักดินแดนตาม 

มาตรา 4 วรรคแรก โดยประสงค์จะกำาหนดความผิดที่ถือว่าได้กระทำา 

ในราชอาณาจักรขึ้น หากเป็นความผิดที่มีความคาบเกี่ยวกับดินแดนของ 

ประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ีทั้งการกระทำาและผลของการกระทำา 

ทั้งหมดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรตามมาตรา 4 เช่นกรณีของการกระทำา 

ความผิดบางส่วนในราชอาณาจักรให้ถือว่ากระทำาความผิดในราชอาณาจักร 

หรืิอการกระทำาความผิดของตัวการด้วยกันเอง ของผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้ 

กระทำาความผิดกระทำานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน 

ผู้ใช้ให้กระทำาความผิด ได้กระทำาในราชอาณาจักร เป็นต้น โดยบทบัญญัติ 

ทั้งสองมาตราดังกล่าวนี้เป็นบทบัญญัติที่เพิ่งมีการยกร่างขึ้นมาใหม่ในชั้น 

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ 

ปรากฏการบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาบทบัญญัติมาตรานี้ในรายงานการ 
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ประชุมของอนุกรรมการฯ แต่อย่างใด59 โดยมาตรา 5 และมาตรา 6 นี้

แต่เดิมตอนยกร่างขึ้นครั้งแรกอยู่ในมาตราเดียวกัน โดยร่างขึ้นโดยคณะ 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญาของสภาผู้แทน 

ราษฎร ในปี 2494 (คณะกรรมาธิการฯ 2494)60 ซึ่งมีข้อความ ดังนี้

“มาตรา 4 ทวิ ความผิดใดได้กระทำาในราชอาณาจักรหรือผล 

แห่งการกระทำาได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำา 

ในราชอาณาจักร 

ในกรณีการพยายามกระทำาความผิด ถ้าได้ลงมือกระทำาในราช 

อาณาจักรหรือประสงค์ที่จะให้ผลแห่งการกระทำาเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  

ให้ถือว่าการพยายามกระทำานั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร

ความผิดและการพยายามกระทำาความผิดท่ีกระทำาภายในราช

อาณาจักรน้ัน การกระทำาท่ีเป็นการกระทำาของตัวการและของผู้สมรู้ใน 

ความผิดน้ัน แม้กระทำานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทำาในราชอาณาจักร”61     

สำาหรับเหตุผลในการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตราดังกล่าวนี้ น่าจะ 

เป็นเพราะต้องการให้เกิดความชัดเจนว่าสถานที่ใดที่จะถือว่าเป็นสถานที่ 

กระทำาความผิด โดยปัญหานี้อาจมีความสำาคัญเมื่อกระทำาผิดในประเทศ 

ไทยแต่ผลเกิดในต่างประเทศ หรือกระทำาผิดในประเทศแต่ผลเกิดขึ้นใน 

ประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับอำานาจของประเทศที่จะลงโทษผู้ 

กระทำาผิด62 โดยแต่เดิมก่อนที่จะมีบทบัญญัติในมาตรา 5 มีการอธิบาย

 59 โชค จารุจินดา, “รายงานการะชุมร่างประมวลกฎหมายอาญา (และ
บันทึกประกอบ)”, ดุลพาห, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, น.867. (2503). 
 60 บันทึกการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 24.., 2494, น.1.
 61 ร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 24.., 2494, น.7
 62 หยุด แสงอุทัย,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.77-78.
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ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ที่กระทำาความผิดไว้ในคำาอธิบายกฎหมาย 

ลักษณะอาญา 

  ปัญหาที่ว่าสถานที่ใด คือ สถานที่ๆ กระทำาความผิดนี้ มีทฤษฎี 

อธิบายไว้ 3 ทฤษฎี ดังนี้63

  (ก) ทฤษฎีที่ถือเอาการกระทำาเป็นสำาคัญ กล่าวคือ กระทำา 

ความผิดสถานที่ใด ให้ถือว่าสถานที่นั้นคือสถานที่กระทำาความผิด เช่น 

ยิงคนในประเทศไทย แม้ผู้ถูกยิงจะอยู่ในเขตสหรัฐมลายู ก็ถือว่าได้กระทำา 

ความผิดในประเทศไทย

  (ข) ทฤษฎีที่ถือเอาผลแห่งความผิดเป็นสำาคัญ ตามตัวอย่างที่ 

กล่าวมาใน (ก) สถานที่ๆ กระทำาความผิด คือ สหรัฐมลายู เพราะผลของ 

ความผิด คืิอ การกระทำาให้บาดเจ็บเกิดขึ้นที่นั่น

  (ค) ทฤษฎีที่รวมทฤษฎี (ก) และ (ข) เข้าไว้ด้วยกัน ตามทฤษฎีนี้  

สถานที่ๆ กระทำาความผิด คือ ทั้งสถานที่ๆ กระทำาและที่ผลแห่งความผิด 

เกิดขึ้นด้วย ตามตัวอย่างใน (ก) สถานที่ๆ กระทำาความผิด คือ ประเทศไทย 

และสหรัฐมลายู 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 5 และ 6 แล้วจะเห็นว่า 

หลักที่ใช้ในประมวลกฎหมายอาญานั้นเอนเอียงไปในทางที่ว่าทุกแห่งที่ม ี

การกระทำาหรือผลแห่งการกระทำาแต่ละแห่งต่างก็เป็นที่ที่เกิดความผิดด้วย 

กันทั้งสิ้น64 สถานที่ๆ กระทำาความผิดจึงได้แก่ สถานที่ๆ กระทำาความผิด

ไม่ว่าทั้งหมดหรือกระทำาแต่บางส่วน และสถานที่ๆ ผลแห่งการกระทำา 

ความผิดได้อุบัติขึ้น ถ้าเป็นการกระทำาความผิด สถานที่ๆ กระทำาความผิด  

คือ สถานที่ๆ ลงมือกระทำาความผิดและสถานที่ซึ่งผลแห่งความผิดควรจะ 

ได้อุบัติขึ้น ถ้าหากทำาความผิดสำาเร็จ นอกจากนั้นแล้ว ถ้าเป็นการร่วมมือ 

 63 เพิ่งอ้าง.
 64 จิตติ ติงศภัทิย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.100.
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ในการกระทำาความผิดในฐานะเป็นผู้ใช้ให้กระทำาความผิดหรือเป็นผู้สมรู้  

สถานที่ๆ กระทำาความผิด คือ สถานที่ๆ ได้ใช้ให้กระทำาความผิด หรือสถาน

ที่ๆ ให้ความช่วยเหลือ และสถานที่ๆ ผลแห่งการยุยงและผลแห่งการช่วย

เหลือได้อุบัติขึ้น65   

  หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างประมวลกฎหมาย 

อาญาฉบับซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญมาแล้ว ใน 

ช่วงเดือนตุลาคม 2494 ปรากฏว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในเดือน 

พฤศจิกายนในปีเดียวกันทำาให้การพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญา 

ต้องสะดุดลง โดยร่างประมวลกฎหมายอาญาถูกนำากลับมาพิจารณาใหม่ 

ในปี 2495 หลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปและมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ 

แล้ว ทำาให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหม่เพื่อพิจารณาร่าง 

ประมวลกฎหมายอาญา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คณะกรรมาธิการฯ 2495)  

ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการที่มีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขมาตราต่างๆ ใน

ประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา รวมทั้งมาตรา 5 ด้วย

  สำาหรับประเด็นสำาคัญที่คณะกรรมาธิการฯ 2495 ได้อภิปราย 

กันในการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา 4 ทวิ ที่พิจารณา 

โดยคณะกรรมาธิการฯ 2494 (ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนเลขมาตราเป็นมาตรา  

5 ในตอนที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน 

ราษฎรในปี 2495)66 มีด้วยกัน 3 ประเด็น ดังนี้

   ประเด็นแรก ควรมีการบัญญัติให้กรณีที่เฉพาะแต่ผลแห่งการ

กระทำาความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทำาความผิดใน 

ราชอาณาจักรหรือไม่ เนื่องจากมีกรรมาธิการบางท่าน เห็นว่า เป็นการ 

เอาตำารามาเขียนเป็นโค๊ต เป็นการบัญญัติกฎหมายโดยไม่มีขอบเขต โดย 

 65 หยุด แสงอุทัย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.78.
 66 ร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2495.
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เอาผู้ที่กระทำาความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักรมาลงโทษในประเทศไทย67 

ซึ่งนายหยุด แสงอุทัยหนึ่งในคณะกรรมาธิการได้ชี้แจงว่า กฎหมายอาญา 

ในสมัยใหม่ เช่น กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์หรืออิตาลี68 ต้องการให้เกิด

ความชัดเจนเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่ที่ความผิดเกิด จึงให้ถือเอาสถานที่ 

เกิดเหตุและสถานที่ที่ผลแห่งการกระทำาได้เกิดขึ้น ถ้าเราปล่อยไปตาม 

ตำาราผลก็คือจะไม่มีใครเชื่อ69 ที่ประชุมจึงได้ตกลงให้บัญญัติไว้เพื่อความ

ชัดเจน 

  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมก็ได้อภิปรายต่อไปอีกว่า คำาว่า “ผล” 

แห่งการกระทำาเกิดขึ้นในราชอาณาจักรนี้ ควรจะมีความหมายแค่ไหน 

เพียงใด จะหมายความรวมถึงทุกกรณีที่ผลแห่งการกระทำาความผิดเกิด 

ขึ้นในราชอาณาจักร ไม่ว่าผู้กระทำาความผิดจะได้ตั้งใจให้เกิดผลในราช 

อาณาจักรหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่จะต้องลงโทษผู้ที่กระทำาผิดนอกราช 

อาณาจักร จึงควรบัญญัติให้ชัดเจน ซึ่งพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ได้ 

อภิปรายแสดงความเห็นว่า  

 67 รายงานการประชมุกรรมาธกิารวสิามญัฯ ครัง้ที ่4/2495 วนัที ่9 ตลุาคม 2495 
ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.871.
 68 รา่งในมาตรา 5 นี ้(มาตรา 4 ทวเิดมิ) รา่งขึน้โดยเทยีบเคยีงจากประมวลกฎหมาย
อาญาอิตาลี
 Italian Penal Code 1930
      Article 6  Offences Committed in the Territory of the State
        Whoever commits an offense in the territory of the State shall be  
punished according to Italian law.
        An Offense shall be deemed committed in the territory of the State  
when the act or omission which constitutes it occurred therein in whole or in 
part,or when an event which is a consequence of the act or omission took  
place therein. 
 69 รายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 4/2495 วันที่ 9 ตุลาคม
2495, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 67.
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  “เรื่องผลแห่งการกระทำาเกิดในราชอาณาจักร คำาว่า “ผล” อาจ

เกิดขึ้นได้ด้วยประการต่างๆ เช่น การกระทำาเกิดนอกราชอาณาจักร เช่น  

ยิงคนในอินโดจีน คนได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวที่ศิิริราชแล้วตายลง จะ 

ต้องถือว่าผลเกิดในราชอาณาจักร เราจึงต้องจำากัดคำาว่า “ผล” และคำาว่า  

“ผล” นี้อาจเกิดขึ้นได้ 2 ประการ คือ ผลตั้งใจให้เกิดขึ้น หรือเห็นควรจะ 

เกิดผลขึ้น ในกรณีที่ผลนั้นผู้กระทำาไม่ได้ตั้งใจให้เกิด หรือโดยสภาพผล 

ไม่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ถือว่าทำาผิดในราชอาณาจักร”70 

  ที่ประชุมกรรมาธิการยอมรับหลักการในเรื่องที่ว่าควรจำากัด  

“ผล” แห่งการกระทำาผิด ดังนั้น จึงได้เสนอให้แก้ไขร่างมาตรา 5 

เสียใหม่ โดยบัญญัติเพิ่มไปว่า ผลแห่งการกรทำาเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  

โดยผู้กระทำาประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่ง 

การกระทำา ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรจะเกิดในราชอาณาจักร ให้ถือว่าความผิด 

นั้นได้กระทำาในราชอาณาจักร โดยกรณีแรกเป็นการเทียบมาจากหลักการ 

ในเรื่องเจตนาประสงค์ต่อผล ส่วนกรณีหลังนี้หมายถึงกรณีประมาทซึ่งตรง 

กับภาษาอังกฤษว่า natural result โดยที่ประชุมเห็นว่าศาลไทยควรมี 

อำานาจในการลงโทษในกรณีกระทำาโดยประมาทนอกราชอาณาจักรด้วย71 

และนอกจากนั้นแล้วกรรมาธิการยังได้เสนอให้บัญญัติเพิ่มเติมให้รวมไปถึง 

กรณีของเจตนาเล็งเห็นผลด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการในเรื่องเจตนา 

กระทำาความผิด ดังนั้น ในที่สุดคณะกรรมาธิการฯ 2495 จึงได้แก้ไขร่าง 

มาตรา 5 วรรคแรก โดยมีข้อความ ดังนี้

  “มาตรา 5  ความผิดใดที่กระทำา แม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้กระทำา

ในราชอาณาจักร หรือผลแห่งการกระทำาความผิดเกิดในราชอาณาจักร 

 70 รายงานการประชมุกรรมาธกิารวสิามญัฯ ครัง้ที ่5/2495 วนัที ่16 ตลุาคม 2495 
ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.875.
 71 เพิ่งอ้าง, น.876.

60s.indd   366 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  367

โดยผู้กระทำาประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่ง

การกระทำา ผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชอาณาจักร หรือย่อมจะเล็งเห็น

ได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักร ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำาลงใน

ราชอาณาจักร…”72 

  ประเด็นที่สอง  ควรบัญญัติให้การตระเตรียมนอกราชอาณาจักร

ถือว่ากระทำาในราชอาณาจักรหรือไม่ เนื่องจาก ร่างมาตรา 5 ที่ผ่านการ

พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการฯ 2494 กำาหนดไว้เฉพาะกรณีของการ 

พยายามกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า 

เนื่องจากตามร่างประมวลกฎหมายอาญา การตระเตรียมเป็นความผิด 

เช่นเดียวกัน เมื่อมีบทบัญญัติเรื่องพยายามก็ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

ตระเตรียม จึงได้แก้ไขมาตรา 5 วรรคสองให้รวมถึงกรณีการตระเตรียม

ด้วย73  

  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพยายามหรือการตระเตรียมการโดย 

สภาพแล้ว เป็นกรณีที่ผลของการกระทำาความผิดไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งต่าง 

จากกรณีในวรรคแรก ดังนั้น คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่าควรจะมีการ 

บัญญัติถ้อยคำาในวรรคสองให้แตกต่างจากวรรคแรก โดยแก้ไขเพิ่มเติมว่า  

ถ้าการกระทำานั้นได้กระทำาถึงความผิดสำาเร็จ ผลจะเกิดในราชอาณาจักร 

ลงไปในวรรคสอง มาตรา 5 วรรคสองจึงมีข้อความ ดังนี้

  “ในกรณีตระเตรียมการ หรือพยายามกระทำาความผิด บรรดา

ซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แม้การกระทำานั้นจะได้กระทำานอก 

ราชอาณาจักร ถ้าหากการกระทำานั้นจะได้กระทำาตลอดไปจนถึงขั้น 

 72 รายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 6/2495 วันที่ 30 ตุลาคม 
2495 ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.880.
 73 รายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 3/2495 วันที่ 2 ตุลาคม
2495 ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.869.
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ความผิดสำาเร็จ ผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการตระเตรียม 

หรือพยายามกระทำาความผิดนั้น ได้กระทำาในราชอาณาจักร”    

  ประเด็นที่สาม ควรบัญญัติหลักการที่ว่าความผิดใดเกิดขึ้นใน

ราชอาณาจักร แม้การกระทำาของตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุนที่กระทำา 

ความผิิดนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่ากระทำาความผิดในราชอาณาจักรเอา 

ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ เนื่องจาก กรรมาธิการบางท่าน 

เห็นว่า เป็นเรื่องที่เอาคำาอธิบายในทางตำารามาเขียนเป็นกฎหมาย และ 

การพิจารณาหรือพิสูจน์ความผิดทำาได้ยากเพราะตัวอยู่นอกประเทศ  

เป็นการเขียนกฎหมายโดยไม่มีขอบเขต74 อันเป็นข้อกังวัลเช่นเดียวกับที่

อภิปรายกันในมาตรา 5 วรรคแรก ซึ่งนายหยุด แสงอุทัยได้ชี้แจงต่อ 

คณะกรรมาธิการว่า 

  “การที่บัญญัติให้ถือว่าทำาความผิดในประเทศไทย เพราะเรา

ต้องการตัดต้นตอ เช่น คอมมิวนิสต์อยู่ที่สิงคโปร์ แล้วใช้ให้ผู้อื่นเข้ามา 

กระทำาความผิิดในเมืองไทย โดยไม่ได้รับโทษ เช่นนี้ไม่ควร ศาลไทยควร 

ลงโทษ  ผู้นี้ได้ ถ้าหากเข้ามาในเมืองไทย”75

  นอกจากนี้ท่านยังได้อธิบายด้วยว่า การบัญญัติไว้ในลักษณะ 

เช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน ถ้าไม่เขียนไว้อาจสงสัยได้ เป็นการรับรอง 

อำานาจศาลของไทยให้ดีขึ้น ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว แต่ 

ก็ได้มีการปรับแก้ถ้อยคำาใหม่ โดยแก้ไขคำาว่า “ผู้สมรู้”76 เป็น “ผู้สนับสนุน” 

 74 รายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 3/2495 วันที่ 2 ตุลาคม
2495 อ้างถึงใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.868-869.
 75 เพิ่งอ้าง.
 76 คำาว่า “ ผู้สมรู้” นี้ แปลมาจากประมวลกฎหมายอาญาของอียิปต์ ซึ่งคณะ
กรรมาธิการฯ 2494 ได้นำามาเป็นแบบอย่างในการยกร่างมาตรา 5 วรรคสาม 
 Egyptian Criminal Code 1937
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เพื่อให้สอดคล้องกับร่างประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องผู้สนับสนุน77

เพิ่มเติมเรื่องผู้ใช้ลงไป และปรับแก้ถ้อยคำาเสียใหม่ โดยใช้คำาว่า ความผิด 

ใดที่กระทำาในราชอาณาจักร หรือที่ตามประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำา 

ในราชอาณาจักร ขึ้นต้นประโยคแทนถ้อยคำาว่า ความผิดและการพยายาม 

กระทำาความผิดที่กระทำาภายในราชอาณาจักร เนื่องจากต้องการให้ 

ครอบคลุมกรณีตามมาตรา 5 ในวรรคแรกและวรรคสองที่ร่างมาก่อนหน้า

นี้ กรณีถือว่ากระทำาความผิดในราชอาณาจักร รวมทั้งกรณีการพยายาม

และตระเตรียมการตามวรรคสองด้วย78 มาตรา 5 วรรคสาม จึงมีข้อความ 

ดังนี้

  “ความผิดใดที่ได้กระทำาในราชอาณาจักร หรือทีี่ประมวล

กฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำาในราชอาณาจักร แม้การกระทำาของผู้เป็น 

ตัวการด้วยกัน ของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ให้กระทำาความผิดนั้น จะได้ 

กระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร ก็ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ 

ให้กระทำาได้กระทำาในราชอาณาจักร”79

  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ 2495 เห็นว่า ควรแยกร่าง 

มาตรา 5 วรรคสามออกมาเป็นอีกมาตราหนึ่งเป็นมาตรา 5 ทวิ เนื่องจาก  

 Article 2 
 The provisions of present law shall also apply to the person mentioned 
below:
 Fisrt : Any person who commits aboard a deed that renders him/her 
a doer or accomplice in an offense that takes place wholly or partially in the  
Egyptian country…
 77 รายงานการประชมุกรรมาธกิารวสิามญัฯ ครัง้ที ่3/2495 วนัที ่2 ตลุาคม 2495 
ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.868.
 78 รายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญฯ ครั้งที่ 6/2495 วันที่ 30 ตุลาคม 
2495 ใน โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59, น.883.
 79 เพิ่งอ้าง, น.884.

60s.indd   369 7/15/18   3:37 AM



370  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

เป็นคนละเรื่องกับมาตรา 5 วรรคแรกและวรรคสอง ซึ่งต่อมาก็มีการ 

เปลี่ยนเลขมาตราเป็นมาตรา 6 ดังที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา 

ปัจจุบัน

  3.2  บทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้นของหลักดินแดน

  สำาหรับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำาหนดให้ศาลไทยสามารถ 

ลงโทษผู้ท่ีกระทำาผิดนอกราชอาณาจักรได้ซ่ึงเป็นข้อยกเว้นของหลักดิินแดน 

นั้น แต่เดิมมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ของกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 

127 แต่เมื่อเวลาผ่านไป บทบัญญัติเรื่องนี้ในประเทศต่างๆ ได้ก้าวหน้า  

มากขึ้น ความโน้มเอียงของกฎหมายต่างประเทศสมัยใหม่เป็นไปในทาง 

ที่ไม่เพิกเฉยต่อการฟ้องร้องและลงโทษการกระทำาความผิดเพราะเหตุได้ 

กระทำานอกราชอาณาเขต ความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศต่างๆ และ 

ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างประเทศได้ทำาให้การลงโทษการกระทำา 

นอกราชอาณาเขตเป็นส่ิงธรรมดาสามัญและง่ายดายมากข้ึน อนุกรรมการฯ 

จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นหลักดินแดนเสียใหม่ ดังที่

ปรากฏในร่างมาตรา 4 ถึงมาตรา 8 ของร่างประมวลกฎหมายอาญา80 

  อย่างไรก็ตาม อนุกรรมการฯ ได้ใคร่ครวญโดยถี่ถ้วนและเห็นว่า 

ไม่ควรจะใช้หลักเกณฑ์นั้นจนเกินเลยไป จึงจำากัดการลงโทษไว้เฉพาะ 

ความผิดสำาคัญๆ บางความผิดเท่านั้น เพราะในบางกรณีการที่จะลงโทษ 

ความผิดที่ได้กระทำานอกราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลย เช่น  

ความผิดลหุโทษ หรือในบางกรณีการพิจารณา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน 

 80 ร่างประมวลกฎหมายที่ยกร่างโดยอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวล
กฎหมายอาญาของกรรมการกฤษฎกีาในมาตรา 4 เทยีบไดก้บัมาตรา 4 ของประมวลกฎหมาย 
อาญาปัจจุบัน ส่วนร่างมาตรา 5-8 เทียบได้กับมาตรา 7-10 ของประมวลกฎหมายอาญา 
ปัจจุบันตามลำาดับ
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ที่เกีี่ยวกับพยานหลักฐาน) หรือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดีไม่เหมาะสมและ

ได้สัดส่วนกับความผิดที่ได้กระทำาลง81 

  3.2.1  ข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับความผิด (มาตรา 7) 

   มาตรา 7 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้

นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร คือ

  (1) ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามที่ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 107 ถึงมาตรา 129

  (1/1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 

135/1 มาตรา 135/2 มาตรา 135/3 และมาตรา 135/4

  (2) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ตามที่บัญญัติ 

ไว้ในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254 มาตรา 256 มาตรา 257 และ 

มาตรา 266 (3) และ (4)

  (2 ทวิ) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 282 

และมาตรา 283

  (3) ความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 339 และ 

ความผิดฐานปล้นทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 340 ซึ่งได้กระทำาใน 

ทะเลหลวง”

  บทบัญญัติในมาตรา 7 นี้แต่เดิมมีการบัญญัติไว้แล้วในมาตรา 

10 (1) (2) และ (3) กฎหมายลักษณะอาญา โดยเหตุผลในการบัญญัติให้ 

สามารถลงโทษผู้ที่กระทำาความผิดเหล่านี้ได้ แม้ว่าจะได้กระทำานอกราช 

อาณาจักร ก็เพราะ ลักษณะของความผิดเหล่านี้เป็นความผิดที่ฉกรรจ์เป็น 

พิเศษ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่ใด ย่อมถือว่าเป็นการกระทบต่อความสงบ

 81 อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา, บันทึกเรื่อง ร่าง
ประมวลกฎหมายอาญา ใน รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สามัญ) ชุดที่ 1 ครั้งที่  
19/2492 วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2492.
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เรียบร้อยของประเทศทั้งสิ้น จึงสมควรให้ลงโทษในราชอาณาจักรได้82  ซึ่ง

เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาหลักการ 

ของมาตรานี้แล้ว ก็มิได้มีการแก้ไขหลักการในเรื่องนี้แต่อย่างใด โดย 

กลุ่มของความผิดที่ให้สามารถลงโทษในราชอาณาจักรก็เป็นไปเช่นเดิม  

คือ กลุ่มความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร กลุ่มความผิด 

เกีี่ยวกับการปลอมเงินและดวงตรา และความผิดฐานโจรสลัด เพียงแต่ 

มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการปลอม โดย 

อนุกรรมการฯเห็นว่า ควรเพิ่มเติมความผิดฐานปลอมตั๋วแลกเงินและ 

ใบหุ้นลงไปด้วยอย่างกฎหมายจีนและกฎหมายญี่ปุ่น83 อีกทั้งมีการแก้ไข

โดยระบุเลขมาตราในเรื่องความผิดฐานโจรสลัด (มาตรา 302) ให้ชัดเจน  

ดังนั้น จึงปรากฏข้อความในร่างประมวลกฎหมายอาญาเพื่อพิจารณาใน 

วาระที่สองของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้84

  “มาตรา 10  ผู้ใดกระทำาความผิดดั่งต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร 

จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักร คือ 

  (1) ความผิดตามมาตรา 97 ถึง 111

  (2) ความผิดตามมาตรา 202 ถึง 221 และมาตรา 22585 

 82 เอกูต์ , คำาบรรยายกฎหมายอาชญา ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง, (พระนคร: ร้านกาญจนพิมพ์ดีด, 2477), น.58.
 83 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 8/26/2482 , (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2482), น.9.
 84 ร่างประมวลกฎหมายอาญา (สำาหรับการพิจารณาในวาระที่สองของ
อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2483, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น.23-24.
 85 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 
 มาตรา 225  ผู้ใดปลอมหนังสือสำาคัญโดยมันตั้งใจจะให้เป็นหนังสือชนิดเหล่านี้
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
     (1) เป็นหนังสือสำาคัญในราชการก็ดี
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  (3) ความผิดตามมาตรา 302”86

  ภายหลังจากอนุกรรมการฯ พิจารณาในวาระสองแล้ว ก็ได้มี 

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานี้อีกหลายครั้ง โดยเปลี่ยนเลขมาตราเป็นมาตรา  

5 (ต่อจากบทบัญญัติเรื่องหลักดินแดนในมาตรา 4) ซึ่งปรากฏในร่างที่นำา 

เสนอเพื่อพิจารณาของอนุกรรมการฯ ในปี 2487 ดังนี้ 

  “มาตรา 5 ผู้ใดกระทำาความผิดดังต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร

จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักร คือ

  (1) ความผิดตามมาตรา 89 ถึง 120

  (2) ความผิดตามมาตรา 241 ถึง 263 และมาตรา 267(3)

  (3) ความผิดตามมาตรา 313 ,มาตรา 342 และมาตรา 343 ซึ่ง 

ได้กระทำาในทะเลหลวง”87

  มีข้อสังเกตว่า ตาม (3) มีการเปลี่ยนฐานความผิดใหม่ เนื่องจาก  

อนุกรรมการฯ เห็นว่่าควรยกเลิกความผิดฐานโจรสลัดที่มีอยู่เดิมใน 

กฎหมายลักษณะอาญา เนื่องจาก เห็นว่าน่าจะเป็นถ้อยคำาที่พ้นสมัย และ 

หากความผิดฐานโจรสลัดกระทำาในน่านนำ้าที่เป็นราชอาณาจักรก็ลงโทษ 

     (2) เป็นหนังสือพินัยกรรมก็ดี
     (3) เปน็ใบสำาคญัสญัญาอยา่งใดใดอนับรษิทัออกใหไ้วเ้ปน็คูม่อืแหง่การทีม่หีุน้สว่น 
หรือเป็นเจ้าหนี้ หรือมีกรรมสิทธิ์ที่จะได้ดอกเบี้ย หรือได้ส่วนแบ่งในบริษัทนั้นก็ดี
     (4) เปน็ธนบตัรของธนาคารทีบ่คุคลตัง้ หรอืเปน็ใบสำาคญัในการแลกเงนิ ในสัง่จา่ย 
เงินหรือเป็นเอกสารอย่างใดใด ที่ใช้ต่อกันและกันต่างเงินตราได้นั้นก็ดี 
     ผู้ปลอมหนังสืออย่างใดใดเช่นว่ามานี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ขึ้นไปจนถึงสิบปี และให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง
 86 มีการแยกข้อความในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 10 (4) ไปบัญญัติเป็น
มาตรา 10 ทวิ เพราะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.2.2
 87 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 603/176/2487, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 56 น.5.
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ฐานปล้นทรัพย์ได้อยู่แล้ว88 ดังนั้น จึงมีบัญญัติให้ชัดเจนใน (3) ให้ลงโทษ

ผู้กระทำาผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ในทะเลหลวงซึ่งไม่อยู่ในราช 

อาณาจักรเอาไว้ 

  คณะอนุกรรมการฯ เมื่อได้พิจารณาร่างดังกล่าวแล้ว เห็นว่า (1)  

เหมาะสมแล้ว จึงให้ผ่านไป ส่วน (2) นั้น อนุกรรมการฯ เห็นว่า ควรตัด 

ความผิดฐานนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึิ่งดวงตราแผ่นดินออก เนื่องจาก 

โดยลักษณะของความผิดนั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อนำาเข้ามาในราชอาณาจักร  

และตัดความผิดเกี่ยวกับการปลอมและใช้ตั๋วโดยสารที่ใช้ในการขนส่ง 

สาธารณะที่มุ่งคุ้มครองประชาชนในประเทศออก89 ซึ่งแต่เดิมในกฎหมาย

ลักษณะอาญามีการบัญญัติไว้ให้ลงโทษผู้กระทำาผิดฐานปลอมตั๋วโดยสาร  

เช่น ปลอมตั๋วรถไฟหรือรถรางนอกราชอาณาจักรได้ 

  สำาหรับในส่วนของ (3) ยังมีข้อเสนอจากอนุกรรมการบางท่านให้ 

เพิ่มความผิดฐานเรียกค่าไถ่ลงในอนุมาตรานี้ด้วย แต่ที่ประชุมไม่เห็นด้วย 

เน่ืองจากเห็นว่าเป็นความผิดท่ีไม่สำาคัญถึงขนาดท่ีจะลงโทษคนต่างประเทศ 

ที่กระทำาผิดในต่างประเทศ90 จึงไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ 

  ดังนั้น จากการประชุมของอนุกรรมการฯ ในปี 2497 ที่ประชุม 

จึงได้มีมติให้แก้ไขร่างมาตรา 5 เป็นดังนี้

  “มาตรา 5  ผู้ใดกระทำาความผิดใดๆ ดังต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร 

จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักร คือ

  (1) ความผิดตามมาตรา 89 ถึง 120

 88 อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา, อ้างแล้ว เชิงอรรถ
ที่ 81.
 89 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 603/176/2487, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 56 น.5.
 90 เพิ่งอ้าง, น.6-7.
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  (2) ความผิดตามมาตรา 241 ถึง 255 มาตรา 257 มาตรา 258  

และมาตรา 267(3)(4)

  (3) ความผิดตามมาตรา 341 และมาตรา 342 ซึ่งได้กระทำาใน 

ทะเลหลวง”91

อย่างไรก็ตาม ปรากฏต่อมาว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรานี้อีก  

โดยปรากฏในร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา  

ซึ่งเพิ่มเติมหมวดความผิดและฐานความผิดเข้าไปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ว่าเป็นความผิดในเรื่องใด (เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8) ดังนี้

“มาตรา 5  ผู้ใดกระทำาความผิดดังต่อไปนี้นอกราชอาณาจักร จะ

ต้องรับโทษในราชอาณาจักร คือ

(1) ความผิดเกี่ยวด้วยความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 89 ถึง 112

(2) ความผิดเกี่ยวด้วยการปลอมแปลง  ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 225 ถึง 234 มาตรา 239 มาตรา 241 มาตรา 242 251(3)(4)

(3) ความผิดฐานชิงทรัพย์  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 325

และความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 326 ซึ่งได้ 

กระทำาในทะเลหลวง”92

หลังจากที่ร่างในมาตรานี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร 

ก็ได้มีการเปลี่ยนเลขมาตราจากมาตรา 5 เป็นมาตรา 7 ดังที่ปรากฏใน 

ปัจจุบัน โดยประกอบด้วย (1) (2) (3) ส่วน (2 ทวิ) มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน 

ปี 2540 เนื่องจาก มีการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและ 

เด็กอันมีลักษณะเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศซึ่งสมควรกำาหนดให้ 

 91 เพิ่งอ้าง, น.5.
 92 โชค จารุจินดา, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 59, น.888.

60s.indd   375 7/15/18   3:37 AM



376  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ศาลไทยมีอำานาจในการลงโทษผู้กระทำาผิดนอกราชอาณาจักรได้93 และ 

(1/1) แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2546 เนื่องจาก มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ

การก่อการร้ายขึ้นใหม่ และสถานการณ์เกี่ยวกับการก่อร้ายเป็นเรื่องร้าย

แรงอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นทุกรัฐสมควรจะร่วม

มือกันในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายและกำาหนดให้ศาล

สามารถลงโทษผู้กระทำาผิดฐานก่อการร้ายนอกราชอาณาจักรได้94

3.2.2  ข้อยกเว้นเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทำาความผิด (มาตรา 8)

มาตรา 8 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร

และ

(ก) ผู้กระทำาความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ 

ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ

(ข) ผู้กระทำาความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรือ 

คนไทยเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้ จะต้องรับโทษ 

ภายในราชอาณาจักร คือ

(1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตาม 

ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 217 มาตรา 218 มาตรา 221 ถึงมาตรา 223  ทั้งนี้  

 93 ดู หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ.2540 อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในกฎหมายลักษณะอาญา ก็ได้มีการกำาหนด
ไว้ในมาตรา 241 ในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาเด็กหรือหญิงไปเพื่อการอนาจาร ศาลไทย 
สามารถลงโทษผู้กระทำาผิดได้ โดยไม่ต้องคำานึงว่ากรรมทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็นความผิด 
นั้น ได้กระทำาไว้ในประเทศต่างกันหรือไม่ ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่าสามารถลงโทษผู้  
กระทำาผิดที่ไม่ได้กระทำาผิดในประเทศไทยได้ ซึ่งความในมาตรานี้นำามาจาก International  
Convention for the Suppression of the White Slave Traffic ซึ่งสยามเข้าเป็นภาคี 
ในปี ค.ศ. 1910
 94 ดู หมายเหตุท้ายพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
2546
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เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา 220 วรรคแรก และมาตรา 224 มาตรา 226  

มาตรา 228 ถึงมาตรา 232 มาตรา 237 และมาตรา 233 ถึงมาตรา  

236  ทั้งนี้ เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 238

(2) ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 264  

มาตรา 265 มาตรา 266 (1) และ (2) มาตรา 268  ทั้งนี้ เว้นแต่กรณี 

เกี่ยวกับมาตรา 267 และมาตรา 269

(2/1) ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 269/1 ถึงมาตรา 269/7

(2/2) ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 269/8 ถึงมาตรา 269/15

(3) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา  

280 และมาตรา 285 ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา 276

(4) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 288 ถึงมาตรา  

290

(5) ความผิดต่อร่างกาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 295 ถึง 

มาตรา 298

(6) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ตามที่ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 306 ถึงมาตรา 308

(7) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 309 มาตรา  

310 มาตรา 312 ถึงมาตรา 315 และมาตรา 317 ถึงมาตรา 320

(8) ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา334 ถึงมาตรา 336

(9) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 337 ถึงมาตรา 340
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(10) ความผิดฐานฉ้อโกง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341 ถึง 
มาตรา 344 มาตรา 346 และมาตรา 347

(11) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 352 ถึง 
มาตรา 354

(12) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 357
(13) ความผิดฐานทำาให้เสียทรัพย์ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  

358 ถึงมาตรา 360”
บทบัญญัติในมาตรานี้ เป็นการบัญญัติขึ้นใหม่ โดยยกเลิก 

หลักการเดิมในมาตรา 10 (4) ของกฎหมายลักษณะอาญาที่กำาหนดให้ศาล 
ไทยสามารถลงโทษคนไทยที่กระทำาความผิดในต่างประเทศได้ จะต้อง 
ครบเงื่อนไข 4 ประการดังที่ระบุไว้ในมาตราดังกล่าว95 โดยศาลจะลงโทษ
ได้ต่อเมื่อโจทก์ต้องนำาสืบเงื่อนไขทั้ง 4 ประการ96 ซึ่งเงื่อนไขประการหนึ่ง
ที่สร้างความยุ่งยากให้แก่โจทก์ ก็คือ จะต้องนำาสืบกฎหมายของประเทศ 
ที่ผู้กระทำาผิดไปกระทำาว่าเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศนั้น หรือ 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องนำาสืบกฎหมายต่างประเทศให้ศาลเห็น ซึ่งเป็น 
เรื่องยากในสมัยนั้น เนื่องจาก ผู้ที่รู้กฎหมายต่างประเทศมีอยู่น้อย อีกทั้ง 
การสืบค้นจากตำาราหรือเอกสารกฎหมายของต่างประเทศก็ไม่อาจค้นหา 
ได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องนี้เสียใหม่ โดยระบุ 
ความผิดที่เป็นความผิดสากลคือความผิดที่ทุกๆ ประเทศบัญญัติเป็น 
ความผิด โดยไม่ต้องกำาหนดให้นำาสืบกฎหมายแห่งประเทศที่ความผิดได้
เกิดขึ้นว่าการกระทำาเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา เช่น จะต้อง 
นำาสืบว่าการลักทรัพย์เป็นผิดตามกฎหมายพม่า ทั้งๆ ที่ทุกคนย่อมทราบดี 
ว่าทุกประเทศย่อมบัญญัติว่าการลักทรัพย์เป็นความผิดทั้งนั้น97

 95 ดู มาตรา 10 (4) ของกฎหมายลักษณะอาญา ในหัวข้อที่ 2
 96 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 203/130
 97 หยุด แสงอุทัย , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 62, น.76.
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อนุกรรมการฯของคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการพิจารณา 

ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับมาตรา 10 (4) ของกฎหมายลักษณะอาญา 

เพื่อนำาไปแก้ไขกฎหมายในเรื่องการกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร  

ดังนี้  

ประเด็นแรก ในกรณีที่คนไทยกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร 

ควรที่จะมีการระบุความผิดที่ให้สามารถลงโทษได้ เนื่องจากแต่เดิม ไม่ได้ 

มีการกำาหนดประเภทของความผิดเอาไว้ ทำาให้ความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น  

ความผิดลหุโทษ ก็สามารถฟ้องร้องกันได้ ซึ่งที่ประชุมอนุกรรมการฯ 

ก็เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำาคัญที่อนุกรรมการฯ จะต้องพิจารณาก็คือ  

จะมีแนวทางในการกำาหนดประเภทของความผิดที่จะให้ลงโทษคนไทยที่ 

กระทำานอกราชอาณาจักรอย่างไร

ในเรื่องนี้ อนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า ควรจะกำาหนดเฉพาะ 

ความผิดที่สำาคัญ ซึ่งนายกียองได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 

“หลักมีว่าจะไม่ลงโทษความผิดที่ไม่สำาคัญ ฉะนัั้นถ้าระบุมาตราก็ 

ควรเลือกมาตราที่สำาคัญ แต่ถ้ากำาหนดความผิดมีอัตราโทษจำาคุกกว่า 3 ปี 

หรือ 5 ปีขึ้นไป98 ก็ต้องถือว่า ผู้ร่างกฎหมายเห็นว่าความผิดที่มีอัตราโทษ

มากกว่า 3 ปีหรือ 5 ปีเป็นความผิดสำาคัญ”99

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันและลงความเห็นว่า ควรใช้วิธีการ 

ระบุความผิดที่สำาคัญๆ โดยไม่ต้องมีการบัญญัติว่าว่าความผิดนั้นต้อง 

เป็นความผิดตามกฎหมายต่างประเทศด้วย เพื่อทุ่นเวลาในการสืบพยาน 

ว่าความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ100 ซึ่งถ้าหากใช้วิธีในการ

 98 เป็นหลักที่ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาอิตาลีและฝรั่งเศส
 99 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 8/26/2482, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 83, น.6.
 100 เพิ่งอ้าง.
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กำาหนดโทษขั้นตำ่าเป็นเกณฑ์ อาจมีปัญหาเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 

และเป็นการไม่ยุติธรรม เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ กำาหนดโทษอย่างสูง 

ไม่เกิน 3 ปี ถ้าต่างประเทศขอให้ประเทศไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ 

ประเทศไทยก็ไม่ได้ส่ง แต่เราก็ไม่ลงโทษ เพราะความผิดกำาหนดโทษไม่เกิน  

3 ปี เป็นต้น101

อย่างไรก็ดี ความผิดท่ีสำาคัญท่ีจะมีการบัญญัติไว้น้ัน อนุกรรมการฯ 

เห็นว่า ควรจะเป็นความผิดชนิดที่รู้สึกว่าเป็นบาป102 เป็นสำาคัญ103

ประเด็นที่สอง ควรกำาหนดให้สามารถลงโทษคนต่างด้าวที่กระทำา

ความผิดต่อคนไทยหรือไม่ เนื่องจาก มาตรา 10 (4) ของกฎหมายลักษณะ 

อาญา มิได้บัญญัติกรณีนี้เอาไว้ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรบัญญัติไว้ โดย 

เห็นว่า ถ้าคนต่างประเทศทำาความผิดต่อคนไทยซึ่งเป็นความผิดที่คนไทย 

ทำาในต่างประเทศก็ฟ้องร้องยังศาลไทยได้ ก็ควรให้ศาลไทยมีอำานาจ 

ลงโทษได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยตอบแทนกัน (reciprocity)104

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการไปยกร่างมาตรา 10  

มาเสนอที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สอง ซึ่งผู้ร่างได้ร่างขึ้นใหม่โดยแยก 

มาตรา 10 (4) ออกมาเป็นมาตรา 10 ทวิ โดยเทียบเคียงจากกฎหมาย 

ญี่ปุ่น105 ที่ระบุมาตราที่ให้ลงโทษในราชอาณาจักรได้ทั้งหมด 16 ข้อ ซึ่ง

เทียบได้กับกฎหมายไทย ดังนี้106

 101 เพิ่งอ้าง.
 102 น่าจะหมายถึง ความผิดในตัวเอง (Mala in se) ซึ่งมีรากฐานมาจากศีลธรรม
 103 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 8/26/2482, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 83, น.9.
 104 เพิ่งอ้าง.
 105 Article 3 of Japanese Penal Code 1907
 106 ร่างประมวลกฎหมายอาญา (สำาหรับการพิจารณาในวาระที่สองของ
อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2483, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น.26-27.
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กฎหมายญี่ปุ่น ร่างที่เสนอ ความผิดฐาน

มาตรา 10 ทวิ คนสัญชาติไทยกระทำา
ความผิดดั่งต่อไปนี้      นอกราช
อาณาจักร จะต้องรับอาญาในราช
อาณาจักร คือ 

(1) มาตรา 108,109 (1) ความผิดตามมาตรา 185 ถึง 188 วางเพลิง

(2) มาตรา 119 ไม่มี ทำาให้นำ้าท่วม

(2) ความผิดตามมาตรา 190 ถึง
มาตรา 
 193 มาตรา 199 และมาตรา 200

ทำาให้ทางเป็น
อันตราย

ใส่ยาพิษ
ในแม่นำ้า         
ลำาคลอง

(3) มาตรา 159 ถึง 161  (3) ความผิดตามมาตรา 222 ถึง
มาตรา 224 และมาตรา 231 

ปลอมหนังสือ

(4) มาตรา 167 ปลอมดวงตรา 

(5) มาตรา 167 
179,181 และ 184

(4) ความผิดตามมาตรา 243 ถึง
มาตรา 247

อนาจาร ข่มขืน
กระทำาชำาเรา 
(มาตรา 184 
ของญี่ปุ่นกล่าว
ถึงการแต่งงาน
หลายครั้ง)

(6) มาตรา 199 ถึง 200 (5) ความผิดตามมาตรา 249 ถึง
มาตรา 251

ฆ่าคนตายโดย
เจตนา

(7) มาตรา 204 ถึง 205 (6) ความผิดตามมาตรา 254 ถึง
มาตรา 257

ประทุษร้ายต่อ
ร่างกาย

(8) มาตรา 214 ถึง 216 (7) ความผิดตามมาตรา 261 ถึง
มาตรา 263

รีดลูก

(9) มาตรา 218 (8) ความผิดตามมาตรา 265 ถึง
มาตรา 267

ละทิ้งเด็กหรือ
คนเจ็บ
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(10) มาตรา 220 ถึง 221 (9) ความผิดตามมาตรา 269 ถึง
มาตรา 270 และมาตรา 272

เสื่อมเสีย
เสรีภาพ

(11) มาตรา 224 ถึง 228 (10) ความผิดตามมาตรา 273 ถึง
มาตรา 277

พาเด็ก

(12) มาตรา 230 (11) ความผิดตามมาตรา 282 หมิ่นประมาท

(13) มาตรา 235, 236, 
238 ถึง 241 และ 243

(12) ความผิดตามมาตรา 288 มาตรา 
293 ถึงมาตรา 296

ลักทรัพย์

(13) ความผิดตามมาตรา 297 ถึง
มาตรา 301

วิ่งราว ชิง
ทรัพย์

(14) มาตรา 246 ถึง 250 (14) ความผิดตามมาตรา 303 กรรโชก

(15) ความผิดตามมาตรา 304 ถึง
มาตรา 307 และมาตรา 312

ฉ้อโกง

(15) มาตรา 253 (16) ความผิดตามมาตรา 314 และ
มาตรา 319

ยักยอก

(16) มาตรา 256 วรรค 2 (17) ความผิดตามมาตรา 321 ถึง
มาตรา 323

รับของโจร

ความผิดเช่นว่านี้ ถ้าคนต่างด้าวกระทำา
แก่คนสัญชาติไทยนอกราชอาณาจักรก็ 
จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักรดุจกัน

เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างดังกล่าวในวาระสองแล้ว  

ก็ได้มีความเห็นในประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับร่างมาตรา 10ทวิ ดังนี้

ประเด็นแรก ในกรณีของคนไทยกระทำาความผิดนอกราช

อาณาจักรตามวรรคแรก ต้องให้มีการร้องทุกข์เพื่อเป็นเงื่อนไขในการ 

ดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาผิดหรือไม่ ซึ่งอนุกรรมการฯ เห็นว่า ควรต้องให้มี 

การร้องทุกข์ เนื่องจาก ในทางปฏิบัติต้องมีการขอให้ฟ้องร้อง เพราะถ้า 
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ผู้เสียหายไม่ขอให้ฟ้องร้อง ก็ไม่อาจจะหาพยานหลักฐานมาดำาเนินคดีได้107 

ที่ประชุมจึงได้มีมติให้แก้ไขข้อความในมาตรา 10 ทวิ ตอนต้น ดังนี้

“บุคคลผู้มีสัญชาติไทยกระทำาความผิดดั่งต่อไปนี้นอกราช

อาณาจักร จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักร ในเมื่อรัฐบาลแห่งประเทศที่

ความผิดได้เกิดขึ้น หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ทำาโทษ คือ…”

มีข้อสังเกตว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องขอให้ลงโทษนี้เป็นไปตาม 

เงื่อนไขประการที่ 1 ซึ่งถูกกำาหนดไว้อยู่แล้วในกฎหมายลักษณะอาญาใน 

มาตรา 10 (4) 

ประเด็นที่สอง ในกรณีที่คนต่างด้าวกระทำาผิดต่อคนไทยนอก

ราชอาณาจักร จะต้องให้มีการร้องทุกข์โดยผู้เสียหายก่อนหรือไม่ ซึ่งตาม 

ร่างในวรรคสองของมาตรา 10 ทวิ ข้างต้นที่เทียบเคียงมาจากกฎหมาย 

ของญี่ปุ่นไม่ได้กำาหนดให้มีการร้องทุกข์เป็นเงื่อนไขในการลงโทษในราช 

อาณาจักร ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นว่า จะต้องมี 

การร้องทุกข์ด้วยโดยผู้เสียหายเนื่องจาก ควรมีหลักเดียวกับกรณีที่คนไทย 

ทำาผิดในต่างประเทศ 108 อย่างไรก็ดี ในส่วนรัฐบาลไทยที่เป็นผู้เสียหายไม่

จำาเป็นต้องร้องทุกข์ ก็อาจดำาเนินคดีได้ จึงไม่จำาเป็นต้องบัญญัติให้รัฐบาล 

ไทยร้องทุกข์ นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นกรณีที่รัฐบาล 

ไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายซึ่งต่างจากกรณีตามวรรคแรกที่เป็นกรณี 

ที่คนไทยเป็นผู้กระทำาผิด109 จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยหรือ

คนไทยเป็นผู้เสียหายเอาไว้ในวรรคสองด้วย ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ 

แก้ไขความในวรรคสอง ดังนี้

 107 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 93/16/2483 , (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2483), น.4.
 108 เพิ่งอ้าง, น.8.
 109 เพิ่งอ้าง, น.5.
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“ความผิดเช่นว่านี้ ถ้าคนต่างด้าวเป็นผู้กระทำา และรัฐบาลไทย 

หรือบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้เสียหาย แม้จะได้กระทำานอกราชอาณาจักร 

ก็จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักรดุจกัน ในเมื่อผู้เสียหายได้ร้องขอให้ 

ทำาโทษ”

ประเด็นที่สาม ความเหมาะสมของประเภทของความผิดที่ระบุ

ไว้ในมาตรานี้ ซึ่งส่วนใหญ่ อนุกรรมการฯ เห็นด้วยให้คงไว้ตามที่เสนอ 

แต่มีเฉพาะความผิดฐานรีดลูก (อนุมาตรา 7) เท่านั้นที่อนุกรรมการฯ 

เห็นว่าควรตัดออก เนื่องจาก เห็นว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล และบางประเทศ 

ไม่ถือว่าเป็นความผิดสำาคัญ110 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2487 อนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อ 

พิจารณาร่างมาตรานี้อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบก่อน 

เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ได้มีมติให้ตัดความผิดบางฐานออก 

เพิ่มเติม ดังนี้

1. ความผิดเกี่ยวกับเพศ เนื่องจาก เห็นว่า เป็น local offence  

โดยอายุของหญิงที่กฎหมายอนุญาตให้แต่งงานได้ในแต่ละประเทศไม่ 

เท่ากัน111 

2. ความผิดฐานหมิ่นประมาท เนื่องจาก เห็นว่าเป็นความผิดต่อ 

ส่วนตัว

3. ความผิดฐานยักยอก 

4. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ เนื่องจาก เดิมเป็นเรื่องของกฎหมาย 

แพ่ง112

 110 เพิ่งอ้าง, น.11.
 111 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 607/185/2487, (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2487), น.6.
 112 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 608/188/2487, (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2487), น.3-5.
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นอกจากนี้ อนุกรรมการฯ บางท่านยังได้เสนอให้มีการเพิ่มเติม 

ความผิิดอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่น ความผิดฐานอั้งยี่และซ่องโจร แต่ 

อนุกรรมการฯ มีมติไม่เห็นด้วย เพราะว่า ความผิดดังกล่าวเป็นเรื่องพิเศษ 

ของไทย113 หรือความผิดฐานบุกรุก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้บัญญัติเพิ่มอีก

กรณีหนึ่ง114 ดังนั้น จากการประชุมในปี 2487 จะเหลือความผิดที่กฎหมาย

กำาหนดไว้ทั้งหมด 14 อนุมาตรา โดยแยกความผิดที่เกี่ยวด้วยการก่อให้เกิด 

ภยันตรายแก่ประชาชนออกเป็นสามอนุมาตรา เนื่องจากเห็นว่ามีลักษณะ 

ของความผิดที่ต่างกัน (กลุ่มความผิดเกี่ยวกับวางเพลิงเผาทรัพย์ 

ความผิดเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค  ความผิดเกี่ยวกับการ

ปลอมปนอาหาร นำ้า) และรวมเรื่องบุกรุกเพิ่มเข้าไปอีกอนุมาตรา และ 

เปลี่ยนเลขมาตราเป็นเลขมาตรา 6115

อย่างไรก็ตาม ต่อมาปรากฏในร่างประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 

2491 ซึ่งเป็นร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า  

ความผิดฐานบุกรุกถูกตัดออกไป และมีการรวมความผิดที่เกี่ยวด้วยการ 

ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนมาเป็นอนุมาตราเดียว ทำาให้เหลือ 

ความผิดที่กำาหนดอยู่ 11 อนุมาตรา และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มหมวด 

ความผิดและฐานความผิดเข้าไปในแต่ละอนุมาตราเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ว่าเป็นความผิดในเรื่องใด ซึ่งมีข้อความ ดังนี้

“มาตรา 6 ผู้ใดกระทำาความผิดใดๆ ดั่งต่อไปนี้ได้กระทำานอก 

ราชอาณาจักร คือ

 113 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 94/20/2483, (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2483), น.5.
 114 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 608/188/2487, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 112, น.5.
 115 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 609/189/2487 , (พระนคร : สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2487), น.3-4.
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(1) ความผิดเกี่ยวด้วยการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 202 มาตรา 203 มาตรา 206 ถึงมาตรา 209  

มาตรา 211 มาตรา 213 ถึงมาตรา 217 มาตรา 222 มาตรา 218 ถึง 

มาตรา 221 เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวางโทษตามมาตรา 223 

(2) ความผิดเกี่ยวด้วยเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 249 

มาตรา 250 มาตรา 251 (1) (2) มาตรา 253 และมาตรา 254 

(3) ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 273 ถึงมาตรา  

275 

(4) ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 280 ถึงมาตรา  

283

(5) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 290 ถึงมาตรา 292

(6) ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ใน 293 มาตรา 294  

มาตรา 296 ถึงมาตรา 299 และมาตรา 301 ถึงมาตรา 304 

(7) ความผิดฐานลักทรัพย์และฉกฉวยทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 319 ถึงมาตรา 322

(8) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 323 ถึงมาตรา 326 

(9) ความผิดฐานฉ้อโกงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 327 มาตรา  

329 ถึงมาตรา 331

(10) ความผิดฐานรับของโจรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 341

(11) ความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ใน 

มาตรา 342 ถึงมาตรา 344  

จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร หากว่า

 (ก) ผู้กระทำาความผิดน้ันเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศ 

ที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
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 (ข) ผู้กระทำาความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทย
หรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและได้ร้องขอให้ลงโทษ” 

จากร่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับตัวบทปัจจุบัน  
ซึ่งต่อมาในปี 2494 คณะกรรมาธิการฯ 2494 ได้แก้ไขถ้อยคำาใหม่โดยนำา 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องขอให้ลงโทษมาไว้ในตอนต้นของมาตรา และนำา 
ความผิดเกี่ยวกับเพศกลับมาบัญญัติใหม่อีกครั้ง116 ต่อมาในปี 2499 คณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขเพิ่มเติม 
ความผิดฐานยักยอกเข้ามาอีกกรณี117 และได้มีการเปลี่ยนเลขมาตราเป็น
มาตรา 8 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาในปี 2500 จึงมีการบัญญัติ 
ความผิดไว้ทั้งหมด 13 อนุมาตรา (1)-(13) ส่วน (2/1) ความผิดเกี่ยวกับ              
บัตรอิเล็กทรอนิกส์มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2547 และ (2/2) ความผิด 
เกี่ยวกับหนังสือเดินทางมีการบแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2550 

3.2.3  เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำาความผิดนอก 
ราชอาณาจักร (มาตรา 9)

มาตรา 9 บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำาความผิด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 
205 นอกราชอาณาจักร จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร”

บทบัญญัติในมาตรานี้เพิ่งบัญญัติขึ้นใหม่ในประมวลกฎหมาย 
อาญา โดยเหตุผลที่มีการบัญญัติไว้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า สามารถ 
ลงโทษเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยที่กระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ 
นอกราชอาณาจักรได้ เพราะเจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องซื่อสัตย์ต่อประเทศ 

ไทย ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด จึงควรต้องอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย118 ซึ่ง

 116 บันทึกการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. 24.., 2494, น.11.
 117 ร่างประมวลกฎหมายอาญา,2499.
 118 หยุด แสงอุทัย ,กฎหมายอาญา  เรียนด้วยตนเอง  เล่ม  2, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : สำานักพิมพ์วิญญูชน, 2538), น.325.
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แม้ว่าจะสามารถลงโทษข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐที่กระทำาผิด 

นอกราชอาณาจักรโดยอาศัยมาตรา 10 (4) ของกฎหมายลักษณะอาญาได้ 

ก็ตาม แต่อาจจะประสบความลำาบากในการพิสูจน์กฎหมายต่างประเทศ 

ซึ่งทำาให้ไม่สามารถลงโทษผู้กระทำาผิดได้119 ด้วยเหตุนี้อนุกรรมการฯ ของ

คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า ควรยกร่างบทบัญญัติในเรื่องนี้ขึ้นใหม่ 

ปรากฏตามร่างที่ใช้ในการพิจารณาวาระที่สองของอนุกรรมการฯ ดังนี้

“มาตรา 10 ตรี  เจ้าพนักงานไทยกระทำาความผิดดั่งต่อไปนี้นอก

ราชอาณาจักร จะต้องรับอาญาในราชอาณาจักร คือ

(1) ความผิดตามมาตรา 129 ถึง 146 

(2) ความผิดตามมาตรา 229 และมาตรา 230”120

ทั้งนี้ ผู้ร่างได้อธิบายไว้ว่า การยกร่างในมาตรานี่เทียบเคียงจาก 

มาตรา 4 ของประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่น โดยกฎหมายญี่ปุ่นลงโทษ 

เฉพาะเรื่องปล่อยผู้ต้องหาหลบหนี ปลอมหนังสือ ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ 

ในทางทุจริต ใช้กฎหมายทำาทารุณแก่คนโทษ และการรับสินบน ส่วน 

ร่างที่เสนอนี้นั้น ได้นำาเอาบทบัญญัติหมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 ภาค 2 เรื่อง 

เจ้าพนักงานทำาความผิดฐานใช้อำานาจและตำาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตและ 

เรื่องเจ้าพนักงานปลอมหนังสือมาใส่ไว้121

ต่อมาเมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่างมาตราดังกล่าวใน 

ปี 2483 แล้วอนุกรรมการฯ เห็นด้วยกับหลักการตามร่างที่เสนอ แต่มีการ 

ปรับแก้ถ้อยคำาจาก “เจ้าพนักงานไทย” เป็น “เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทย” 

 119 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 8/26/2482 , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 83, น.3.
 120 ร่างประมวลกฎหมายอาญา (สำาหรับการพิจารณาในวาระที่สองของ
อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2483, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 48, น.27-28.
 121 เพิ่งอ้าง
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เนื่องจาก ต้องการให้ชัดเจนว่าใช้บังคับกับเจ้าพนักงานที่เป็นคนไทย 

เท่านั้น ไม่รวมถึงคนต่างชาติที่ตั้งเป็นเจ้าพนักงาน122

ต่อมาในปี 2494 คณะกรรมาธิการฯ 2494 ได้เห็นชอบให้ 

เพิ่มความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเอาไว้ในร่างมาตรานี้ด้วย  

เนื่องจาก ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมเรื่องนี้เอาไว่ในร่างประมวลกฎหมาย

อาญา (เปลี่ยนเลขมาตราเป็นมาตรา 7) โดยมีข้อความ ดังนี้

“มาตรา 7 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำาผิดตามที่บัญญัติไว้

ในมาตรา 130 ถึงมาตรา 147 และมาตรา 188 ถึง 191 นอกราชอาณาจักร 

จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร”123

จากร่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกับมาตรา 9 ใน

ปัจจุบันมาก ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเลขมาตราที่อ้างถึงใหม่ ดังที่ปรากฏ

อยู่ในกฎหมายปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม แม้หลักการของตัวบทจะไม่ได้ถูกแก้ไข แต่ในการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการในชุดต่อมา คือ คณะกรรมาธิการฯ 2495 

ก็ได้มีการอภิปรายที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรานี้อยู่ 2 ประเด็น ซึ่งอาจสรุป

ได้ ดังนี้124

1. โดยที่ร่างมาตรา 142 ได้มีบทบัญญัติรวมถึงสมาชิสภา 

นิติบัญญัติ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลด้วย ดังนั้นควรขยาย 

ไปถึงบุคคลดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าไม่ควรขยาย เพราะบุคคล 

ดังกล่าวไม่มีโอกาสกระทำาความผิดนอกราชอาณาจักร

 122 รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา 
ครั้งที่ 94/20/2483 , อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 113, น.5.
 123 บันทึกการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.24.., 2494, น.9.
 124 “การประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งประมวลกฎหมายอาญา”,
รัฐสภาสาร,ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, น.102 (2496).
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2. ในกรณีที่ความผิดที่เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยที่ทำาผิดต่อ 

ตำาแหน่งหน้าที่นอกราชอาณาจักร และมีคนไทยหรือคนต่่างด้าวเป็นผู้ใช้ 

หรือผู้สนับสนุนการกระทำาความผิดของเจ้าพนักงาน ควรจะให้ศาลไทย 

ลงโทษได้หรือไม่ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรานี้เป็นมาตรา 

พิเศษที่บัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษเฉพาะตัวเจ้าพนักงานที่กระทำาผิดนอกราช 

อาณาจักร อีกทั้งความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ก็เป็นความผิดตามกฎหมาย 

ไทย แต่อาจไม่เป็นความผิดในประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น จึงสมควรจะ

เอาผิดเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยเท่านั้น ที่ประชุมจึงให้ 

ผ่านร่างมาตรานี้ไปโดยไม่มีการแก้ไข

4.  สรุป

จากการศึกษาความเป็นมาของหลักดินแดนและข้อยกเว้นของ 

หลักดินแดนในกฎหมายอาญาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่า 

หลักดินแดนนั้นมีรากฐานของแนวคิดมาจากความจำาเป็นในการรวมตัว 

ของกลุ่มชนเพื่อจัดตั้งเป็นรัฐจารีต โดยกำาหนดไว้ในกฎหมายให้ผู้ใดที่ 

กระทำาผิดในรัฐนั้นๆ จะต้องรับโทษตามกฎหมายอาญา โดยไม่จำากัดว่า 

ผู้นั้นจะมีสัญชาติใด แต่หลักดินแดนก็ย่อมมีข้อยกเว้นโดยอาจใช้บังคับกับ 

บุคคลที่กระทำาผิดนอกอาณาเขตของรัฐ ก็อาจถูกลงโทษในราชอาณาจักร 

ได้หากเป็นกรณีกระทำาความผิดที่กระทบต่อความสงบสุขของรัฐ ดังที่ 

บัญญัติไว้ในมาตรา 9 และ 10 ของกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งหลักดังกล่าว 

และข้อยกเว้นนี้ก็ตกทอดมาถึงในยุคที่บังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา  

เพียงแต่ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับอิทธิพล 

จากกฎหมายอาญาของต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง 

ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การกำาหนดให้การกระทำาผิดในเรืือไทยหรือ 

อากาศยานไทยให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อ 
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ให้เกิดความชัดเจนในทางทฤษฎีที่มีการกล่าวไว้ในตำาราทางกฎหมาย เช่น  

กำาหนดให้การกระทำาส่วนหนึ่งส่วนใดในราชอาณาจักรหรือผลของการ 

กระทำาผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรก็ให้ถือว่ากระทำาผิดในราชอาณาจักร  

รวมทั้งขยายกรณีที่ให้สามารถลงโทษคนไทยหรือคนต่างด้าวที่กระทำาผิด 

นอกราชอาณาจักรให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักดินแดน 

และข้อยกเว้นของหลักดังกล่าวนั้นได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 

หลักการใช้กฎหมายอาญาในปัจจุบันผ่านทางบทบัญญัติต่างๆ ในประมวล 

กฎหมายอาญา ดังนั้น การศึกษาความเป็นมาของหลักการเหล่านี้ย่อมเป็น 

ประโยชน์ในการเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อ 

นักกฎหมายที่ควรจะต้องพิเคราะห์ถ้อยคำาพร้อมกับความมุ่งหมายตาม 

หลักการใช้และการตีความกฎหมายที่ควรจะเป็น
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สถานะของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน : บทสำารวจ 

แนวคิดในระบบกฎหมายต่างประเทศ

สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ*

1.  บทนำา  

 ตามแนวคิดดั้งเดิมการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ไว้ในรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร จะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ รัฐยอมรับคุณค่าซึ่งติดตัวมนุษย์ 

ทุกคนมาแต่กำาเนิดอย่างเท่าเทียมกันหรือเป็นสิทธิและเสรีภาพที่มีมาก่อน 

รัฐ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจึงมีสถานะเป็นสิทธิป้องกันจากการ 

ใช้อำานาจรัฐ แต่การปรากฏตัวเป็นลายลักษณ์อักษรของสิทธิและเสรีภาพ 

ทำาให้เกิดประเด็นถกเถียงกันในระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ ในเวลา 

ต่อมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันจะยกสิทธิและเสรีภาพตาม 

รัฐธรรมนูญขึ้นยันโดยตรงต่อกันได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นฐานของความ 

สัมพันธ์ระหว่างเอกชนอยู่ภายใต้หลักว่าหากไม่มีกฎหมายห้ามย่อม 

สามารถกระทำาได้ จึงเป็นประเด็นว่าแล้วบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถือเป็น 

กฎหมายที่ห้ามการกระทำาของเอกชนหรือไม่อย่างไร 

 หากรัฐธรรมนูญมีการกำาหนดอย่างชัดเจนว่าสิทธิและเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญมีผลอย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนย่อมไม่เป็น

* อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ปัญหามากนัก แต่สำาหรับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีบทบัญญัติดังกล่าวจะสรุป

ได้เลยหรือไม่ว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลใดๆ ในความ 

สัมพันธ์ระหว่างเอกชน เช่น หากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำาสัญญากับลูกจ้าง 

ที่มีคุณสมบัติทั่วไปเหมือนกัน แต่มีข้อสัญญาที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 

ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุของสถาบันการศึกษาที่ลูกจ้างนั้นจบมา ซึ่งไม่มี 

กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติใดกำาหนดห้ามเรื่องดังกล่าวเป็นการ 

เฉพาะเจาะจง ลูกจ้างฝ่ายที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะอ้างว่าการ

กระทำานั้นขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญได้หรือไม่อย่างไร  

เป็นต้น

 ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผล 

ใช้บังคับจนถึงฉบับปัจจุบัน ประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวในระบบ 

กฎหมายไทยอีกต่อไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ล้วนมีบทบัญญัติ 

ที่ให้สิทธิบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถยก 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ 

คดีในศาลได้1 ซึ่งในคดีที่เป็นการพิพาทกันระหว่างเอกชนก็มีการยกสิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นข้อต่อสู้ในหลายคดี และได้มีการวินิจฉัย 

ในคำาพิพากษาศาลฎีกาอันเป็นการสะท้อนแนวคิดขององค์กรผู้มีอำานาจ 

ใช้และตีความกฎหมายว่า สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจักรไทยมีสถานะอย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนไว้อยู่บ้าง  

เช่น คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8434-8436/2550 มีการวินิจฉัยว่า สิทธิและ

เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รับรองไว้ 

สำาหรับการใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐแก่ชนชาวไทย ไม่ใช่การใช้อำานาจ 

โดยปัจเจกบุคคลแก่ชนชาวไทย ตามคำาฟ้อง คำาให้การ และทางพิจารณา 

ไม่ปรากฏว่าจำาเลยเป็นองค์กรของรัฐ ดังนั้น ระเบียบที่ใช้บังคับระหว่าง 

1 มาตรา 25 วรรคสาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
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จำาเลยผู้เป็นปัจเจกบุคคลกับลูกจ้างของจำาเลยซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลด้วยกัน 

ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 สิทธิและ 

เสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 30 วรรคสอง บัญญัติว่า “ชายและหญิง 

มีสิทธิเท่าเทียมกัน” นั้น ในกรณีของปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคลด้วยกัน 

ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่บัญญัติในแต่ละกรณีไป

 จากตัวอย่างคำาพิพากษาของศาลฎีกาอาจสรุปในเบื้องต้นได้ว่า

ศาลฎีกาเห็นว่า สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใช้ยันกับ 

อำานาจรัฐเท่านั้น และความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนจะต้องพิจารณาไป 

ตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งบทความนี้จะไม่ได้วิเคราะห์ถึงการวางหลักการ 

ดังกล่าวของศาลฎีกา2 แต่จะทำาการสำารวจแนวคิดที่ปรากฎในระบบ

กฎหมายต่างประเทศที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการสะท้อนว่าระบบกฎหมาย 

ต่างๆ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และนำามาเป็นบทเรียนหรือ 

ข้อเปรียบเทียบในการพิเคราะห์ระบบกฎหมายไทยในโอกาสต่อไป

2.  ข้อพิจารณาการกำาหนดสถานะของสิทธิและเสรีภาพตาม 
    รัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน

 หากกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจพิจารณา 

ความหมายและลักษณะได้เป็น 2 รูปแบบ กล่าวคือ พิจารณาเชิง 

รูปแบบ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ย่อมหมายถึง สิทธิและเสรีภาพ 

ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของรัฐได้ให้การรับรองและคุ้มครอง3 ซึ่ง

2 ผู้สนใจโปรดดู สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, “ความผูกพันขององค์กรของรัฐและ
เอกชนต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

3 วษิณ ุเครอืงาม, “สทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนญู”, ใน สูส่ทิธมินษุยชน : สทิธหิรอื
หน้าที่ในประเทศไทยปัจจุบัน?, บรรณาธิการโดย วิมลศิริ ชำานาญเวช และ วิทิต มันตาภรณ์ 
(กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), น.38.
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อาจจะบัญญัติไว้เป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะ หรือบัญญัติอยู่ในส่วนหนึ่ง 

ส่วนใดของรัฐธรรมนูญ แต่หากพิจารณาสภาพบังคับ ด้วยลักษณะโดย 

ทั่วไปของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลประการหนึ่ง คือ การก่อให้เกิด 

หน้าที่แก่บุคคลอื่นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประโยชน์ที่กฎหมาย 

ให้การรับรองและคุ้มครอง หน้าที่ดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าเป็นพันธะผูกพัน

ต่อสิทธินั่นเอง เมื่อกฎหมายที่รับรองนั้นคือรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมาย

ที่กำาหนดโครงสร้างอำานาจรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐด้วย 

กันเอง หรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐกับปัจเจกบุคคล และยัง 

มีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ สภาพบังคับของสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐหรือเป็นพันธะผูกพันต่ออำานาจ 

รัฐ ทั้งเป็นข้อจำากัดการใช้อำานาจของรัฐหรือเป็นสิทธิเรียกร้องต่อรัฐให้ 

ต้องกระทำาการหรืองดเว้นกระทำาการ และอาจมีผลบังคับผูกพันในความ

สัมพันธ์ระหว่างเอกชนได้4 

 ในการพิจารณาว่าสถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนจะมีอยู่อย่างไรนั้น จำาเป็นต้องพิจารณา 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องหลายประการตั้งแต่แนวคิดเกี่ยวกับผลผูกพันของ 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ลักษณะการรับรองสิทธิและเสรีภาพ 

ในรัฐธรรมนูญ หลักการอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน  

และหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

4 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), น.49. และ วรเจตน์ ภาคีรัตน์,
คำาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.199.
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 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับผลผูกพันของสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

 เมื่อบุคคลหนึ่งอ้างความมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพก็ย่อมก่อ 

ให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามให้เป็นไปตาม 

ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง หรือเรียกว่าเป็นผลผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพ  

ในทางทฤษฎีการพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน 

ต่อใครบ้าง จะพิจารณาโดยแบ่งความสัมพันธ์เป็น 2 ระดับ กล่าวคือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน 

เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Effect) และความสัมพันธ์ 

ระหว่างเอกชนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันเป็นความสัมพันธ์ 

แนวระนาบ (Horizontal Effect)

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ง  

(Vertical Effect) สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะมีผลผูกพันโดยตรง 

ต่อองค์กรของรัฐ กล่าวคือ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะมีสภาพ 

บังคับในฐานะเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่อองค์กรของรัฐทันที แม้จะยัง 

ไม่มีกฎหมายใดๆ กำาหนดรายละเอียด และในการใช้อำานาจรัฐจะต้องตก 

อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการปรับใช้กฎเกณฑ์ทาง 

กฎหมายที่มีลำาดับชั้นตำ่ากว่าด้วย

 สำาหรับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนซึ่งเป็นความสัมพันธ์ 

แนวระนาบ (Horizontal Effect) เป็นประเด็นที่ในแวดวงวิชาการด้าน 

กฎหมายของระบบกฎหมายต่างๆ ล้วนให้ความสนใจ และมีตัวอย่างวิธี 

คิดหรือนิติวิธีที่แตกต่างกันตามระบบกฎหมายของประเทศนั้น ซึ่งจะได้ 

พิจารณาในหัวข้อต่อไป

 2.2  ลักษณะการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ

 การรับรองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิ 
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และเสรีภาพชีวิตและร่างกาย สิทธิทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เป้าหมายหลัก 

ของผู้ต้องอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็คือองค์กร 

ของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามหลักการดั้งเดิมของการรับรองสิทธิและเสรีภาพ  

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญในบางประเทศได้มีการบัญญัติสถานะและ 

ผู้ที่ต้องผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติที่วาง 

หลักการทั่วไปในรัฐธรรมนูญ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 

รัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้สิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพันโดยตรงต่อองค์กร 

ของรัฐ โดยไม่ได้ระบุขอบเขตถึงความสัมพันธ์ของเอกชน เช่น กฎหมาย 

พื้นฐานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ค.ศ. 1949)5 และกลุ่ม

รัฐธรรมนูญที่รับรองให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผูกพันโดยตรง 

ต่อองค์กรของรัฐและรับรองครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ของเอกชน 

ด้วย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สวิสเซอร์แลนด์ (ค.ศ. 1999)6

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี7 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก

(กรีซ)8 โดยประเทศที่รับรองให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ผูกพันโดยตรงต่อเอกชนด้วย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส 

(ค.ศ. 1976)9 เป็นต้น 

 กรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดสถานะของสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญต่อเอกชนหรือระบบกฎหมายเอกชนว่ามีอยู่อย่างไรย่อม 

เป็นประเด็นข้อท้าทาย ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการรับรอง 

สิทธิและเสรีภาพว่ามุ่งหมายเพียงการป้องกันการแทรกแซงจากรัฐเท่านั้น 

หรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะของบทบัญญัติที่ชี้ชัดไปที่การจำากัด

5 Article 1 Basic Law for the Federal Republic of Germany
6 Article 35 (3) Federal Constitution of the Swiss Confederation
7 Article 11 Constitution of the Republic of Turkey
8 Article 25 (1) Constitution of Greece
9 Article 18 Constitution of the Portuguese Republic
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หรือกำาหนดหน้าที่ของรัฐผ่านถ้อยคำาที่เป็นการบ่งชี้ไปที่รัฐ เช่น กฎหมาย 

พื้นฐานของเยอรมัน มาตรา 6 (1) บัญญัติว่า การสมรสและครอบครัวจะ 

ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากรัฐ หรือรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 มาตรา 1 บัญญัติว่า รัฐสภาจะบัญญัติกฎหมาย

เกี่ยวกับการสถาปนาศาสนา หรือห้ามการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา 

โดยเสรี หรือตัดทอนเสรีภาพในการพูด หรือการพิมพ์โฆษณา... เป็นต้น 

 แต่รัฐธรรมนูญบางประเทศอาจมีลักษณะการรับรองที่ประกาศ 

ถึงความมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพ และอาจมีเจตนารมณ์ไปไกลถึงการให้ 

ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากการแทรกแซงโดยบุคคลอื่น หากเป็น 

กรณีหลังรัฐอาจมีบทบาทต่อความสัมพันธ์ของเอกชนซึ่งเป็นการกำาหนด 

สถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญต่อเอกชนได้ เช่น กฎหมาย 

พื้นฐานของเยอรมัน มาตรา 3 บัญญัติว่า บุคคลทุกคนมีความเสมอภาค 

กันภายใต้กฎหมาย เป็นต้น ซึ่งบทบัญญัติประเภทนี้ในทางเทคนิคถือ 

ได้ว่า ไม่ได้ปิดช่องอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิขั้นพื้นฐานไม่มีผลในความสัมพันธ์ 

ของเอกชน ทำาให้เป็นปัจจัยสำาคัญที่สามารถทำาให้เกิดการพัฒนาแนวคิด 

ความผูกพันโดยอ้อมของเอกชนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศเยอรมัน 

ดังจะได้กล่าวต่อไป

 ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

ไม่มีบทบัญญัติกำาหนดให้สิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพันโดยตรงต่อองค์กร

ของรัฐดังที่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 255010

10 มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “สิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคำาวินิจฉัยของศาล 
รัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการ 
ตีความกฎหมายทั้งปวง”
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แต่กรณีดังกล่าวไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงผลต่อองค์กรของรัฐที่ต้องผูกพัน 

ต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีข้อน่า 

พิจารณาต่อไปว่าลักษณะการรับรองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ของไทยเป็นการรับรองเชิงเนื้อหามากกว่าจะกล่าวถึงผู้มีหน้าที่ เช่น  

รัฐธรรมนูญมักใช้คำาว่า “บุคคลย่อมมี”11 ซึ่งเป็นประกาศรับรองความ

มีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น และไม่ได้มีการจำากัดอย่างชัดแจ้งว่า 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับปัจเจกชนเท่านั้น  

ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำาคัญที่จะต้องนำาเข้ามาพิจารณา 

ประกอบด้วย

 2.3  หลักการอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชน

 หลักการสำาคัญของระบบกฎหมายเอกชนหรือความสัมพันธ์ 

ระหว่างเอกชน คือ หลักอิสระทางแพ่ง (private autonomy) ซึ่งเป็น 

การให้ความสำาคัญกับเจตจำานงอิสระของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนด้วยตนเอง โดยระบบกฎหมายจะ 

เข้ามามีบทบาทในการรับรองให้เกิดผลและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายน้ัน 

ซึ่งเป็นการให้ความสำาคัญต่อประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเป็นอย่างยิ่ง แต่

เจตจำานงอิสระของเอกชนอาจถูกจำากัดได้โดยบทบัญญัติกฎหมาย12 หาก

เปรียบเทียบกับการกระทำาของรัฐซ่ึงเป็นการกระทำาในแดนกฎหมายมหาชน 

จะอยู่ภายใต้หลักที่ว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำานาจ แต่สำาหรับแดนอิสระของ 

11 ตัวอย่างการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 เช่น มาตรา 32 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ  
ชื่อเสียง และครอบครัว”

12 จำาปี โสตถิพันธ์ุ, คำาอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์คร้ังท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2548), น.31.
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เอกชนจะอยู่ภายใต้หลักที่ว่าหากไม่มีกฎหมายห้ามย่อมสามารถกระทำาได้

นั่นเอง13

 การพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญควรมีสถานะใด 

ต่อเอกชนจึงจำาเป็นต้องคำานึงถึงหลักอิสระทางแพ่งประกอบด้วย กล่าวคือ  

กฎเกณฑ์บางประการจะมีความเคร่งครัดในการจำากัดการกระทำาของเป็น

อย่างยิ่ง หากมีการกำาหนดให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน 

ต่อเอกชนในแบบเดียวกันกับองค์กรของรัฐทุกประการ ในบางกรณีการใช้ 

กฎเกณฑ์นั้นอาจเป็นการทำาลายแดนอิสระของเอกชนได้ อย่างไรก็ตาม รัฐ 

ก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยเช่นกัน 

ฉะนั้น การประสานพรมแดนของหลักการทั้งสองเข้าหากันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ 

อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 2.4  หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ

 ตามแนวคิดดั้งเดิมสิทธิและเสรีภาพถูกรับรองเพื่อเป็นเกราะ 

ป้องกันการแทรกแซงจากรัฐเป็นสำาคัญ หรือกล่าวได้ว่ารัฐมีหน้าที่ไม่ 

กระทำาการล่วงลำ้าเข้าไปในแดนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แต่ 

บทบาทของรัฐต่อสิทธิและเสรีภาพในยุคปัจจุบันอาจขยายถึงการกระทำา 

เชิงรุกเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญด้วย หากมีกรณีที่ 

ปัจเจกบุคคลถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากบุคคลอื่น รัฐย่อมมีภารกิจที่ 

จะต้องเข้ามาให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของบุคคล14

13 ม.ร.ว. เสนยี ์ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยนติกิรรมและ
หนี้ เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2505), น.12 -13.

14 See also Christian Starck, “State duties of protection and
fundamental rights,” Potchefstroom  Electronic  Law  Journal, Vol 3 No 1,
pp.22-91 (2000).
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การพิจารณาบทบาทขององค์กรของรัฐต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

จำาต้องค้นหาจากเจตนารมณ์หรืออุดมการณ์ทางรัฐธรรมนูญของรัฐนั้นๆ  

ว่ามีอยู่อย่างไร เช่น กฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน นอกจากจะมีการ 

รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วยังมีบางบทบัญญัติที่แสดงถึงการกำาหนด 

สถานะของรัฐให้มีบทบาทหน้าที่ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานด้วย ตัวอย่างคือ 

มาตรา 1 (1) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิอาจถูกละเมิดได้ รัฐมีหน้าที่ต้องให้ 

ความเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น

 ด้วยเหตุนี้เอง ลักษณะดังกล่าวจึงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยในการ 

พิจารณาถึงสถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ ์

ระหว่างเอกชน ซึ่งรัฐอาจใช้อำานาจรัฐเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพของประชาชน และทำาให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจ 

เข้ามามีผลในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนได้ บางประเทศก็มีการพัฒนา 

แนวคิดในเรื่องดังกล่าวปรากฏในคำาพิพากษาของศาล เช่น ศาล 

รัฐธรรมนูญเยอรมันในคดี Bürgschaft ได้ให้เหตุผลประการหนึ่งคือ เมื่อ 

ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นการเฉพาะ ในกรณีที่คู่สัญญามีอำานาจ 

ต่อรองไม่เทียมกัน ศาลยุติธรรมมีหน้าที่ต้องเข้ามาแทรกแซงผ่านบท 

ทั่วไปของกฎหมาย อาทิ หลักสุจริตหรือหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน  

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของคู่สัญญาที่อ่อนแอกว่า15 เป็นต้น

3.  แนวคิดที่ปรากฏในระบบกฎหมายต่างประเทศ

 ระบบกฎหมายต่างประเทศที่มักมีการอ้างอิงถึงเมื่อพิจารณา 

สถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ระหว่าง 

เอกชน คือ สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ และเยอรมนี ทั้งสามประเทศมีระบบ 

กฎหมายและทัศนะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่แตกต่าง 

15 BVerfGE 89, 214.
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กัน ซึ่งการสำารวจแนวคิดที่ปราฏนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

ระบบกฎหมายไทยในโอกาสต่อไป

 3.1  หลัก  State  Action  ของสหรัฐอเมริกา  :  สิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันต่อเอกชน

 ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาหลักการที่เรียกว่า 

“หลักการกระทำาของรัฐ  (state  action)” ซึ่งหลักการดังกล่าวจะเป็น

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในบางระบบกฎหมายมีการยอมรับว่า “สิทธิและ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันต่อเอกชน”

 (1)  ที่มาของหลักการ 

 หลักการกระทำาของรัฐ (state action) เกิดขึ้นจากคดี Civil  

Rights Cases (1883) คดีนี้มีมูลเหตุจากการที่รัฐสภาแห่งสหรัฐได้ตรา 

กฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1875 โดยบัญญัติให้ ประชาชนทุกคนมี 

ความเสมอภาคในสถานที่และการรับบริการต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย โรงแรม  

โรงภาพยนต์ การขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้กฎหมายได้กำาหนดโทษทั้งปรับและ 

จำาคุกหากมีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสีผิวหรือชนชาติ ซึ่งถือเป็นการ 

ห้ามเอกชนด้วยกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยรัฐสภาอ้างอำานาจ 

ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 และมีเอกชนฝ่าฝืนกฎหมาย 

ดังกล่าวจนฟ้องร้องเป็นคดีซึ่งได้มีประเด็นสู่ศาลฎีกาในการตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกล่าว 

 ศาลฎีกาได้พิจารณาว่า รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 มี 

ผลผูกพันเฉพาะรัฐเท่านั้น16 การแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพระหว่าง

16 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 มาตรา 1 บัญญัติว่า 
“บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐ และอยู่ภายใต้บังคับเขตอำานาจแห่งสหรัฐย่อม 
เป็นพลเมืองของสหรัฐและของมลรัฐที่อาศัยอยู่ มลรัฐจะตราหรือบังคับใช้กฎหมายใดๆ ที่ 
เป็นการตัดเอกสิทธิหรือความคุ้มกันของพลเมืองแห่งสหรัฐไม่ได้ มลรัฐจะจำากัดสิทธิในชีวิต  

60s.indd   402 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  403

ปัจเจกชนด้วยกันไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว 

การกระทำาของเอกชนผูกพันภายใต้กฎหมายมิใช่ผูกพันตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งสหรัฐ หากเอกชนนั้นมิได้มีความเกี่ยวพันกับอำานาจรัฐและไม่ได้มี 

กฎหมายห้ามไว้เขาย่อมมีอำานาจอย่างเต็มที่ในการบังคับไปตามสิทธิ 

ของตน และศาลฎีกาจึงได้พิจารณาถึงความชอบรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

ว่าด้วยสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1875 ซึ่งรัฐสภาตราขึ้นโดยอ้างอำานาจตาม 

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 ในการขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่าง 

เอกชน โดยศาลเห็นว่าสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 

ที่ 14 มีขึ้นเพื่อจำากัดการกระทำาของรัฐ มิได้ครอบคลุมถึงการจำากัดการ 

กระทำาของแดนเอกชน ฉะนั้นรัฐสภาจะตรากฎหมายโดยอ้างอำานาจตาม 

บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อจำากัดการกระทำาของรัฐได้เท่านั้น17 ซึ่งหลังจากคดี 

Civil Rights Case ศาลฎีกาแห่งสหรัฐก็ได้ดำาเนินตามแนวทางนี้มาโดย 

ตลอดและได้มีการพัฒนาหลักการกระทำาของรัฐมาเป็นลำาดับ

 (2)  สาระสำาคัญของหลักการ

 หลักการกระทำาของรัฐมีสาระสำาคัญ คือ การกระทำาของรัฐ 

เท่านั้นที่เป็นเป้าหมายที่ต้องผูกพันโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพตาม 

รัฐธรรมนูญ เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของ 

รัฐธรรมนูญจะพบว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีการรับรองขึ้น 

เพื่อคุ้มครองปัจเจกบุคคลจากอำานาจรัฐเท่านั้น ฉะนั้น สิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีผลผูกพันต่อเอกชน โดยความสัมพันธ์ 

ระหว่างเอกชนย่อมเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะไม่ใช่เรื่องของรัฐธรรมนูญ

เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของบุคคลโดยปราศจากหลัก Due Process ไม่ได้ มลรัฐจะปฏิเสธ 
บคุคลภายใตเ้ขตอำานาจของตนทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายไมไ่ด”้

17 U.S. 3; 3 S. Ct. 18; 27 L. Ed. 835; 1883.

60s.indd   403 7/15/18   3:37 AM



404  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

 อย่างไรก็ตาม ขอบเขตคำาว่า “การกระทำาของรัฐ” ศาลฎีกาแห่ง 

สหรัฐอเมริกาได้มีการวางหลักการที่ทำาให้ขอบเขตนั้นไม่ได้จำากัดเฉพาะ 

ผู้กระทำานั้นจะต้องเป็นองค์กรของรัฐเท่านั้น หากการกระทำาหรือผู้กระทำา 

เป็นของเอกชนที่มีความเกี่ยวพันกับการกระทำาของรัฐ เอกชนนั้นก็อาจ 

ต้องผูกพันโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญด้วย เช่น มีการ 

กระทำาท่ีมีลักษณะเป็นภารกิจมหาชน แต่รัฐบาลได้มอบอำานาจโดยชัดแจ้ง 

หรือถือได้ว่ายินยอมโดยปริยายให้เอกชนจัดทำาภารกิจนั้น อาทิ การ

ควบคุมดูแลศูนย์การค้า การจัดหาไฟฟ้า ประปา หรือการจัดการศึกษา  

เป็นต้น18

 (3)  ข้อพิจารณาบางประการ

 การเกิดขึ้นของหลักการกระทำาของรัฐในสหรัฐอเมริกานั้นมี 

ปัจจัยมาจากมูลเหตุหลายประการ ซึ่งประเด็นหลักอาจพิจารณาได้ 3  

ประการ ดังนี้19

 1. บทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญแห่ง 

สหรัฐอเมริกา (Bill of Rights) มักใช้ถ้อยคำาที่มีเป้าหมายมุ่งไปที่รัฐเป็น 

การเฉพาะเจาะจง เช่น รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ใช้คำาว่า 

“สภาคองเกรสจะต้อง...” หรือรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 ใช้ 

คำาว่า “มลรัฐจะต้อง...” เป็นต้น ฉะนั้น ศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาจึง 

เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันเฉพาะต่อการกระทำาของรัฐ 

เท่านั้น ทั้งนี้ ในทางกลับกันหากถ้อยคำาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเปิด 

18 G. Sidney Buchanan, “A Conceptual History of the State Action
Doctrine: The Search for Governmental Responsibility,” 34 Hous. L. Rev. 333,  
p.345.

19 Erwin Chemerinsky, Constitutional law: principles and policies, 
4th ed (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2011), pp.516-518.
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ช่อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 มาตรา  

1 บัญญัติว่า “การมีทาสหรือข้ารับใช้โดยที่ไม่สมัครใจไม่อาจมีได้ในสหรัฐ 

หรือดินแดนที่อยู่ภายใต้อำานาจของสหรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีการลงโทษ 

สำาหรับผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายอาญา” ศาลฎีกาก็ได้เคยวินิจฉัย 

ว่า ว่ารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 มีผลผูกพันต่อเอกชนด้วย 

เช่น คดี Bailey v. Alabama บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมีผลเป็นการ 

ห้ามมิให้เอกชนฝ่ายหนึ่งบังคับให้เอกชนอีกฝ่ายหนึ่งต้องทำางานเพื่อใช้หนี้ 

แก่ตนเสมือนบุคคลนั้นเป็นทาสด้วย20

 2. หลักการกระทำาของรัฐเป็นไปตามความคิดที่ว่าการแทรกแซง 

สิทธิและเสรีภาพระหว่างบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามคอมมอน 

ลอว์ (Common Law) อยู่แล้ว กล่าวคือ ลักษณะของระบบกฎหมาย 

คอมมอนลอว์มีบ่อเกิดของกฎหมายมาจากคำาพิพากษาของศาล ฉะนั้น 

ศาลจึงมีบทบาทอย่างสูงทั้งการสร้างหลักกฎหมาย การใช้กฎหมาย และ 

การตีความกฎหมาย ปัญหาการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพระหว่างบุคคล 

ตามกฎหมายคอมมอนลอว์ย่อมให้ความคุ้มครองได้เพียงพอ ทั้งนี้มีข้อ 

โต้แย้งว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญบางประการคอมมอนลอว์จะให้ 

ความคุ้มครองน้อยมาก เช่น เสรีภาพในการพูด เป็นต้น

 3. เหตุผลทางนโยบายของศาลฎีกาต่อหลักการกระทำาของรัฐ  

คือ เพื่อปกป้องแดนอิสระของเอกชน ซึ่งแดนอิสระดังกล่าวอาจถูกจำากัด 

ได้โดยกฎหมายอยู่แล้ว และระบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาที่มลรัฐ 

มีอำานาจในการนิติบัญญัติและอำานาจตุลาการที่มีอิสระพอสมควร ฉะนั้น  

เพื่อเป็นการคุ้มครองอำานาจมลรัฐจึงมีแนวโน้มที่จะให้เป็นอำานาจของ 

มลรัฐในการกำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน

20 219 U.S. 219 (1911).
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  3.2  หลัก Meskell ของไอร์แลนด ์: สิทธิและเสรีภาพตาม 
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน

 แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำาหนดสภาพบังคับให้สิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน แต่ด้วยบทบัญญัติ  

รัฐธรรมนูญที่อาจไม่ได้มีการกำาหนดเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าสิทธิและ 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเฉพาะต่อรัฐเท่านั้น ประกอบ 

กับลักษณะของสิทธิและเสรีภาพบางประการเป็นเจตจำานงอิสระของ 

ปัจเจกบุคคลที่ไม่อาจถูกล่วงละเมิดได้ทั้งจากรัฐหรือเอกชน เช่น สิทธิ 

ส่วนบุคคล สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น โดยเฉพาะ 

ตามสภาพความเป็นจริงในรัฐเสรีประชาธิปไตยภาคเอกชนมีโอกาสที่จะ 

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวได้มากกว่ารัฐ21 ฉะนั้น จึงเกิดการยอมรับ

ว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อเอกชนเช่นเดียวกับรัฐ  

เอกชนสามารถยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญขึ้นใช้ยันต่อเอกชน 

อีกฝ่ายหนึ่งได้ทันที ซึ่งประเทศที่เป็นตัวอย่างในกรณีนี้คือ ไอร์แลนด์

 (1)  ที่มาของหลักการ

 ศาลฎีกาของไอร์แลนด์ได้ยอมรับในคำาพิพากษาหลายคดีว่า  

ประชาชนทุกคนสามารถอ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ 

ยันต่อเอกชนอื่นได้โดยตรง การยกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ขึ้นอ้างทั้งต่อรัฐและเอกชนไม่มีความแตกต่างกัน เช่น คดี Educational  

Company of Ireland Ltd v. Fitzpatrick ศาลได้มีเหตุผลความ 

ตอนหนึ่งว่า เมื่อประชาชนมีสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญสิทธินั้นย่อมก่อหน้าที่ 

21 Aharon Barak, “Constitutional Human Rights and Private Law,” in 
Human  rights  in private  law, eds. Daniel Friedmann and Daphne Barak-Erez 
(Oxford : Hart Pub, 2001), pp.14-17.
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แก่บุคคลอื่นที่จะไม่เข้ามาแทรกแซง22

 สำาหรับคำาพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานและมีการอ้างอิงอย่าง 

กว้างขวางในระบบกฎหมายไอร์แลนด์ คือ คดี Meskell v. CIE โดย 

ศาลฎีกามีความเห็นประการหนึ่งว่า ถ้าบุคคลใดได้รับความเสียหายหรือ

ถูกละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ บุคคลนั้นย่อมฟ้องบุคคล 

ผู้กระทำาเพื่อให้ตนได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาความเสียหายได้23

คำาพิพากษาดังกล่าวเป็นการวางหลักเรื่องการละเมิดทางรัฐธรรมนูญ ซึ่ง 

เป็นกลไกทำาให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์มีผลผูกพัน 

โดยตรงต่อเอกชนด้วย

 (2)  สาระสำาคัญของหลักการ

 เหตุผลของศาลฎีกาที่ยอมรับว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

มีผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน เนื่องจากศาลฎีกามีความเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 

ไอร์แลนด์กำาหนดหน้าที่ให้องค์กรของรัฐรวมทั้งศาลต้องปกป้องและบังคับ 

ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของปัจเจกบุคคล โดยไม่มีการแบ่งแยก 

ว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นรับรองเพื่อใช้ยันต่อรัฐหรือคุ้มครอง 

บุคคลจากการกระทำาของรัฐเท่านั้น ฉะนั้นไม่ว่าองค์กรของรัฐหรือเอกชน 

ก็ไม่อาจละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ ศาลจึงยินยอม 

ให้ปัจเจกบุคคลอ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงต่อการฟ้อง 

บุคคลอื่นเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนได้ โดยศาลจะเป็นผู้ให้ 

ความคุ้มครองและเยียวยาสิทธิของปัจเจกบุคคล24

22 Educational Co. Ltd., v. Fitzpatrick (No 2) [1961] IR 345.
23 Meskell v. CIE [1973] IR 121.
24 Maria Vittoria Onufrio, “The Constitutionalization of Contract Law 

in the Irish, the German and the Italian Systems: Is Horizontal Indirect Effect Like  
Direct Effect?,” InDret, Vol. 4, pp.3-4 (October 22, 2007).
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 การยอมรับให้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพัน 

โดยตรงต่อเอกชนตามระบบกฎหมายของไอร์แลนด์ จึงมีหลักการสำาคัญ 

จากการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดทาง 

รัฐธรรมนูญ กล่าวคือ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเป็นกฎเกณฑ์ทาง 

รัฐธรรมนูญที่ทั้งองค์กรของรัฐหรือเอกชนไม่สามารถจะกระทำาการละเมิด 

ต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอื่นได้ หากมีการฝ่าฝืน 

ผู้กระทำาย่อมมีความรับผิดในการละเมิดนั้น และศาลอาจเข้ามาเยียวยา 

สิทธิดังกล่าวของบุคคล ซึ่งจากกลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีตาม 

รัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้เองทำาให้เอกชนต้องผูกพันโดยตรงต่อกฎเกณฑ์ 

ดังกล่าวด้วย25

 (3)  ข้อพิจารณาบางประการ 

 ระบบกฎหมายของไอร์แลนด์เป็นระบบคอมมอนลอว์ และมี 

รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร การปรับใช้กฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญโดยตรง 

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนนั้นไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนไป แต่มักจะเป็นการนำาเข้ามาใช้เนื่องจาก 

คอมมอนลอว์ หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรมีไม่เพียงพอต่อข้อพิพาท 

ดังกล่าว26

 3.3  หลัก  mittellbaren  Drittwirkung  ของเยอรมัน  : 
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยอ้อมต่อเอกชน

 ประเทศเยอรมันมีระบบกฎหมายแบบซิวิลลอว์ (Civil Law) และ 

25 Colm O’Cinneide, “Irish Constitutional Law and Direct Horizontal 
Effect – A Successful Experiment?” in Human Rights in the Private Sphere:
A  Comparative  Study, D. Oliver and J. Fedtke eds, (Routledge-Cavendish, 
2007), p. 219.

26 See also, Ibid, pp. 214 - 251.
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มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครอง 

สิทธิขั้นพื้นฐานที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ 

กฎหมายของไทยได้รับอิทธิพลทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

มาจากระบบกฎหมายเยอรมันหลายประการ ฉะนั้น การพิจารณาแนวคิด 

ของระบบกฎหมายเยอรมันน่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ

กฎหมายไทยที่มีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกัน

 (1)  ที่มาของหลักการ

 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ได้วางรากฐานแนวคิดสิทธิขั้น 

พื้นฐานมีผลผูกพันโดยอ้อมต่อเอกชน (third party effect) ไว้ในคดี  

Lüth27 กล่าวคือ

 ข้อเท็จจริงเบื้องต้นในคดี นาย Erich Lüth ประธานชมรม 

สื่อมวลชนในเมืองฮัมบูร์กได้เรียกร้องให้มีการควำ่าบาตรไม่สนับสนุน 

ภาพยนตร์เรื่อง Unsterbliche Geliebte ซึ่งกำากับโดยนาย Veit Harlan 

ผู้เคยสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาต่อต้านชาวยิวในสมัยการปกครองของ 

พรรคนาซี บริษัทผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์จึงได้นำาการกระทำาดังกล่าว 

ของนาย Erich Lüth ฟ้องเป็นคดีต่อศาลยุติธรรม และศาลได้มีคำาพิพากษา 

ให้นาย Erich Lüth ยุติการกระทำาดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทำาที่ขัด 

ต่อศีลธรรมอันดีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลตามมาตรา 826  

ประมวลกฎหมายแพ่ง28 นาย Erich Lüth จึงได้นำาคำาพิพากษาของศาล

ยุติธรรมซึ่งตนเห็นว่าเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็นไปร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์

27 BVerfGE 7, 198.
28 ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 826 บัญญัติว่า บุคคลใดกระทำาการ

อันเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีโดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น บุคคลนั้นต้องชดใช้ 
ค่าเสียหาย
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 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยในคดีดังกล่าวว่า ตามหลักแล้วสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิในการป้องกันตนเองของปัจเจกบุคคลที่มีต่อการ 

กระทำาของรัฐ แต่การตราไว้ในกฎหมายพื้นฐานจึงทำาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน 

หลอมรวมเป็นวัตถุที่มีคุณค่าในฐานะแก่นสำาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ที่ผูกพันต่อระบบกฎหมายทั้งหมด กล่าวคือ นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน 

จะผูกพันโดยตรงต่ออำานาจรัฐทั้งอำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหาร และ 

อำานาจตุลาการ สิทธิขั้นพื้นฐานยังส่งอิทธิพลไปยังกฎหมายเอกชนด้วย 

จึงไม่มีกฎเกณฑ์ของกฎหมายเอกชนใดที่จะขัดหรือแย้งต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ได้ การใช้การตีความกฎหมายเอกชนจึงต้องทำาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

ของสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งบททั่วไป (general clause) ในบทบัญญัติของ 

กฎหมายเอกชนจะเป็นช่องทางให้คุณค่าของสิทธิขั้นพื้นฐานเข้าสู่กฎหมาย 

เอกชน ทั้งนี้ตามมาตรา 1 (3) ของกฎหมายพื้นฐาน ซึ่งกำาหนดอย่าง 

ชัดเจนว่าอำานาจตุลาการจะต้องผูกพันโดยตรงต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ฉะนั้น

ผู้พิพากษาจะต้องใช้และตีความกฎหมายโดยคำานึงถึงความสอดคล้องต่อ 

สิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้คำาพิพากษาของศาลอาจเป็นการละเมิดต่อสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานได้ หากศาลละเลยต่อผลบังคับผูกพันของสิทธิขั้นพื้นฐานต่อ 

กฎหมายเอกชน และศาลรัฐธรรมนูญอาจเข้ามาตรวจสอบคำาพิพากษาที่มี 

การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานได้ 

 เมื่อพิจารณาสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 

ซึ่งกฎหมายพื้นฐานรับรองไว้ตามมาตรา 5 (2) สิทธิดังกล่าวอาจถูกจำากัด 

ได้โดยกฎหมายทั่วไป ซึ่งกฎเกณฑ์ตามกฎหมายเอกชนอาจเป็นกฎหมาย 

ทั่วไปที่จำากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้ แต่ในขณะเดียวกันการใช้ 

การตีความกฎหมายทั่วไปก็จะต้องคำานึงถึงสิทธิในเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็นในรัฐเสรีประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน ซึ่งตามมาตรา 5 ได้ให้การ 

คุ้มครองทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิของผู้ที่อาจ 
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ได้รับผลกระทบจากการแสดงความคิดเห็น ในกรณีนี้ศาลพิจารณาแล้ว 

เห็นว่า การกระทำาของนาย Erich Lüth ที่เรียกร้องให้มีการควำ่าบาตร 

ภาพยนตร์ของนาย Harlan ยังอยู่ในขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็น จึงไม่เป็นการกระทำาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีตามมาตรา 826  

ประมวลกฎหมายแพ่ง

 (2)  สาระสำาคัญของหลักการ

 จากคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดี Lüth ได้เป็นการวาง 

หลักการว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยอ้อม 

ต่อเอกชน (mittellbaren Drittwirkung) ซึ่งได้มีพัฒนาการในระบบ 

กฎหมายเยอรมันมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการดังกล่าวอาจสรุปเป็น 

ประเด็นสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่

 1.  สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยตรงต่อ

องค์กรของรัฐ

  หลักการน้ียังคงยืนยันพ้ืนฐานของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ว่าเป็นสิทธิที่มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคลจากอำานาจรัฐ ด้วยเหตุนี้องค์กรของ 

รัฐทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ 

ย่อมต้องผูกพันโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 

ในการใช้อำานาจรัฐไม่อาจปฏิเสธการมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

และองค์กรผู้ใช้อำานาจต้องผูกพันตนต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวในฐานะ 

ที่เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่สำาคัญประการหนึ่งในใช้อำานาจรัฐ ไม่ว่า 

จะเป็นการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย 

ก็ตาม

 2.  องค์กรของรัฐต้องใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับ

กฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญ

 องค์กรตุลาการในฐานะองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งย่อมต้องใช้ 
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และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็น 

กฎหมายสูงสุดของรัฐ และได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ใน 

รัฐธรรมนูญจึงทำาให้สิทธิและเสรีภาพเป็นแก่นของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ที่แทรกซึมและผูกพันระบบกฎหมายทั้งหมด กฎเกณฑ์ต่างๆ จึงไม่อาจ 

ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ หรือกล่าวได้ว่าสิทธิและเสรีภาพตาม 

รัฐธรรมนูญเป็นระบบแห่งคุณค่าอันเป็นแก่นสำาคัญของระบบกฎหมาย 

และได้แผ่อิทธิพลไปยังแดนกฎหมายเอกชน ซึ่งผู้พิพากษาจะทำาให้ 

หลักการนี้ปรากฏผ่านการใช้การตีความกฎหมาย โดยเฉพาะการตีความ 

บทกฎหมายทั่วไป (general clause) เช่น หลักสุจริต หลักความสงบ 

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น

 3.  ผลจากการใช้การตีความกฎหมายส่งผลโดยอ้อมต่อบุคคล

ที่สามให้ผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

  เมื่อองค์กรตุลาการใช้และตีความบทกฎหมายที่ใช้บังคับในความ

สัมพันธ์ระหว่างเอกชน เช่น คำาว่า “ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตีความ 

สอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผลลัพธ์จาก 

การใช้อำานาจดังกล่าวขององค์กรตุลาการย่อมเป็นการส่งผลโดยอ้อมให้ 

บุคคลอื่นต้องอยู่ภายใต้บังคับของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผ่าน 

การใช้การตีความบทกฎหมายที่ใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน  

หรือกล่าวได้ว่า เอกชนยังคงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน  

แต่บทกฎหมายทั่วไปตามกฎหมายเอกชนนั้นจะเป็นสะพานในการเชื่อม 

กฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญเข้าไปในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน เช่น 

คู่ความในคดีเป็นเอกชนทั้งสองฝ่าย และคู่ความฝ่ายหนึ่งเห็นว่าข้อตกลง 

ตามสัญญาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีตามประมวล 
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เพราะมีเนื้อหาไปขัดหรือแย้งกับหลักการห้าม 

เลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และศาลได้พิพากษาโดยนำากฎเกณฑ์ทาง 

รัฐธรรมนูญเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติมาใช้ตีความบทกฎหมายว่าด้วยความ 

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และวินิจฉัยว่าข้อตกลงนั้น 

มีปัญหาตามที่คู่ความยกขึ้นกล่าวอ้าง สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ย่อมมีผลไปยังคู่ความอีกฝ่ายโดยอ้อมผ่านการใช้การตีความกฎหมายโดย 

องค์กรตุลาการนั่นเอง เป็นต้น

 (3)  ข้อพิจารณาบางประการ

 จุดเริ่มต้นประการหนึ่งที่ทำาให้ระบบกฎหมายของเยอรมันมีการ 

พัฒนาแนวคิดว่าสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันโดยอ้อมต่อ 

เอกชน คือ การยอมรับว่าโดยทั่วไปแล้วสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีควรมีผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน ด้วยเหตุผลดังนี้

 ประการแรก เมื่อพิจารณากฎหมายพื้นฐานของเยอรมัน มาตรา  

1 (3) ได้กำาหนดให้สิทธิขั้นพื้นฐานมีผลผูกพันโดยตรงต่ออำานาจรัฐทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ หรือแม้กระทั่ง 

มาตรา 93 ก็ได้มีการกำาหนดให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญ 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หากเห็นว่ามีการใช้อำานาจรัฐที่กระทบต่อสิทธิขั้น 

พื้นฐานของตน บทบัญญัติเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสิทธิขั้น 

พื้นฐานตามกฎหมายพื้นฐานมีผลผูกพันโดยตรงต่อความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง 

ระหว่างรัฐกับเอกชนเท่านั้น กฎหมายพื้นฐานไม่ได้กำาหนดให้ความผูกพัน 

โดยตรงครอบคลุมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน ทั้งนี้มีกรณียกเว้นที่ 

สิทธิขั้นพื้นฐานอาจมีผลผูกพันโดยตรงต่อความสัมพันธ์ของเอกชนได้ 

นั่นคือ กรณีที่บทบัญญัติที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานกำาหนดให้มีผลผูกพัน 

โดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน
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 ประการที่สอง โดยหลักแล้วสิทธิขั้นพื้นฐานถูกรับรองเพื่อเป็น 

สิทธิป้องกันจากการแทรกแซงโดยอำานาจรัฐ การยอมรับให้สิทธิขั้นพื้นฐาน 

มีผลผูกพันโดยตรงในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนย่อมเป็นการจำากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของเอกชนซึ่งขัดแย้งต่อแนวคิดพื้นฐานของสิทธิขั้นพื้นฐาน29 

 ประการท่ีสาม การแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

ทำาให้กฎหมายแต่ละระบบมีการพัฒนากฎเกณฑ์อย่างเป็นเอกเทศ โดย 

พื้นฐานของกฎหมายเอกชนจะอยู่ภายใต้หลักแดนอิสระของเอกชนและ 

เป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม การระบุว่าสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลผูกพัน 

โดยตรงต่อบุคคลที่สามจะเป็นการทำาลายแดนอิสระของกฎหมายเอกชน

 อย่างไรก็ตาม แม้จะปฏิเสธว่าโดยหลักแล้วสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน แต่ก็ไม่ได้หมายความ 

ว่าจะไม่มีผลใดๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน เม่ือพิจารณาข้อเท็จจริง 

ในระบบกฎหมายของเยอรมันที่เป็นซิวิลลอว์ ซึ่งมีการแบ่งแยกกฎหมาย 

เอกชนและกฎหมายมหาชน การมีรัฐธรรมนูญที่มีสถานะเป็นกฎหมาย 

สูงสุดภายในรัฐซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได ้ และ 

องค์กรของรัฐท้ังปวงต้องผูกพันโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

ในการใช้อำานาจของตน ระบบกฎหมายเยอรมันได้สร้างหลักการที่เป็นการ 

ผสานสภาพข้อเท็จจริงต่างๆ ให้กลายเป็นหลักกฎหมายท่ีไม่ทำาลายรากฐาน 

สำาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กล่าวคือ ทั้งไม่ทำาลายแดนอิสระจากอาณัติของ 

เอกชน และไม่ทำาลายความสำาคัญของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวยังทำาให้ไม่เกิดผลประหลาดในระบบกฎหมาย  

กล่าวคือ ในระบบกฎหมายที่ยอมรับว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งปวงจะ 

ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ หากการใช้การตีความบทกฎหมายไม่ 

29 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “ผลผูกพันของสิทธิทางรัฐธรรมนูญ,” วารสารนิติศาสตร์, 
ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, น.971-972 (ธันวาคม 2556).
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จำาต้องผูกพันต่อกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ ย่อมทำาให้อาจเกิดกรณีที่มี 

การใช้และตีความกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ และกลาย 

เป็นว่าองค์กรของรัฐบางองค์กรไม่จำาต้องผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญ

4.  บทสรุป
 สถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์ 

ระหว่างเอกชนหรือที่เรียกว่าผลผูกพันในแนวระนาบ (Horizontal 

Effect) เมื่อพิจารณาตัวอย่างระบบกฎหมายต่างประเทศอาจแบ่งสถานะ 

และผลผูกพันต่อเอกชนเป็น 3 รูปแบบ คือ (1) ไม่มีผลผูกพันต่อเอกชน  

(no effect) ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนเป็นเรื่องตามกฎหมายเฉพาะ 

เท่านั้น รัฐธรรมนูญไม่อยู่ในสถานะที่จะนำามาบังคับใช้กับเอกชน (2) มี 

ผลผูกพันโดยตรงต่อเอกชน (direct effect) ทั้งรัฐและเอกชนล้วนอยู่ 

ภายใต้กฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ฉะนั้น ไม่ว่าจะมีกฎหมาย 

เฉพาะในเรื่องนั้นหรือไม่ รัฐธรรมนูญก็มีผลใช้บังคับกับเอกชนด้วย (3) มี 

ผลผูกพันโดยอ้อมต่อเอกชน (indirect effect) รัฐธรรมนูญไม่มีผลใช้ 

บังคับโดยตรงกับเอกชนแบบที่รัฐต้องผูกพัน เอกชนยังอยู่ภายใต้บังคับ 

ของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การใช้การตีความกฎหมายโดยองค์กรของ 

รัฐต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น เอกชนจึงอาจผูกพันต่อสิทธิและ 

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยอ้อมผ่านบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีการใช้ 

การตีความที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จากตัวอย่างข้างต้นเป็นแค่ประตู 

ด่านแรกของการพิจารณาเรื่องนี้เท่านั้น เนื่องจากยังมีรายละเอียดอีก 

หลายประการที่มีการพัฒนาต่อยอดออกไป และตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น 

น่าจะเป็นแนวทางให้ระบบกฎหมายไทยได้พิจารณาเพ่ือปรับใช้ให้สอดคล้อง 

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและนิติวิธีของระบบกฎหมายไทย
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หลักนิติธรรมในกฎหมายอาญา

สุชาติ แนวประเสริฐ*

บทนำา 

 ในปัจจุบันอารยประเทศได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม 

กันอย่างกว้างขวางและมีการศึกษาหลักการดังกล่าวทั้งในประเทศที่ใช้ 

ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law) หรือระบบกฎหมายจารีต 

ประเพณี (Common Law) ต่างค้นหาคำาจำากัดความ บทนิยามของหลัก 

นิติธรรม หรือ The Rule of Law กันทั้งสิ้นจนกระทั่งได้นำาเสนอ 

ความหมาย หลักการสำาคัญของคำาว่า หลักนิติธรรม ไว้อย่างน่าสนใจและ 

มีหลายประการที่ทั้งสองระบบกฎหมายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นสำาคัญ 

ของหลักการนิติธรรม เช่น หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของ 

ผู้พิพากษา กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป กฎหมายต้องไม่มีผล 

ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ เหล่านี้เป็นต้น 

 สำาหรับประเทศไทย ได้ให้ความสำาคัญในหลักการนี้ โดยได้ 

กำาหนดให้มีการบัญญัติ คำาว่า หลักนิติธรรมนี้ ไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่ง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นรัฐธรรมนูญ 

ฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้บัญญัติ “หลักนิติธรรม” ไว้รัฐธรรมนูญ 

ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 3  วรรค 2 และในหมวด 5 แนวนโยบาย 

พื้นฐานแห่งรัฐ ดังมีความบัญญัติว่า  มาตรา 3 วรรคสอง “การปฏิบัติ 

หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ 

* อาจารย์ประจำา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และมาตรา 78(6) 

“ดำาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

การดำาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมาย 

ของรัฐ ดำาเนินการอย่างอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป 

ตามหลักนิติธรรม” แม้ว่าปัจจุบันรัฐธรรมฉบับดังกล่าวจะสิ้นผลบังคับ 

ไปแล้วเนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2560 แล้วก็ตาม แต่คำาว่า หลักนิติธรรม ก็ยังคงมีปรากฏ 

คำานี้ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 3 วรรคสอง ซึ่ง 

บัญญัติว่า รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ  

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม  

เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชน 

โดยรวม และในมาตรา 26 ซึ่งบัญญัติว่า การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ 

จำากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน 

รัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว 

ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ 

บุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ 

บุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและ 

เสรีภาพไว้ด้วย 

 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอารยประเทศรวมทั้ง 

ประเทศไทยต่างก็ให้ความสำาคัญในการนำาหลักนิติธรรมนี้มาใช้ซึ่งในลำาดับ 

ต่อไปผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความหมายและลักษณะสำาคัญของหลักนิติธรรม 

โดยในที่นี้จะขอกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา

1.  ความหมายของคำาว่า กฎหมายอาญา

 ในทางวิชาการนั้นจะเห็นว่ามีการให้ความหมายของคำาว่า 

“กฎหมายอาญา” โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ กฎหมายอาญาใน 
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ความหมายอย่างแคบ และ กฎหมายอาญาในความหมายอย่างกว้าง ซึ่ง 

ผู้เขียนจะได้อธิบายเป็นลำาดับดังนี้ 

 1.1  กฎหมายอาญาในความหมายอย่างแคบ 

 มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับกฎหมายอาญาไว้โดย 

ทั่วๆ ไป ไว้ว่า กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึง 

ความผิดและกำาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาผิดไว้ด้วย ตามความหมายนี้ 

มีผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายคือ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ให้ 

คำาอธิบายไว้ว่า การให้ความหมายเช่นน้ีแม้จะเป็นความหมายในอย่างกว้าง 

ก็ยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอเพราะการให้ความหมายของกฎหมาย

อาญาลักษณะเช่นนี้กล่าวถึง มาตรการบังคับทางอาญาเฉพาะโทษเพียง 

อย่างเดียวเท่านั้น ในขณะที่มาตรการบังคับทางอาญานั้นมีมากกว่าเพียง 

การกำาหนดโทษซึ่งนับตั้งแต่มีการใช้ประมวลกฎหมายอาญามานั้นมีการ 

กำาหนดวิธีการเพื่อความปลอดภัยใช้บังคับควบคู่กันไปกับการใช้โทษด้วย  

ดังนั้นหากจะกล่าวความหมายในส่วนนี้ให้เกิดความสมบูรณ์จึงต้องให้ 

ความหมายของกฎหมายอาญาว่า คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึง 

ความผิดอาญา โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการบังคับทาง 

อาญาอื่น และเป็นกฎหมายที่กำาหนดให้ความผิดอาญาเป็นเงื่อนไขของการ 

ใช้โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอื่นนั้น1

 1.2  กฎหมายอาญาในความหมายอย่างกว้าง

 นอกจากกฎหมายอาญาในความหมายอย่างแคบแล้ว ศาสตราจารย์ 

ดร. คณิต ณ นคร ยังได้กล่าวถึงกฎหมายอาญาในความหมายอย่างกว้าง 

นั้นจะเป็นความหมายที่ครอบคุมความทั้ง 3 มิติ ทั้งนี้ลักษณะโดยกฎหมาย

1 คณิต ณ นคร. (2560). กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 6  หน้า 49
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อาญาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กฎหมาย 3 ลักษณะดังนี้2 คือ 
 (1) กฎหมายอาญาสารบัญญัติ หรือ กฎหมายอาญา
 (2) กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติ  หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา
 (3) กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ 
 จากความหมายดังกล่าวที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนี้ ย่อมจะเห็น 
ได้ว่าในการกล่าวถึงหลักนิติธรรมในกฎหมายอาญาของบทความฉบับนี้ 
ผู้ เขียนมีความประสงค์ที่จะได้กล่าวคือหลักในกฎหมายอาญาทั้งใน 
ความหมายอย่างแคบและตามความหมายอย่างกว้างที่มีความสอดคล้อง 
กับหลักนิติธรรม เมื่อผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของกฎหมาย 
อาญาแล้ว การทำาความเข้าใจในหลักนิติธรรมก็เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ 
อย่างยิ่งโดยผู้เขียนจะได้อธิบายเป็นลำาดับ ดังนี้

2.  ความหมายของหลักนิติธรรม 

ความหมายของหลักนิติธรรมนั้นเป็นคำาที่มาจากภาษาอังกฤษ  
คำาว่า The Rule of Law ซึ่งใน Dictionary ของ Black’s Law ได้ 
ให้ความหมายไว้ว่า A substantive Legal Principle ซึ่งหมายถึง 
หลักกฎหมายที่มีความสำาคัญยิ่ง3 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หลักพื้นฐานของกฎหมาย ซึ่งการให้ 
ความหมายในลักษณะนี้อาจจะเป็นการให้ความหมายที่ดูกว้างมากเกินไป 
เพราะไม่อาจจะทราบได้เลยว่าอะไรเป็นหลักกฎหมายที่มีความสำาคัญยิ่ง 
หรือหลักพื้นฐานของกฎหมายที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งนั้นคืออะไร ฉะนั้น 
จึงมีผู้พยายามให้ความหมายของหลักนิติธรรมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ดังมีการให้บทนิยามหลักนิติธรรมไว้ดังนี้   

2 เล่มเดียวกัน หน้า 58
3 จรัญ ภักดีธนากุล. หลักนิติธรรม : ความชอบธรรมตามกฎหมาย หน้า 3
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บทนิยามของ ทอม บิงแฮม (Tom Bingham) อดีตประธาน 

ศาลฎีกาของประเทศอังกฤษ ซึ่งให้ความหมายว่า “หลักนิติธรรม” 

หมายถึง หลักที่กำาหนดให้บุคคลทุกคนและองค์กรของรัฐทุกองค์กรไม่ว่า 

จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนจะต้องตกอยู่ใต้กฎหมายของรัฐและ 

เป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้โดยศาล”4

บทนิยามของ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งให้ 

ความหมายว่า “หลักนิติธรรม ก็คือ หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่สำาคัญ 

ในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับ 

นับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขา คุ้มครอง 

มนษุยชนใหพ้น้ลทัธทิรราชย ์หากมขีอ้พพิาทใด ๆ  เกดิขึน้ไมว่า่ระหวา่งรฐักบั 

เอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอำานาจอิสระในการ 

ตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาด และโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของ 

บ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม5

จากบทนิยามดังท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าก็ยังมีลักษณะ 

ของบทนิยามที่ยังเป็นคำาที่กว้างมากอยู่และอาจจะยากเกินความเข้าใจได้  

จึงมีการค้นหาลักษณะสำาคัญของหลักการที่เป็นหลักกฎหมายอันสำาคัญ 

อย่างย่ิงน้ีว่าคืออะไร โดยพิจารณาจากการให้หลักการแห่งสาระสำาคัญไว้ดังน้ี

3.  หลักการสำาคัญของหลักนิติธรรม  

ศาสตราจารย์ เอ. วี. ไดซีย์ (A.V. Diecey)6 ได้ให้ความหมายท่ี

ชัดเจนของหลักนิติธรรมไว้ 3 ประการ คือ 

4 เพลินตา ตันรังสรรค์. หลักนิติธรรมกับประชาธิปไตย. จุลนิติ (ม.ค. – กพ. 59) 
หน้า 53

5 ธานินทร์ กรัยวิเชียร. หลักนิติธรรม.สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จาก 
http://www.nrlcthailand.org/nrlc2013/download/RulesOfLaw_20150807.pdf

6 สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง. หลักนิติธรรมกับสังคมไทย  หน้า 120
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1. ความสูงสุดของกฎหมาย

บุคคลจะต้องถูกลงโทษก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นทำาผิดตามกฎหมายซึ่ง 

กฎหมายนั้นจะต้องถูกตราขึ้นก่อนการกระทำาผิดโดยผูกระทำาจะต้องถูก

ฟ้องร้องให้ศาลยุติธรรมมาเป็นผู้ตัดสินข้อพาท

2. ความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย 

บุคคลทุกคนภายในประเทศย่อมเสมอกันภายใต้กฎหมาย 

เดียวกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นนักการเมืองชั้นสูง เป็น 

ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจใหญ่โต ผู้มีอิทธิพล หรือประชาชนทั่วไป 

หากมีการกระทำาผิดจะต้องถูกพิจารณาและลงโทษภายใต้กฎหมายเดียวกัน 

และมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน

3. ความมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ 

บุคคลทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพตามขอบเขต 

ของกฎหมาย และจารีตประเพณีของสังคมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็น หรือการประชุมหารือกันรวมทั้งมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็น 

มนุษย์ 

นอกจากหลักสำาคัญที่กล่าวมาทั้ง 3 ประการนั้น ยังมีนักวิชาการ 

ที่สำาคัญอีกท่าน คือ ศาสตราจารย์ ฟลูเลอร์ (L. Fullre) แห่งมหาวิทยาลัย 

ฮาวาร์ด ท่านได้ให้หลักการสำาคัญของหลักนิติธรรมไว้ 8 ประการดังนี้7 

 L.Fuller ( The Morality of law ) หลักนิติธรรมมี 8 หลัก

 1. ทุกคนต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่

 2. กฎหมายต้องประกาศให้ทราบทั่วไป

 3. กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง

 4. กฎหมายต้องบัญญัติใช้ชัดเจนเพื่อเลี่ยงการบังคับใช้ที่มิชอบ

7 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. ดุลยภาพระหว่างการเมืองภาคนักการเมืองและการเมือง
ภาคพลเมืองกับหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย  เอกสารบรรยาย (สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ) 
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 5. กฎหมายต้องเลี่ยงความขัดแย้งกันเอง

 6. กฎหมายต้องไม่บังคับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 7. กฎหมายต้องยืนยงคงอยู่เพื่อให้หยั่งรากลึกแต่ต้องปรับให้เข้า 

กับสภาพความเปลี่ยนแปลงได้ 

 8. การดำาเนินการทุกอย่างของรัฐต้องสอดคล้องทุกประการกับ 

กฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ 

 จากหลักการทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ การให้ความหมายได้อย่าง 

ครอบคลุมของคำาว่า “หลักนิติธรรม” จึงเป็นการให้ความหมายได้อย่าง 

ลำาบากจึงมีการให้ความหมายหลักนิติธรรมนี้ ไว้ 2 มิติ  สรุปได้ดังนี้

 หลักนิติธรรม หมายถึง “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย  

กระบวนการยุติธรรม หรือ การกระทำาการใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัด หรือ 

แย้งต่อหลักนิติธรรม” โดยอาจจำาแนกได้เป็น 2 ประการ คือ 

 1. หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด หรือ หลักนิติธรรมในความหมาย 

อย่างแคบ

 2. หลักนิติธรรมโดยทั่วไป หรือหลักนิติธรรมในความหมาย 

อย่างกว้าง 

 ในมุมมองมิติแรก หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด หรือ หลักนิติธรรม 

ในความหมายอย่างแคบ หมายถึง “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมาย  

กระบวนการยุติธรรม หรือ การกระทำาใดๆ จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้ง 

ต่อหลักนิติธรรมโดยหลักนิติธรรม หรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายนี้จะถูก 

ล่วงละเมิดมิได้ หากกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือ การกระทำาใดๆ  

ฝ่าฝืนขัด หรือแย้งต่อหลักนิติธรรม ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ”

 สาระสำาคัญของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ได้แก่ 

 1. หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษา

 2. กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป

 3. กฎหมายต้องมีประกาศให้ประชาชนทราบ
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 4. กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ

 5. ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี

 6. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำานาจได้เท่าที่กฎหมายให้อำานาจ

 7. กฎหมายจะยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระทำาท่ียังไม่เกิดข้ึน 

ไม่ได้ 

 ในมุมมอง มิติที่สอง หลักนิติธรรมโดยทั่วไป หรือ หลักนิติธรรม 

ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ลักษณะที่ดีของกฎหมาย กระบวนการ 

ยุติธรรมหรือการกระทำาใดๆ ที่อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอุดมคติของ 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การฝ่าฝืนต่อหลักอัน 

เป็นลักษณะที่ดีของกฎหมายจึงกลายเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ดีนั้น  

หากไม่ไปกระทบต่อหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ก็จะทำาให้กฎหมายหรือ 

กระบวนการยุติธรรมนั้นมีผลเพียงเป็นการขาดตกบกพร่องเท่านั้น ซึ่ง 

ทำาให้มีผลใช้บังคับได้อยู ่ หากมิได้ไปฝ่าฝืนหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดที่ได ้

กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว หลักพิจารณาหลักการสำาคัญของหลักนิติธรรมโดย 

ทั่วไปหรือนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง มีหลักสำาคัญ 16 ประการ ดังนี้ 

 1. กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน

 2. กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง

 3. กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล

 4. กฎหมายที่ดีต้องนำาไปสู่ความเป็นธรรม

 5. กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น 

มนุษย์หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

 6. กฎหมายที่ดีต้องทันสมัยและสามารถรับรองต่อความ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

 7. กฎหมายที่ดีต้องบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่ 

กฎหมายบัญญัติไว้ 
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 8. กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อ 

สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบของบุคคล

 9. กฎหมายที่ดีต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับ 

ความผิด

 10. กฎหมายที่ดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และเคารพกฎหมาย

 11. กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย  

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 12. กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเกิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์

 13. กระบวนการยุติธรรมท่ีดีต้องเกิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ 

โดยสะดวก ไม่ชักช้า ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

 14. กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการ 

ยุติธรรมทางเลือก

 15. นักกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางในการ 

ปฏิบัติหน้าที่

 16. นักกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม และ 

สันติธรรม 

 จากที่ได้กล่าวให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความหมายและลักษณะของ 

หลักสำาคัญในหลักนิติธรรมมาแล้วนั้นในลำาดับต่อไปผู้เขียนจะได้ดำาเสนอ 

หลักนิติธรรมที่ปรากฏหลักการในประมวลกฎหมายอาญาและประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่ามีความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมตาม 

ความหมายที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้อย่างไรเป็นลำาดับต่อไปนี้
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4.  หลักสำาคัญในกฎหมายอาญาท่ีสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

 จากที่ได้กล่าวความหมายของกฎหมายอาญาให้ท่านทราบว่า 

กฎหมายอาญานั้นมีความหมายทั้งในแบบกว้างและแบบแคบจึงสามารถ 

นำาหลักกฎหมายอาญาที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมทั้งในความหมายทั่วไป 

และความหมายแบบเคร่งครัดนั้น ได้ดังต่อไปนี้  

 4.1  หลักไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย  

 ในการศึกษากฎหมายอาญาในลำาดับขั้นต้น ผู้เรียนกฎหมาย 

อาญาจะต้องทราบหลักอันเป็นหัวใจสำาคัญในกฎหมายอาญา ที่มีคำากล่าว 

เป็นภาษาลาติน ที่ว่า “Nullum crimen , Nulla poena sine lege  โดย 

แปลเป็น ภาษาอังกฤษได้ว่า No crime, No punishments without  

law. โดยหลักที่กล่าวมานี้ เป็นหลักที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอาญาคือ  

ท่านศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ให้หลักการนี้ว่า เป็นหลักประกันใน 

กฎหมายอาญา8

 หลักสำาคัญในกฎหมายอาญาประการหนึ่งที่เรา เรียกเป็นภาษา 

ลาตินว่า “nullum  crimen, nulla  poena  sine  lege”  เนื้อหาของ 

หลักกฎหมายนี้ มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยซึ่งปรากฏ 

ในมาตรา 2 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า

 “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำาการอัน 

กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำาบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้ และ 

โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

 บทบัญญัติมาตรา 2 แสดงให้เห็นว่า “กฎหมายอาญาต้องเกิด 

จากการบัญญัติ” เท่านั้น กล่าวคือ ประการแรก กฎหมายที่เกิดจากการ 

บัญญัติสามารถกำาหนดให้การกระทำาใดการกระทำาหนึ่งเป็นความผิด  

8 คณิต ณ นคร. (2560) กฎหมายอาญาทั่วไป. หน้า 87
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(nullum  crimen sine lege)  และประการที่สองกฎหมายที่เกิดจากการ 

บัญญัติเท่านั้นที่สามารถกำาหนดโทษสำาหรับการกระทำาใดการกระทำาหนึ่ง 

โดยเฉพาะ (nulla  poena  sine  lege) 

 โดยทั้งหลักทั้งสองประการต้องต้องมีอยู่ก่อนการกระทำานั้นเสมอ   

รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายอาญาให้ชัดเจนแน่นอนเสมอ จนทำาให้หลักการ 

ดังกล่าวมานั้นกลายมาเป็นหลักที่ทางวิชาการเรียกอีกประการหนึ่งว่า  

หลักประกันในกฎหมายอาญา

 หลักประกันในกฎหมายอาญามีเนื้อหาครอบคลุม 4 ประการ  

ดังนี้

 1) กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน

 การบัญญัติกฎหมายอาญาต้องบัญญัติ ให้ชัดเจนแน่นอน  

(nullum crimen sine lege certra) เป็นไปตาม “หลักความ 

ชัดเจนแน่นอน” เนื่องจากการลงโทษทางอาญาเป็นมาตรการที่รุนแรง 

ที่สุดของรัฐที่ใช้กับประชาชนในรัฐ รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจน 

แน่นอนที่สุดเท่าที่สามารถทำาได้ โดยการบัญญัติกฎหมายอาญาต้อง 

หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำาที่กำากวมไม่แน่นอน  

 “หลักความชัดเจนแน่นอน” ย่อมเป็นหลักประกันว่า กฎหมาย 

ที่บัญญัตินั้นตรงกับเจตจำานงของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างแท้จริง และยังเป็น 

เครื่องป้องกันมิให้ศาลใช้อำานาจตามใจชอบหรือตามอำาเภอใจหรือตาม 

ความรู้สึกของตน ข้อเรียกร้องในเรื่อง “หลักความชัดเจนแน่นอน” ในการ 

บัญญัติกฎหมายอาญา มีความสำาคัญยิ่งกว่าข้อห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียง 

อย่างยิ่งจน  Prof. Dr. Hans  Welzel   ถึงกับกล่าวว่า “อันตรายที่แท้จริง 

ที่คุกคามหลักประกันกฎหมายอาญาไม่ได้เกิดจากการใช้กฎหมายใกล้เคียง 

อย่างยิ่ง แต่เกิดจากความไม่ชัดเจนแน่นอนของกฎหมายอาญา”9

9 คณิต ณ นคร. (2560). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. หน้า 96
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 การที่กำาหนดให้กฎหมายอาญานั้นจะต้องเป็นกฎหมายซึ่งเกิดขึ้น 

จากบทบัญญัตินั้น ก็เพื่อเป็นการทำาให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป 

ว่า มีกฎหมายลักษณะเช่นนี้ใช้บังคับแล้วเพราะการบัญญัติกฎหมายใดๆ  

ใช้บังคับจะต้องมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงระยะเวลาเริ่มต้นการ 

บังคับใช้กฎหมายนั้นๆ โดยในทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ทราบ 

เป็นการทั่วไป รัฐจะประกาศกฎหมายทุกๆ ฉบับที่จะมีการบังคับใช้ลงใน 

หนังสือราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับกฎหมายนั้นเป็นการทั่วไป 

 จากหลักการในข้อนี้ ทำาให้ทราบว่ามีสาระสำาคัญที่สอดคล้อง 

กับสาระสำาคัญของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดในข้อที่ 2 และข้อที่ 3 คือ  

กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไปและกฎหมายต้องมีการประกาศให้ 

ประชาชนทราบนั้นเอง 

 2) การห้ามใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคล     

 มาตรา 2 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า

 “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำาการอัน 

กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำาบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้ และ 

โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

 กฎหมายใช้คำาว่า “บัญญัติ” แสดงให้เห็นว่า กฎหมายอาญา 

ต้องเป็น “กฎหมายเกิดจากการบัญญัติ” ดังนั้น “กฎหมายเกิดจาก 

การบัญญัติ” จึงตรงข้ามกับ “กฎหมายจารีตประเพณี” ซ่ึงเป็นกฎหมาย 

ที่เกิดจากการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาอย่างสมำ่าเสมอเป็นเวลานานของ

ประชาชนจนเป็นที่ยอมรับกัน เมื่อกฎหมายจารีตประเพณีมิได้เกิดจากการ 

บัญญัติแต่เกิดจากการปฏิบัติ จึงห้ามนำากฎหมายจารีตประเพณีมาใช้ใน 

กฎหมายอาญา หมายความว่า กฎหมายจารีตประเพณีจะกำาหนดให้การ 

กระทำาเป็นความผิดในทางอาญา หรือจะนำากฎหมายจารีตประเพณีมาเพิ่ม 

โทษไม่ได้  (nullum  poena  sine  lege  scripta) โดยข้อเรียกร้องให้

กฎหมายอาญาต้องเป็นกฎหมายที่เกิดจาการบัญญัติ
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 3) การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่ 

บุคคล

 การห้ามใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างย่ิงในกฎหมายอาญา หมายถึง 

การห้ามใช้กฎหมายอาญาที่เกินเลยขอบเขตของบทบัญญัติที่พึงหาได้ 

จากการตีความกฎหมาย การห้ามใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษ 

ทางอาญาแก่บุคคล เนื้อหาของหลักประกันในกฎหมายอาญาข้อนี้การ 

เกี่ยวข้องกับตีความกฎหมายอาญาอย่างใกล้ชิด หมายถึง ตามมาตรา 2  

ห้ามใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งกำาหนดหรือขยายบทกฎหมายอาญา 

ที่มีอยู่แล้ว รวมตลอดถึงห้ามใช้บทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งในทางเพิ่ม 

โทษ คือ หากกรณีใดที่มีกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแล้ว ในกรณีนั้นก็ต้องใช้ 

กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณเสมอ

 เรื่องบุกรุก ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในคดีหนึ่งว่า “การที่จำาเลยใช้ 

ไม้กระดานตีขวางทับประตูห้องพิพาทที่โจทก์ครอบครองในขณะที่โจทก์ 

ไม่อยู่และปิดห้องไว้  ทำาให้โจทก์เข้าห้องไม่ได้เป็นการล่วงลำ้าเข้าไปกระทำา 

การรบกวนการครอบครองของโจทก์โดยปกติสุขตามมาตรา 362 แล้ว10

 จากคำาวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยเกินตัวบท  

และไม่ใช่หลักที่จะใช้ในการตีความกฎหมายอาญาลงโทษบุคคล เรื่องการ 

เอารถยนต์ของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องการลักกระแสไฟฟ้า  

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ กรณีนี้ศาลพิพากษาลงโทษ 

สองกรณีดังกล่าวนั้นเป็นการใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาลงโทษทาง 

อาญาแก่บุคคลศาลจึงชอบที่จะพิพากษายกฟ้องและปล่อยให้เป็นหน้าที่ 

ของฝ่ายนิติบัญญัติ 

 4) กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง

 จากถ้อยคำาในมาตรา 2 วรรคหนึ่งที่ว่า “กฎหมายที่ใช้ในขณะ

10 คณิต ณ นคร. (2560). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  หน้า 90
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กระทำาบัญญัติเป็นความผิด” แสดงให้เห็นชัดถึงข้อห้ามย้อนหลังของ 

กฎหมายอาญา หลักประกันข้อนี้แสดงให้เห็นถึง “หลักนิติธรรม”

 “การห้ามใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง” หมายความว่า ถ้าบุคคล 

ได้กระทำาการอย่างใดลงและในขณะกระทำานั้นการกระทำานั้นไม่มีโทษทาง 

อาญาแล้ว ย่อมไม่อาจจะบัญญัติให้ย้อนหลังว่าการกระทำานั้น เป็นการ 

กระทำาที่ต้องรับโทษในทางอาญาได้โดยเด็ดขาด 

 ตัวอย่างในกรณีเรื่องเช็ค ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในคดีหนึ่งว่า 

“ออกเช็คก่อนพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.  

2503 ลงวันล่วงหน้าไปถึงวันที่ใช้พระราชบัญญัตินั้นแล้ว นับแต่วันนั้น 

จำาเลยไม่ได้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จำาเลยย่อมไม่มี 

ความผิด จากกรณีดังกล่าว การกระทำาของจำาเลยเกิดก่อนพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 250311 ใช้บังคับจำาเลยจึงไม่มี

ความผิดเพราะขณะออกเช็คยังไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำานั้นเป็น 

ความผิดหลักกฎหมายที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังไม่ใช้ในกรณีที่เป็น 

กฎหมายวิธีสบัญญัติ”

 นอกจากนี้วิธีเพื่อความปลอดภัยย้อนหลังได้ เพราะวิธีเพื่อความ 

ปลอดภัยใช้ในทันทีเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำาความผิดในเวลาเร็ว 

ที่สุด นอกจากนี้ กฎหมายอาญาสามารถจะใช้ย้อนหลังในกรณีที่เป็นคุณได้ 

แต่จะไม่ใช้ในการย้อนหลังที่เป็นโทษ 

 สำาหรับหลักการในข้อนี้นั้นเป็นหลักสาระสำาคัญของหลักนิติธรรม 

โดยเคร่งครัด ในส่วนข้อ 4 ที่ว่า กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทาง 

ที่เป็นโทษนั้นเอง 

11 เล่มเดียวกัน หน้า 97
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 4.2  หลักกฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางที่
เป็นโทษ 

 การห้ามใช้กฎหมายย้อนหลังนั้นเป็นหลักทั่วไปประการหนึ่งของ 

การใช้กฎหมาย แต่ว่าหากเป็นกรณีการใช้กฎหมายแล้วเป็นคุณแก่ 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยย่อมสามารถกระทำาได้12 ดังมีหลักกฎหมายอาญาใน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ที่ได้แสดงหลักการใช้กฎหมายย้อนหลัง 

ในทางอาญานั้นย่อมต้องห้ามเฉพาะกรณีเป็นโทษเท่านั้น ซึ่งมาตรา 3 นี้ 

บัญญัติว่า  

 “ถ้ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำาความผิดแตกต่างกับกฎหมาย 

ที่ใช้ในภายหลังการกระทำาความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ 

ผู้กระทำาความผิด ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่คดีถึงที่สุดแล้ว แต่ในกรณีที่คดี 

ถึงที่สุดแล้ว ดังต่อไปนี้

 (1) ถ้าผู้กระทำาความผิดยังไม่ได้รับโทษ หรือกำาลังรับโทษอยู่  

และโทษที่กำาหนดตามคำาพิพากษาหนักกว่าโทษที่กำาหนดตามกฎหมาย 

ที่บัญญัติในภายหลัง เมื่อสำานวนความปรากฏแก่ศาลหรือเมื่อผู้กระทำา 

ความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้นหรือพนักงาน 

อัยการร้องขอ ให้ศาลกำาหนดโทษเสียใหม่ตามกฎหมายที่บัญญัติใน 

ภายหลัง ในการที่ศาลจะกำาหนดโทษใหม่นี้ ถ้าปรากฏว่า ผู้กระทำาความผิด 

ได้รับโทษมาบ้างแล้ว เม่ือได้คำานึงถึงโทษตามกฎหมายท่ีบัญญัติในภายหลัง 

หากเห็นเป็นการสมควร ศาลจะกำาหนดโทษน้อยกว่าโทษขั้นตำ่าที่กฎหมาย 

ที่บัญญัติในภายหลังกำาหนดไว้ถ้าหากมีก็ได้ หรือถ้าเห็นว่าโทษที่ผู้กระทำา 

ความผิดได้รับมาแล้วเป็นการเพียงพอ ศาลจะปล่อยผู้กระทำาความผิดไป 

ก็ได้

12 ทวเีกยีรต ิมนีะนษิฐ. (2560). ประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัอา้งองิ หนา้ 50-51
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 (2) ถ้าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตผู้กระทำาความผิด และตาม 

กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิดไม่ถึง 

ประหารชีวิต ให้งดการประหารชีวิตผู้กระทำาความผิด และให้ถือว่าโทษ 

ประหารชีวิตตามคำาพิพากษาได้เปลี่ยนเป็นโทษสูงสุดที่จะพึงลงได้ตาม 

กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง”

 จากหลักกฎหมายในส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นหลักกฎหมายที่มีความ 

สอดคล้องกับหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดในข้อ 4 ที่ว่ากฎหมายอาญาต้อง 

ไม่มีผลย้อนหลังในทางที่เป็นโทษ

 4.3  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา

 หลักความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษาและ 

ตุลาการ นั้นเป็นหลักที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทาง 

อาญาและจะสังเกตได้ว่าหลักนี้เป็นหลักในข้อที่ 1 ของสาระสำาคัญของ 

หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้กล่าวหลัก 

ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ13  

 1. ความอิสระในการทำาหน้าที่พิจารณาอรรถคดี กล่าวคือ 

ผู้พิพากษานั้นไม่อยู่ในอำานาจการครอบงำาของใครๆ บุคคลใด องค์กรใดๆ  

คำาสั่งและคำาแนะนำาต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยสิ้นเชิง ความอิสระที่กล่าว 

เหล่านี้เรียกว่า “ความอิสระในเนื้อหา” 

 2. ความอิสระในการทำาหน้าที่ผู้พิพากษาหรือในตำาแหน่ง 

ผู้พิพากษา กล่าวคือ ผู้พิพากษาจะต้องกระทำาโดยปราศจากความกลัวว่า 

จะได้รับผลร้ายหรือถูกกลั่นแกล้งภายหลัง คือต้องมี “ความเป็นอิสระใน 

ทางส่วนตัว” 

13 คณิต ณ นคร. (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน้า 86-87
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 จากหลักการท่ีได้นำาเสนอสามารถพิจารณาหลักกฎหมายท่ีเกิดข้ึน 

ในหลักน้ีท่ีมีความสอดคล้องกับหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดน้ีได้จากประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้ 

 ตามมาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ซึ่งบทบัญญัติว่า “ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐาน 

ทั้งปวง อย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำาผิดจริง และ 

จำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดนั้น 

 เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำาเลยได้กระทำาผิดหรือไม่ ให้ยก 

ประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำาเลย 

 มาตรา 228 ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใด 

ร้องขอศาลมีอำานาจสืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้

 มาตรา 229 ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบพยานในศาล หรือนอก 

ศาลก็ได้แล้วแต่เห็นควรตามพยานหลักฐาน

 จากหลักกฎหมายท่ีได้กล่าวจะเห็นว่าเป็นหลักกฎหมายท่ีสามารถ 

แสดงได้ถึงหลักความเป็นอิสระของศาลในการพิจารณาอรรถคดี นอกจาก 

นี้แล้วแม้ว่าผู้พิพากษาจะมีอิสระอย่างไรก็ตามในการที่จะพิพากษาไปใน 

ทางใดๆ ก็จะต้องมีหลักกฎหมายให้อำานาจไว้เท่านั้นจะมีคำาสั่งใดเกินกว่า 

มีกฎหมายให้อำานาจไว้ไม่ได้เช่นกัน ดังมีบทบัญญัติในมาตรา 185 แห่ง 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่บัญญัติว่า ถ้าศาลเห็นว่าจำาเลย 

มิได้กระทำาผิดก็ดี การกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาด 

อายุความแล้วก็ดี มีเหตุตามกฎหมายที่จำาเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาล 

ยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำาเลยไป แต่ศาลจะสั่งขังจำาเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราว 

ระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้

 เมื่อศาลเห็นว่าจำาเลยได้กระทำาผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตาม 

กฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำาเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะ 

ปล่อยจำาเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้
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 4.4  กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 หลักนี้เป็นหลักการที่มีความสำาคัญมากในการดำาเนินคดีอาญา  

กล่าวคือ การดำาเนินการใดๆ ในกระบวนการทางอาญานั้นจะต้องมีความ 

ชอบด้วยกฎหมาย การที่รัฐจะสามารถดำาเนินการใดๆ ได้ เช่น การออก 

หมายทางอาญาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเรียก หมายจับ หมายค้น  

ก็ตามรัฐจะต้องดำาเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายได้กำาหนดให้รัฐมี 

อำานาจกระทำาได้เท่านั้นซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสาระสำาคัญของ 

หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดในข้อที่ 6 ที่ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อำานาจ 

ได้เท่าที่กฎหมายให้อำานาจ หลักการนี้ย่อมมีความสอดคล้องกับหลัก 

กฎหมายอาญาในส่วนการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ต้น 

สายไปจนถึงปลายสายทุกขั้นตอน เพราะหากไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้ 

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทุกองค์กรย่อมไม่มีอำานาจ 

ในการดำาเนินการใดๆ ได้ และหากมีการดำาเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม 

กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำาหรือการดำาเนินการของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐยอมเป็นการไม่ชอบและมีผลให้การกระทำาต่างๆ นั้นใช้ 

บังคับไม่ได้ เช่น การสอบสวนโดยไม่มีอำานาจสอบสวน การค้นใน 

เคหะสถานโดยไม่มีการออกหมายค้นโดยชอบจากศาล การฟ้องคดีโดย 

ไม่มีการสอบสวนโดยชอบก่อน การพิพากษาจำาเลยที่รับสารภาพใน 

ความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าห้าปีโดยมีไม่การสืบพยานประกอบคำารับ 

สารภาพ เหล่านี้เป็นต้น ดังที่มีปรากฏหลักกฎหมายกำาหนดอำานาจของ 

เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และศาลว่าต้องดำาเนินการในกรอบของกฎหมาย 

ได้เท่านั้น คือ มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ที่บัญญัติไว้ว่า  มาตรา 16 “อำานาจศาล อำานาจผู้พิพากษา อำานาจพนักงาน 

อัยการ และอำานาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ ในการที่จะปฏิบัติ 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและ 

60s.indd   433 7/15/18   3:37 AM



434  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

ข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วยการจัดตั้งศาลยุติธรรม และระบุอำานาจและ 

หน้าที่ของผู้พิพากษา หรือซึ่งว่าด้วยอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจนั้นๆ”  

 จากหลักที่ ได้กล่าวมานั้นในหลักแห่งประมวลกฎหมายวิธี  

พิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินกระบวนการต่างๆ  

นั้นจะต้องมีความชอบด้วยกฎหมายหรือกระบวนการที่ถูกต้องที่ท่าน 

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้แปลความหมายของหลัก (Due  

Process of Law)14 ว่ากระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเอง 

 4.5  หลักสิทธิในการต่อสู้คดี

 หัวใจสำาคัญในการดำาเนินคดีอาญาน้ันคือหลักการค้นหาความจริง 

ในเนื้อหาของคดี ด้วยคดีอาญาเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพทาง 

ร่างกายของประชาชนเพราะหากถูกดำาเนินคดีผู้ต้องหาหรือจำาเลยอาจจะ 

ต้องถูกฝากขังในระหว่างการดำาเนินคดี ในบางครั้งก็เป็นการกระทำาไปโดย 

ไม่มีเจตนาหรืออาจจะมีการกลั่นแกล้งจากคู่กรณีสร้างพยานหลักฐานมา 

เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวได้รับความเดือดร้อน การที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิในการ 

มีทนายความ มีผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายเข้ามาคุ้มครองดูแลสิทธิของผู้ถูก 

กล่าวหาจึงเป็นหลักการสำาคัญในหลักนิติธรรมเคร่งครัดข้อที่ 5 ที่กล่าวถึง 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี ซึ่งทำาให้รัฐจะ 

ต้องให้เครื่องมือที่จะให้สิทธิในการต่อสู่คดี ซึ่งมาจากหลักที่ว่า “หลัก 

อาวุธเท่าเทียมกัน” เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายได้มาช่วยคุ้มครอง 

สิทธิและช่วยในการค้นหาความจริงที่เกิดขึ้น โดยมีปรากฏหลักครั้งแรกใน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 242 วรรค 1 ซึ่ง 

เคยบัญญัติไว้ว่า “มาตรา 242 ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิ 

14 ธานินทร์ กรัยวิเชียร. หลักนิติธรรม. วารสารยุติธรรมคู่ขนาน หน้า 7-8
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ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ”15 ในเวลาต่อมาเมื่อมีการแก้ไขนี้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทำาให้เกิดสิทธิที่ช่วยให้ผู้ต้องหาหรือ 

จำาเลยสามารถใช้สิทธิเพื่อต่อสู้คดีได้ ดังต่อไปนี้ เช่น 

 1. มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ 

แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ 

วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และให้ 

ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย

   (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว

   (2) ให้ทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำา 

ตนได้ในชั้นสอบสวน

   (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร

   (4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

 2. มาตรา 134 การแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ 

กระทำาที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำาผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 

การแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะ 

ได้กระทำาผิดตามข้อหานั้น ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความ 

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรมพนักงานสอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหา 

ที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริง อันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ 

 3. มาตรา 134/1 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดี 

ที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อน 

เริ่มถามคำาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ 

ถ้าไม่มีให้รัฐจัดหาทนายความให้ในคดีที่มีอัตราโทษจำาคุก ก่อนเริ่มถาม 

15 สรุศกัดิ ์ ลขิสทิธิว์ฒันกลุ. (2560). ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
ฉบับอ้างอิง หน้า 63
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คำาให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มี 

และผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้

 4. มาตรา 134/3 ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้ 

วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาตนได้

 5. มาตรา 134/4 ในการถามคำาให้การผู้ต้องหา ให้พนักงาน 

สอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบก่อนว่า

   (1) ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหา 

ให้การ ถ้อยคำาที่ผู้ต้องหาให้การนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ 

พิจารณาคดีได้

   (2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟัง 

การสอบปากคำาตนได้เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การอย่างใดก็ให้จดคำาให้การไว้ 

ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้ถ้อยคำาใดๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ 

ต่อพนักงานสอบสวนก่อนมีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือก่อนที่จะ 

ดำาเนินการตามมาตรา 134/1 มาตรา 134/2 และ มาตรา 134/3 จะรับฟัง 

เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้นั้นไม่ได้

 6. มาตรา 173 ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดี 

ที่จำาเลยอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลก่อนเริ่มพิจารณาให้ 

ศาลถามจำาเลยว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลถามจำาเลยว่ามี 

ทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ 

 จากหลักกฎหมายที่ได้นำามาแสดงในส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นหลักที่ 

กำาหนดขึ้นเพื่อจะให้สิทธิในการต่อสู้คดีแก่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยด้วยกัน 

ทั้งสิ้นนั้นเอง

 4.6  หลักเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 ในหลักกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักการนี้ เป็นหลักสำาคัญในการ 

ดำาเนินคดีอาญาโดยเฉพาะหลักเปิดเผยที่สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการ 
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พิจารณาของศาล ดังมีหลักปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 172 ที่บัญญัติไว้ว่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ 

ทำาโดยเปิดเผยต่อหน้าจำาเลยเว้นแต่ บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 

 ในการพิจารณาที่เป็นการเปิดเผยย่อมจะนำามาซึ่งความโปร่งใส 

ในการพิจารณาคดีและเป็นการตรวจสอบในการใช้อำานาจของตุลาการ 

ซึ่งการเปิดเผยนั้นก็จะต้องเป็นการพอเหมาะพอควรเพราะหากเป็นการ 

กระทำาที่เกินขอบเขตของหลักเปิดเผยก็ย่อมจะเป็นการประจำานซึ่งผิดต่อ 

หลักเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ 

 ท่านศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้กล่าวถึงหลักเปิดเผยไว้ 

อย่างน่าสนใจว่า “หลักเปิดเผย เรียกร้องว่า การพิจารณาคดีต้องกระทำาใน 

ห้องพิจารณาคดีที่ระหว่างการพิจารณาคดีนั้นตามปกติประชาชนทุกคนมี 

สิทธิที่จะเข้าไปฟังการพิจารณาได้แม้การพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งจะกระทำา 

ในห้องพิจารณาที่เล็กและจำานวนผู้ฟังจะเข้าไปฟังได้มีจำานวนจำากัดก็ตาม  

ก็ยังถือว่ายังไม่ผิดหลักเปิดเผย”16

 4.7  หลักการให้เหตุผล 

 หลักการให้เหตุผลนั้นเป็นหลักที่มีความสำาคัญในหลักนิติธรรม 

แม้ว่าจะเป็นการจัดอยู่ในหลักกระบวนการยุติธรรมที่ดีหรือหลักการของ 

หลักนิติธรรมทั่วไปหรือหลักนิติธรรมไม่เคร่งครัดก็ตามแต่การให้เหตุผลนั้น 

ก็เป็นหลักการอันก่อให้เกิดหลักการต่างๆ เช่น หลักความโปร่งใสและการ 

ตรวจสอบได้ ซึ่งหลักการให้เหตุผลนั้นก็มีปรากฏเช่นเดียวกันในประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 ที่มีบัญญัติว่า  

 มาตรา 186 คำาพิพากษาหรือคำาสั่งต้องมีข้อสำาคัญเหล่านี้เป็น 

อย่างน้อย

16 คณิต ณ นคร. (2549). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หน้า 69-70
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 (1) ชื่อศาลและวันเดือนปี

 (2) คดีระหว่างใครโจทก์ใครจำาเลย

 (3) เรื่อง

 (4) ข้อหาและคำาให้การ

 (5) ข้อเท็จจริงซึ่งพิจารณาได้ความ

 (6) เหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

 (7) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ

 (8) คำาชี้ขาดให้ยกฟ้องหรือลงโทษ

 (9) คำาวินิจฉัยของศาลในเร่ืองของกลางหรือในเร่ืองฟ้องทางแพ่ง

 คำาพิพากษาในคดีท่ีเก่ียวกับความผิดลหุโทษ ไม่จำาต้องมีอนุมาตรา 

(4) (5) และ (6)

 จากเห็นได้จากบทบัญญัติดังกล่าวนี้จะแสดงให้เห็นว่าการมีคำาสั่ง 

หรือคำาพิพากษานั้นจะชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องมีข้อสำาคัญโดยเฉพาะ 

ใน (4)(5)(6) ในคดีที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ เพราะการที่ไม่มีส่วนดังกล่าวนั้นหาก 

เป็นคดีที่ไม่ใช่คดีลหุโทษย่อมอาจทำาให้เป็นคำาสั่งหรือคำาพิพากษาที่ไม่ชอบ  

ในอนุมาตรา (4)(5)(6) นั้นจะมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันมาก เพราะย่อม 

เป็นหลักในการอธิบายข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่ได้ความจากการพิจารณา 

ซึ่งมีความเป็นเหตุเป็นผลกัน ทำาให้ศาลเชื่อว่าควรจะต้องพิพากษาลงโทษ 

จำาเลยหรือยกฟ้องจำาเลยโดยศาลจะต้องให้เหตุผลการตัดสินทั้งในปัญหา 

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีนั้น ดังมีคำาพิพากษาที่ได้ให้ความสำาคัญ 

ในหลักการให้เหตุผลนี้ เช่น คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 8845/2559 ที่ว่า

 ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์และจำาเลยส่งให้ศาลอุทธรณ์ 

ภาค 6 พิจารณาพิพากษาโดยชอบแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ไม่วินิจฉัย 

อุทธรณ์ของจำาเลย คงวินิจฉัยเฉพาะอุทธรณ์ของโจทก์ ถือว่าศาลอุทธรณ์ 

ภาค 6 มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. ว่าด้วยการพิจารณาและ 
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พิพากษา คำาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา  

185 วรรคสอง, 186 (6) (8) เห็นควรให้ย้อนสำานวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค  

6 ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225  

ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มี 

คู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอำานาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.อ.  

มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225  

 จากคำาพิพากษาดังกล่าวน้ีจะเห็นได้ว่า การท่ีศาลอุทธรณ์ภาค 6 

มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

โดยมีการไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำาเลยโดยไม่ให้เหตุผลในการยกคำาร้อง 

โดยไม่มีการให้เหตุผลนั้นไม่ชอบและขัดต่อหลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือ 

หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างในข้อ 3 ที่ว่ากฎหมายที่ดีต้อง 

มีเหตุผล ดังนี้การขาดเหตุผลในคำาสั่งหรือคำาพิพากษาจึงอาจเป็น 

คำาพิพากษาที่ไม่ชอบนั้นเอง 

5.  สรุปและอภิปรายผล 

 หลักในกฎหมายอาญาท้ังในประมวลกฎหมายอาญาและประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความตามมาตราต่างๆ ที่ปรากฏซึ่งผู้เขียนได้นำาเสนอ 

นั้นอาจจะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่จะเห็นได้ชัดว่าหลักกฎหมายอาญา 

ที่มีบัญญัติในประมวลกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับหลัก 

นิติธรรมโดยเฉพาะหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดหรือหลักนิติธรรมใน 

ความหมายอย่างแคบที่มีลักษณะสำาคัญต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น 

จะพบว่าผลของการฝ่าฝืนหลักกฎหมายอาญาซึ่งไปสอดคล้องกับหลัก 

นิติธรรมโดยเคร่งครัดนั้นจะมีผลทำาให้การกระทำาหรือเหตุการณ์ใด การ 

กระทำาใดๆ กระบวนการใดๆ ที่เกิดขึ้นไปฝ่าฝืน หรือขัดแย้งหลักการ 

ดังกล่าวย่อมไม่มีผลใช้บังคับได้หรือเสียไป แต่หากเป็นหลักกฎหมายที่ 
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ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือในความหมายอย่างกว้างจะมี 

ผลให้สามารถใช้ได้ได้อยู่เพียงอาจมีความบกพร่องบางประการ หากความ 

บกพร่องเหล่านี้ยังไม่ถึงขนาดมีการกระทำาใดๆ ที่ไปขัดกับหลักนิติธรรม 

โดยเคร่งครัด

เอกสารอ้างอิง
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ปัญหาเรื่องการกระทำาความผิด
โดยบันดาลโทสะกับการกำาหนดฐานความผิด 

และการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา

อติรุจ ตันบุญเจริญ*

 เมื่อประมาณปี 2554 ขณะที่ผู้เขียนรับราชการที่ศาลจังหวัด 

ร้อยเอ็ด มีคดีอาญาความผิดต่อชีวิตเรื่องหนึ่งขึ้นสู่การพิจารณาของศาล  

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำาเลยถูกผู้ตาย ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของจำาเลย ข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม โดยผู้ตายเป็นชู้ 

กับผู้อื่น และด่าทอจำาเลยด้วยถ้อยคำาหยาบคาย จำาเลยจึงเกิดบันดาล 

โทสะใช้อาวุธปืนพกยิงผู้ตายหลายนัด เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย 

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72, 288 อันเป็นที่ 

น่าสังเกตว่าคดีนี้พนักงานอัยการโจทก์บรรยายฟ้องอย่างชัดเจนว่าจำาเลย 

กระทำาความผิดโดย “บันดาลโทสะ” และอ้างมาตรา 72 ไว้ในคำาขอท้าย 

ฟ้องด้วย ซึ่งโดยปกติจะไม่พบกรณีเช่นนี้บ่อยนัก เพราะส่วนมากจำาเลยจะ 

เป็นฝ่ายที่ยกเอาเรื่องการกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะไว้ในคำาให้การ 

ของตน คดีนี้ปรากฏว่าจำาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง แม้ผู้เขียนไม่ใช่ 

เจ้าของสำานวน แต่ผู้เขียนก็มีความสนใจอย่างยิ่งว่า ในกรณีเช่นนี้ศาล

สามารถรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำาเลยมิได้กระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ 

 * นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายอาญา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), เนติบัณฑิตไทย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี
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อันแตกต่างจากที่โจทก์บรรยายฟ้องและที่จำาเลยให้การไว้ได้หรือไม่ ต่อมา 

ศาลสืบพยานโจทก์และจำาเลย แล้ววินิจฉัยว่า จำาเลยกระทำาความผิดฐาน 

ฆ่าผู้อื่นจริง แต่มิได้กระทำาโดยบันดาลโทสะตามที่โจทก์ฟ้อง หลังจากนั้น 

ผู้เขียนย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น จึงไม่ทราบว่าคู่ความอุทธรณ์และฎีกา 

คำาพิพากษาของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไม่ และผลคดีเป็นอย่างไร

 ต่อมาเมื่อปี 2556 มีเหตุให้ผู้เขียนได้ระลึกถึงคดีดังกล่าวอีก 

ครั้งหนึ่ง เมื่อได้อ่านคำาพิพากษาฎีกาที่ 11817/2556 เนื่องจากคดีตาม 

คำาพิพากษาฎีกานี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำาเลยฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะ  

และขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72, 288 ซึ่งจำาเลย 

ให้การรับสารภาพตามฟ้อง คดีนี้กับคดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดข้างต้นจึงมี 

รูปคดีอย่างเดียวกัน โดยคดีตามคำาพิพากษาฎีกาดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัย 

วางหลักข้อกฎหมายไว้ว่า “โจทก์ฟ้องจำาเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย

บันดาลโทสะ ซึ่งความผิดดังกล่าวศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมาย 

กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ กรณีจึงไม่มีอัตราโทษจำาคุก

อย่างตำ่า เมื่อจำาเลยให้การรับสารภาพ ศาลสามารถลงโทษจำาเลยได้โดย

ไม่จำาต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามฟ้องว่าจำาเลย 

กระทำาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 72, 288”

 ผู้เขียนจึงตรวจสอบไปยังศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจนทราบว่า คดีมี 

การอุทธรณ์และฎีกา จนถึงที่สุดแล้ว โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า  

“...โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำาเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตาย 

โดยบันดาลโทสะ เมื่อจำาเลยให้การรับสารภาพ แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ 

ว่าการกระทำาของจำาเลยเป็นการกระทำาโดยบันดาลโทสะดังที่ศาลชั้นต้น 

วินิจฉัยหรือไม่ก็ตาม แต่ศาลจะลงโทษจำาเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เป็น 
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บันดาลโทสะมิได้ เนื่องจากเกินคำาขอของโจทก์ ต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ดังนั้น การที่

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นการกระทำาโดยบันดาล 

โทสะ จึงไม่อาจลงโทษตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนดตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 72 ได้ แล้วพิพากษาลงโทษจำาเลยฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 288 จึงไม่ชอบ และพิพากษาแก้เป็นว่า จำาเลยมี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 72 ...”

 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในชั้นฎีกาศาลฎีกาหยิบยกเอาเรื่อง “ความ 

เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย” ของบิดาและมารดาของผู้ตาย ซึ่งขอเข้าร่วม 

เป็นโจทก์กับพนักงานอัยการขึ้นมาวินิจฉัยเสียก่อนว่า “คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า

จำาเลยฆ่าผู้ตายโดยบันดาลโทสะ ผู้ตายจึงมีส่วนก่อให้เกิดการกระทำา 

ความผิดทางอาญาด้วย ดังนั้น ตามคำาฟ้องของโจทก์ถือว่าผู้ตายมิใช่เป็น 

ผู้เสียหายโดยนิตินัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  

2 (4) โจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งเป็นบิดาและมารดาผู้ตายจึงไม่มีอำานาจเข้ามา 

จัดการแทนผู้ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

5 (2) และไม่มีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการซ่ึงเป็นโจทก์เดิม 

ได้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำาสั่งอนุญาตให้บิดาและมารดาของผู้ตายเข้าร่วม 

เป็นโจทก์ จึงไม่ชอบ ให้ยกคำาสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว นอกจากนั้นบิดาและ 

มารดาของผู้ตายก็ไม่มีสิทธิยื่นคำาฟ้องอุทธรณ์และฎีกาด้วย ศาลฎีกาไม่ 

รับวินิจฉัยให้ พิพากษายกคำาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ยกคำาพิพากษาศาล 

อุทธรณ์ภาค 4 ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ของบิดามารดาผู้ตาย และยกฎีกาของ 

บิดามารดาผู้ตาย”1 อย่างไรก็ตาม แม้ศาลฎีกาจะมิได้วินิจฉัยในปัญหา

ข้อกฎหมายว่าศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงจากทางพิจารณาที่ได้ความแตกต่าง 

จากคำาฟ้องและคำาให้การในเรื่องที่จำาเลยกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ 

 1 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 21814/2556
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ได้หรือไม่ แต่การที่ศาลฎีกายกเอาข้อเท็จจริงตามคำาฟ้องโจทก์ว่า จำาเลย 

ฆ่าผู้ตายโดยบันดาลโทสะ แล้ววินิจฉัยไปเสียทีเดียวว่าผู้ตายมีส่วนก่อให้ 

เกิดการกระทำาความผิดทางอาญาด้วย ผู้ตายจึงมิใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย 

ก็ย่อมแสดงให้เห็นโดยปริยายว่า ศาลฎีกาน่าจะวินิจฉัยในทำานองเดียวกับ 

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 คือไม่รับฟังข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความในเรื่องการ 

กระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะของจำาเลยแตกต่างจากคำาฟ้องโจทก์ 

นั่นเอง

 แม้คดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดและคดีตามคำาพิพากษาฎีกาที่  

11817/2556 ข้างต้น ประเด็นที่ศาลวินิจฉัยจะมิใช่ประเด็นเดียวกันเสีย 

ทีเดียว เนื่องจากคดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นปัญหาว่าศาลจะรับฟัง 

ข้อเท็จจริงแตกต่างคำาฟ้องและคำาให้การว่าจำาเลยมิได้กระทำาความผิด 

โดยบันดาลโทสะได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 192 วรรคแรก ส่วนคดีตามคำาพิพากษาฎีกาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เมื่อ 

จำาเลยให้การรับสารภาพแล้ว ศาลจะพิพากษาลงโทษจำาเลยโดยไม่จำาต้อง 

สืบพยานหลักฐานต่อไปได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง แต่ผู้เขียนเห็นว่าคดีทั้งสองข้างต้นมีปัญหา 

ที่ต้องพิจารณาร่วมกันประการหนึ่งคือ การกระทำาโดยบันดาลโทสะตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 นั้น มีผลต่อการกำาหนด “ฐาน 

ความผิด” ในกฎหมายอาญาหรือไม่ อย่างไร กล่าวให้ถึงที่สุดคือ ใน

กฎหมายอาญามีความผิดฐานกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะหรือไม่ 

ซึ่งจะส่งผลสำาคัญต่อการพิจารณาเรื่อง “ข้อหาในความผิด” ในกรณีที่ 

จำาเลยให้การรับสารภาพ แล้วศาลสามารถพิพากษาโดยไม่ต้องสืบพยาน 

หลักฐานต่อไปก็ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  

176 วรรคหนึ่ง เรื่องการบรรยายคำาฟ้องของโจทก์ ตามมาตรา 158 (5)  

และเรื่องการห้ามมิให้พิพากษา หรือสั่ง เกินคำาขอ หรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง  

ตามมาตรา 192 วรรคหนึ่ง ด้วย
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  ฐานความผิดในกฎหมายอาญาคืออะไร

 ฐานความผิดในกฎหมายอาญาแท้จริงแล้วเป็นสิ่งเดียวกับ 

“ข้อหา”2 ที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 และที่โจทก์บรรยายฟ้องเพื่อขอให้ 

ศาลลงโทษจำาเลยตามมาตรา 158 (5) ข้อหาหรือฐานความผิดเป็นเรื่อง 

ของกฎหมายสารบัญญัติประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 2 ส่วน คือ ส่วนที่

เป็นเงื่อนไขเรียกว่า “องค์ประกอบความผิด” และส่วนที่เรียกว่า “ผลทาง 

กฎหมาย”3

 ส่วนที่เรียกว่า “องค์ประกอบความผิด” คือการบัญญัติถึงการ 

กระทำาทั้งหลายอันเป็น “ความผิดอาญา” แบ่งออกเป็น “องค์ประกอบ 

ภายนอก” และ “องค์ประกอบภายใน” องค์ประกอบภายนอกหลักๆ  

ได้แก่ การบัญญัติในเรื่อง “ผู้กระทำา การกระทำา กรรมแห่งการกระทำา และ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล” ส่วนองค์ประกอบภายในหลักๆ  

ได้แก่ เจตนา และประมาท4

 2 พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคำาว่า 
“ข้อหา” ว่า “ฐานความผิดทางอาญาที่กล่าวหาว่าบุคคลกระทำา โปรดดู, พจนานุกรมศัพท์
กฎหมายไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขเพิ่มเติม), กรุงเทพ :
ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2556, น.87
 3 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพ : 
สำานักงานพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2554, น.44 โดยศาสตราจารย์คณิตใช้คำาว่า “บทกฎหมาย”  
(Rechtssatz)
 4 ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาองค์ประกอบภายนอกและภายในของความผิดฐานต่างๆ
ได้จาก “ตารางแสดงองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานต่างๆ ตามประมวลกฎหมาย 
อาญา ภาค 2 และภาค 3 เรียงรายมาตรา” ใน สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมาย
อาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา, พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพ : วิญญูชน, พ.ศ. 2560, น.185 ถึง 
292
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 สำาหรับส่วนที่เรียกว่า “ผลทางกฎหมาย” คือบรรดา “มาตรการ 

บังคับทางอาญา” (Krimminalsanktion) อันได้แก่ โทษ วิธีการเพื่อ 

ความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอื่น5 ดังนั้น จึงสามารถให้

ความหมายของกฎหมายอาญาได้ว่า คือ บรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุ 

ถึงความผิดอาญา โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับทาง 

อาญาอื่น และเป็นกฎหมายที่กำาหนดให้ความผิดอาญาเป็นเงื่อนไขของ

การใช้โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญา 

อื่นนั้น6

 กล่าวโดยสรุปคือ ข้อหาหรือฐานความผิดต้องประกอบไปด้วย 

สิ่งที่เป็นสาระสำาคัญ 2 ประการ คือ ส่วนที่เป็น “องค์ประกอบความผิด” และ  

“มาตรการบังคับทางอาญา” ซึ่งมาตรการบังคับทางอาญาหลักคือ โทษ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้แก่ ประหารชีวิต จำาคุก กักขัง  

ปรับ ริบทรัพย์สิน โดยองค์ประกอบความผิดนั้นเป็น “เงื่อนไข” ในการ 

ลงโทษผู้กระทำาความผิด ดังนั้น ความผิดแต่ละฐานจึงต้องมี “ระวางโทษ”  

หรือ “อัตราโทษ” ที่บัญญัติไว้สำาหรับความผิดฐานนั้นด้วย หรืออาจกล่าว 

อีกนัยหนึ่งได้ว่า หากไม่มี “ระวางโทษ” ก็ย่อมไม่ใช่ “ฐานความผิด”7

 ความผิดบางฐานอาจไม่จำาเป็นต้องบัญญัติองค์ประกอบความผิด 

ขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการอิงใช้ “เนื้อหาของความผิด” ซึ่งก็คือองค์ประกอบ 

ความผิดของความผิดฐานอื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น การพยายามกระทำาความผิด 

 5 อ้างแล้ว, เชิงอรรถที่ 3, น.44 และ 45
 6 เพิ่งอ้าง
 7 ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายไว้ในทำานองเดียวกันว่า
กฎหมายที่บัญญัติความผิดนั้นจะต้องกำาหนดโทษไว้ด้วย ถ้าโทษที่กำาหนดไว้นั้นมีกฎหมาย 
ยกเลิกเสียแล้วก็เท่ากับไม่มีกำาหนดโทษ จะลงโทษไม่ได้ และจะบัญญัติแต่โทษโดยไม่มีบัญญัติ 
ความผิดก็ไม่ได้ โปรดดู จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญา ภาค 1, พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ : 
ห้างหุ้นส่วนจำากัดจิรรัชการพิมพ์, พ.ศ. 2546, น.39
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ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 และ 81 ต่างก็อิงใช้องค์ประกอบ 

ความผิดฐานต่างๆ ที่ผู้กระทำาผิดกระทำาโดยมีเจตนาในประมวลกฎหมาย 

อาญา ภาค 2 หรือความผิดต่อพระราชบัญญัติอื่นมาเป็น “เนื้อหาของ 

ความผิด” ของฐานพยายามกระทำาความผิด เพียงแต่การพยายามกระทำา 

ความผิดนั้น ไม่มีองค์ประกอบในส่วนของ “ผลแห่งการกระทำา” คือ ต้อง 

ไม่เป็นการกระทำาที่เป็นความผิดสำาเร็จ เช่น ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น  

ความผิดฐานพยายามทำาร้ายร่างกาย ความผิดฐานพยายามข่มขืนกระทำา

ชำาเราผู้อื่น ความผิดฐานพยายามจำาหน่ายเมทแอมเฟตามีน เป็นต้น ส่วน 

ระวางโทษความผิดฐานพยายามน้ัน ก็เป็นการอิงระวางโทษกรณีความผิด 

สำาเร็จเช่นกัน โดยความผิดฐานพยายามตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 80 นั้น ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำาหนด 

ไว้สำาหรับความผิดนั้น (ความผิดสำาเร็จ)  ส่วนพยายามที่เป็นไปไม่ได้โดย

แน่แท้ ตามมาตรา 81 ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมาย 

กำาหนดไว้สำาหรับความผิดน้ัน (ความผิดสำาเร็จ) แต่ก็มีบางกรณีท่ีกฎหมาย 

บัญญัติให้การพยายามกระทำาความผิดมีโทษเท่ากระทำาความผิดสำาเร็จ 

เช่น ความผิดฐานฆ่าหรือพยายามฆ่าประมุขรัฐหรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ 

มีระวางโทษเช่นเดียวกันคือ ประหารชีวิตหรือจำาคุกตลอดชีวิต และ 

ความผิดฐานพยายามกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งต้องระวางโทษ 

ตามที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น เช่นเดียวกับผู้กระทำาความผิดสำาเร็จ  

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำา 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 นอกจากความผิดฐานพยายามกระทำาความผิดแล้ว ในเรื่องการ 

กระทำาความผิดที่มีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นความผิด 

ฐานเป็นตัวการ ตามมาตรา 83 ฐานเป็นผู้ใช้ ตามมาตรา 84 หรือฐานเป็น 

ผู้สนับสนุน ตามมาตรา 86 ก็ล้วนแต่ต้องอิงเนื้อหาของความผิดหรือ 
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องค์ประกอบความผิดของความผิดฐานอื่น เช่น ความผิดฐานร่วมกัน 

ฆ่าผู้อื่น ความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำาความผิดฆ่าผู้อื่น8 ฐานเป็น

ผู้สนับสนุนการกระทำาความผิดฐานกรรโชก9 สำาหรับระวางโทษ กรณีร่วม

กระทำาความผิดด้วยกัน หรือตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำาหนด 

สำาหรับความผิดนั้น ตามมาตรา 83 ส่วนผู้ใช้ หากผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำา  

ยังไม่ได้กระทำา ผู้ใช้ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับ 

ความผิดนั้น แต่หากผู้ถูกใช้ได้กระทำาความผิด ผู้ใช้ก็ต้องรับโทษเสมือน 

ตัวการ (เท่ากับที่กำาหนดสำาหรับความผิดฐานนั้น) ตามมาตรา 84 สำาหรับ 

ผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับ 

ความผิดที่สนับสนุน ดังนั้น เมื่อการพยายามกระทำาความผิด และการ 

กระทำาความผิดที่มีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มี “องค์ประกอบ” และ  

“ระวางโทษ” ครบทั้งสองส่วน จึงถือเป็น “ฐานความผิด” ดังที่กล่าวมา 

แล้วข้างต้น

 ส่วนการกระทำาผิดโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 72 นั้น เมื่อพิจารณาจากตำาแหน่งแห่งที่ในประมวลกฎหมาย 

อาญาแล้ว ถือได้ว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุลดโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่นอก  

“โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา” กล่าวคือ เมื่อการกระทำาของบุคคล 

ใดครบองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยไม่มีเหตุยกเว้น 

ความผิดและยกเว้นโทษตามกฎหมายแล้ว บุคคลนั้นย่อมมีความผิดอาญา 

และต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ จากนั้นจึงจะนำา “เหตุ 

ลดโทษ” ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้มาพิจารณาเพื่อกำาหนดโทษให้ 

เหมาะสมแก่ผู้กระทำาผิด ทั้งนี้โทษที่จะลงต้องอยู่ในระวางโทษของ 

ความผิดฐานนั้นด้วย นอกจากการกระทำาผิดโดยบันดาลโทสะแล้ว  

 8 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2745/2553
 9 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 562/2559

60s.indd   449 7/15/18   3:37 AM



450  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

กฎหมายยังบัญญัติเหตุลดโทษไว้อีกหลายกรณี ได้แก่ ความไม่รู้กฎหมาย  

ตามมาตรา 64 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง ตามมาตรา 65  

วรรคสอง คนมึนเมาซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับ 

ตนเองได้บ้าง ตามมาตรา 66 การป้องกัน หรือกระทำาโดยจำาเป็นเกิน 

ขอบเขต ตามมาตรา 69 การกระทำาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตรา 

ระหว่างญาติสนิท ตามมาตรา 71 วรรคสอง ซึ่งกฎหมายให้ดุลพินิจแก่ 

ศาลที่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใด 

ก็ได้ และเหตุลดโทษที่เกี่ยวกับ “ความอ่อนอายุของผู้กระทำา” ตามมาตรา  

75 และมาตรา 76 โดยในกรณีนี้กฎหมายให้ลดโทษในลักษณะ “การลด 

มาตราส่วนโทษ” จำานวนกึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามแล้วแต่กรณี กับยังมีเหตุ 

ลดโทษที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในภาค 2 ด้วย เช่น การที่ผู้กระทำาผิด 

ฐานฟ้องคดีอาญาอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 175 ได้ลุแก่โทษต่อศาลและ 

ขอถอนฟ้องหรือแก้ฟ้องก่อนมีคำาพิพากษา ตามมาตรา 176 ซึ่งกฎหมาย 

ให้ศาลลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ หรือศาลจะไม่ลงโทษเลย 

ก็ได้10 และการที่ผู้กระทำาความผิดฐานเอาตัวบุคคลเพื่อค่าไถ่ ตามมาตรา 

313 วรรคหนึ่ง ฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำาความผิดตามมาตรา 

313 และฐานกระทำาการเป็นคนกลางการเอาตัวบุคคลเพื่อค่าไถ่ ตาม 

มาตรา 315 ได้จัดให้ผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกักขัง ได้ 

รับเสรีภาพก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โดยผู้นั้นมิได้รับอันตรายสาหัส หรือ 

ตกอยู่ในภาวะอันใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต กรณีนี้กฎหมายให้ลงโทษ 

น้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง นอกจากนั้น ยังมี 

เหตุลดโทษในพระราชบัญญัติอื่นอีก เช่น การที่ผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับ 

 10 ในกรณีนี้เท่ากับกฎหมายให้ดุลพินิจแก่ศาลในการ “ลดโทษให้ทั้งหมด” 
นั่นเอง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเหตุยกเว้นโทษ อันอยู่ในโครงสร้างของความรับผิดทางอาญา 
ข้อที่ 3
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ยาเสพติดให้โทษให้ข้อมูลที่สำาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ 

ปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อพนักงานฝ่าย 

ปกครอง หรือตำารวจ หรือพนักงานสอบสวน โดยศาลจะลงโทษผู้นั้น 

น้อยกว่าอัตราโทษขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นก็ได้ ตามมาตรา  

100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่กฎหมายให้ดุลพินิจแก่ศาลในการ 

ลดโทษ โดย “จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ สำาหรับความผิด 

นั้นเพียงใดก็ได้” “ลดมาตราส่วนโทษ” หรือ “ลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษ 

ขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้” ซึ่งศาลอาจลดโทษให้แก่ผู้กระทำาความผิดหรือไม่ 

ลดโทษก็ได้11 จึงเป็นเพียงเหตุลดโทษหรือบรรเทาโทษ หาใช่ “ระวางโทษ” 

 11 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, 
พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2551, น.494 และโปรดดู 
คำาพิพากษาฎีกาที่ 2366/2555 ซึ่งได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ “เหตุลดโทษ” ตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ไว้ว่า “คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ 
จำาเลยว่าจำาเลยต้องได้รับการลดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 
100/2 หรือไม่ เห็นว่า ปัญหาข้อนี้ แม้จำาเลยจะไม่ได้ยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซึ่งจำาเลยยกขึ้นได้ในชั้นฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และเมื่อตามคำาฟ้องกับ
ทางนาสืบของโจทก์ปรากฏว่าหลังถูกจับกุมจำาเลยได้ให้การต่อเจ้าพนักงานตำารวจว่ายังมี 
เมทแอมเฟตามีนอีกจำานวนหนึ่งที่นางสาวเมตตาซุกซ่อนไว้ที่ห้องพักเลขที่ 702 เป็นเหตุให้ 
เจ้าพนักงานตำารวจไปยึดเมทแอมเฟตามีนได้อีกจำานวน 20,000 เม็ด และดำาเนินคดีแก่ 
นางสาวเมตตาเป็นอีกคดีหนึ่ง กรณีนับได้ว่าจำาเลยได้ให้ข้อมูลที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อเจ้าพนักงาน 
ตำารวจ ซึ่งศาลจะลงโทษจำาเลยน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นได้ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 แต่บทบัญญัติมาตราดังกล่าว 
ไม่ได้บังคับว่าเมื่อมีการให้ข้อมูลที่สำาคัญและประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำา 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแล้ว ศาลจะต้องลดโทษหรือลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษ
ขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเสมอไป เมื่อคำานึงถึงจำานวนเมทแอมเฟตามีนที่จำาเลย
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หรือ “อัตราโทษ” เนื่องจากระวางโทษหรืออัตราโทษนั้น กฎหมายต้อง 

กำาหนดไว้อย่างชัดเจนแน่นอนเพื่อมิให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษจำาเลยตำ่าหรือ 

สูงกว่าระวางโทษที่กฎหมายกำาหนด ยิ่งบางกรณีที่กฎหมายให้สามารถ 

ลดโทษทั้งหมดจนถึงขนาด “ไม่ลงโทษเลยก็ได้” ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า เหตุ 

ลดโทษตามกฎหมายที่กล่าวมานั้น มิใช่ระวางโทษหรืออัตราโทษแต่ 

อย่างใด เพราะไม่มีความผิดอาญาใดที่ไม่มีโทษ ตรงกันข้าม เหตุลดโทษ 

น่าจะถือเป็นเหตุที่กฎหมายให้ดุลพินิจแก่ศาลในการยกเว้นการลงโทษตาม 

ระวางโทษที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเสียมากกว่า เช่นนี้จึง 

อาจกล่าวได้ว่าในกฎหมายอาญาไม่มี “ความผิดฐานกระทำาผิดโดยบันดาล 

โทสะ” คงมีแต่เพียง “เหตุลดโทษเนื่องจากกระทำาความผิดโดยบันดาล 

โทสะเท่านั้น

  โจทก์ต้องบรรยายว่าจำาเลยกระทำาความผิดโดยบันดาล 
โทสะในคำาฟ้องหรือไม่

 หัวใจของคำาฟ้องคดีอาญาคือ การบรรยายฟ้องเกี่ยวกับ “การ 

กระทำาทั้งหลายที่อ้างว่าจำาเลยได้กระทำาผิด...” ตามประมวลกฎหมายวิธ ี

พิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน 

ตลอดมาว่า การกระทำาทั้งหลายที่อ้างว่าจำาเลยได้กระทำาความผิดนั้น  

หมายถึง “ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดที่โจทก์ฟ้องขอให ้

ลงโทษจำาเลย” น่ันเอง12 หากโจทก์บรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบความผิด

ตกลงขายให้นายบริพัตรกับจำานวนเมทแอมเฟตามีนที่จำาเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย 
แล้ว นับว่ามีจำานวนมากเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมอย่างยิ่ง การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม 
ศาลชั้นต้นให้ลงโทษประหารชีวิตก่อนลดโทษให้จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว
 12 ธานิศ เกศวพิทักษ์, คำาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เล่ม 2 ภาค 3 - 4 (มาตรา 157 - 245), พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, พ.ศ. 
2557, น.9 ในเรื่องนี้มีคำาพิพากษาฎีกาที่ 497/2537 วินิจฉัยไว้อย่างน่าสนใจว่า จำาเลยเป็น 
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แล้ว ศาลย่อมไม่อาจลงโทษจำาเลยตามคำาฟ้องโจทก์ได้ แม้จำาเลยจะให้การ 

รับสารภาพก็ตาม ดังนั้นเมื่อการกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะหาใช่  

“องค์ประกอบความผิด” หรือเป็นส่วนหนึ่งของฐานความผิดดังที่ได้กล่าว 

มาแล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับที่โจทก์จะต้องบรรยายข้อเท็จจริงในเรื่อง 

ดังกล่าวไว้ในคำาฟ้อง รวมถึงอ้างมาตรา 72 ในคำาขอท้ายฟ้องตามมาตรา  

158 (6) ด้วย เพราะมิใช่บทมาตราที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้น 

เป็นความผิดแต่อย่างใด แม้โจทก์ควรระบุอ้างทั้งชื่อกฎหมาย และตัวบท 

ทุกมาตราที่เกี่ยวข้องทุกข้อหาความผิดที่บรรยายมาในคำาฟ้อง รวมตลอด 

ทั้งเลขมาตราในบทบัญญัติ ภาค 1 ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด 

ทั่วไปด้วย แต่ก็เฉพาะแต่บทมาตราที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาความผิดที่โจทก์ 

บรรยายมาในฟ้อง และเกี่ยวกับโทษที่จะบังคับแก่จำาเลยเท่านั้น ได้แก่  

บทบัญญัติเกี่ยวกับการริบของกลาง ตามมาตรา 32 และ, 33 การบวกโทษ 

ที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อน ตามมาตรา 58 การกระทำาความผิดโดยพลาด  

ผู้ใช้ให้ พ. ไปร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและเบิกความเท็จต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง จนศาล 
ชั้นต้นเชื่อและมีคำาสั่งให้ พ. ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โจทก์ทั้งสามในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินดังกล่าวร่วมกับจำาเลย จึงฟ้องจำาเลยเป็นผู้จ้างวานใช้ให้ พ. ไปยื่นคำาร้องและเบิก 
ความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ประกอบด้วยมาตรา 177 มิได้ฟ้องจำาเลย 
ว่าเป็นผู้เบิกความเท็จ จึงไม่จำาเป็นต้องบรรยายฟ้องถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบ 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 เมื่อฟ้องของโจทก์ทั้งสามได้บรรยายถึง 
การกระทำาทั้งหลายที่อ้างว่าจำาเลยได้กระทำาความผิดฐานะเป็นผู้ใช้พอสมควรที่จำาเลยจะ
เข้าใจข้อหาได้ดี ฟ้องของโจทก์ทั้งสามจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 158 (5)” ซึ่งความจริงแล้วความผิดฐานเป็นผู้ใช้ เป็นตัวการร่วม หรือเป็นผู้สนับสนุน  
หาได้มีองค์ประกอบความผิดในทาง “เนื้อหาของความผิด” ของตนเองไม่ แต่ได้อิงใช้ “องค์ 
ประกอบของความผิด” ฐานต่างๆ ในภาค 2 และ 3 รวมถึงพระราชบัญญัติอื่นด้วย ผู้เขียน 
จึงเห็นว่า แม้โจทก์จะฟ้องจำาเลยในข้อหาเป็นผู้ใช้ก็ตาม แต่โจทก์ก็ต้องบรรยายคำาฟ้องให้ 
ครบองค์ประกอบความผิดที่ผู้ถูกใช้กระทำาตามที่ใช้ด้วย มิฉะนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จำาเลยจะ 
สามารถ “เข้าใจข้อหาได้ดี” และต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง
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ตามมาตรา 60 การพยายามกระทำาความผิด ตามมาตรา 80 ตัวการ ผู้ใช้  

และผู้สนับสนุน ตามมาตรา 83, 84 และ 8613 การกระทำากรรมเดียวหรือ

หลายกรรมต่างกัน ตามมาตรา 90, 9114 จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าแล้วเหตุใด

ในคดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด และคำาพิพากษาฎีกาที่ 11817/2556 ที่ 

กำาลังพิจารณาอยู่นี้ โจทก์ทั้งสองคดีดังกล่าวถึงบรรยายยืนยันข้อเท็จจริง 

ในคำาฟ้องว่า จำาเลยกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ และขอให้ลงโทษ 

จำาเลยโดยระบุมาตรา 72 ประกอบมาตรา 288 และ 288, 80 ไว้ในคำาขอ 

ท้ายฟ้องด้วย และการบรรยายคำาฟ้องของโจทก์เช่นนั้นจะส่งผลต่อการ 

พิจารณาพิพากษาคดีของศาลมากน้อยเพียงใด

 การจะตอบคำาถามในเรื่องดังกล่าวจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

พิจารณา “ระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญา 

ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547” ประกอบกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 13 ในเรื่องตัวการนั้น มีคำาพิพากษาฎีกาที่ 2312/2554 วินิจฉัยว่า “เมื่อจำาเลย
ที่ 1 ให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำาเลยที่ 1 กระทำาความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง  
การที่โจทก์ไม่ได้อ้างมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หาทำาให้คำาฟ้องบกพร่องจน 
ศาลไม่อาจจะลงโทษจำาเลยที่ 1 ได้ไม่ เพราะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 158 บัญญัติว่า “ฟ้องต้องทาเป็นหนังสือและมี... (6) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติ 
ว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นความผิด...” ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มิใช่บทมาตรา
ที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นความผิด ดังนั้น เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำาเลย
ทั้งสองร่วมกันกระทำาความผิดแล้ว แม้จะไม่ได้ระบุมาตรา 83 มาในคำาขอท้ายฟ้องด้วย ศาล 
ก็ลงโทษจำาเลยทั้งสองฐานตัวการร่วมกันกระทำาความผิดได้” คำาพิพากษาฎีกาฉบับนี้ได้ยืนยัน 
ว่า “การเป็นตัวการร่วมกระทำาความผิดด้วยกัน” ถือเป็น “ฐานความผิด” โจทก์จึงต้อง
บรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในคำาฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
อาญา มาตรา 158 (5) แต่ไม่จำาเป็นต้องอ้างมาตรา 83 ในเรื่องตัวการไว้ในท้ายคำาฟ้องด้วย  
เนื่องจาก มาตรา 83 ไม่ใช่บทบัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นความผิด เพราะในตัวมันเอง 
ไม่มี “เนื้อหาของความผิด” หากแต่ต้องอิงใช้องค์ประกอบอันเป็นเนื้อหาของความผิดฐาน 
ต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และ 3 นั่นเอง
 14 อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, น.103 - 104
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ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหมวดที่ 4 การฟ้องและการดำาเนินคดีชั้นศาล ส่วนที่ 

1 การบรรยายฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง ข้อ 94 (3) ของระเบียบ 

ดังกล่าว กำาหนดไว้ว่า “เมื่อเห็นสมควรและเพื่อประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรม ให้บรรยายข้อเท็จจริงในสำานวนการสอบสวนที่เป็นคุณและ

เป็นโทษแก่จำาเลย เพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษ การ

ลงโทษ รวมทั้งมาตรการอื่นที่ศาลจะใช้แก่ผู้กระทำาความผิดเท่าที่สามารถ

จะทำาได้ เช่น หากปรากฏข้อเท็จจริงในสำานวนการสอบสวนที่เป็นคุณและ 

เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64, 65, 66, 67, 

69, 72 และ 78 ให้บรรยายฟ้องให้ตรงกับข้อเท็จจริงนั้นๆ และต้องระบุ

มาตราดังกล่าวในคำาขอท้ายฟ้องด้วย

 หลักเกณฑ์ในการบรรยายคำาฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

ข้างต้น จึงเป็นเครื่องยืนยันอีกประการหนึ่งว่า การกระทำาความผิดโดย 

บันดาลโทสะ หาใช่องค์ประกอบของฐานความผิดที่บังคับโจทก์ให้ต้อง

บรรยายไว้ในคำาฟ้องไม่ หากแต่เป็นเหตุบรรเทาโทษที่เป็นคุณแก่จำาเลย ซึ่ง

โจทก์สามารถใช้ “ดุลพินิจ” ว่าจะบรรยายในคำาฟ้องหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ตาม

ที่เห็นสมควรและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม เพื่อให้ศาลใช้ประกอบ

ดุลพินิจการกำาหนดโทษ ลงโทษ หรือใช้มาตรการอื่นแก่ผู้กระทำาความผิด

เท่านั้น แม้โจทก์จะไม่บรรยายเหตุบรรเทาโทษดังกล่าวมาในคำาฟ้อง และ 

จำาเลยก็ไม่ได้ยกเหตุบรรเทาโทษนั้นเป็นข้อต่อสู้ในคำาให้การก็ตาม แต่หาก 

ทางพิจารณาในสำานวนได้ความว่ามีเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมาย ศาล 

ย่อมมีอำานาจยกเอาเหตุบรรเทาโทษนั้นมาวินิจฉัยเองได้ เนื่องจากถือเป็น 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย15

 15 คำาพิพากษาฎีกาที่ 191/2549 วินิจฉัยว่า การกระทำาที่เกินสมควรแก่เหตุหรือ
เกินกว่ากรณีแห่งการจำาต้องกระทำาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ซึ่งศาลจะลงโทษ 
น้อยกว่าท่ีกฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดน้ันเพียงใดก็ได้ เป็นปัญหาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวกับ 
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 ดังนั้นในการพิจารณาข้อเท็จจริงในคำาฟ้องของโจทก์ จึงต้อง 

แยกแยะว่าข้อเท็จจริงใดเป็นองค์ประกอบความผิดที่โจทก์ต้องบรรยาย

ฟ้องให้ถูกต้องครบถ้วน หากโจทก์บรรยายคำาฟ้องขาดองค์ประกอบ 

ความผิดแล้ว การกระทำาของจำาเลยตามคำาฟ้องก็ย่อมไม่เป็นความผิด 

และศาลต้องพิพากษายกฟ้อง ส่วนข้อเท็จจริงใดเป็นเรื่องที่โจทก์บรรยาย 

ไว้เพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษจำาเลย โดยไม่เกี่ยวกับ 

องค์ประกอบความผิด ได้แก่ การบรรยายคำาฟ้องเกี่ยวกับประวัติการ 

กระทำาความผิดของจำาเลยก่อนหน้านี้ การบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหาย  

หรือการบรรยายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษตามกฎหมายข้างต้น  

ซึ่งไม่ว่าโจทก์จะบรรยายข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไว้หรือไม่ ก็ไม่กระทบ 

ต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายของคำาฟ้องแต่อย่างใด

  หากโจทก์บรรยายคำาฟ้องโดยยืนยันข้อเท็จจริงว่าจำาเลย 
กระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ  ศาลจะฟังข้อเท็จจริงต่างจากฟ้อง 
ได้หรือไม่

 คำาฟ้องทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาถือเป็น “คำาคู่ความ” ที่มีความ 

สำาคัญต่อการพิจารณาคดีของศาลอย่างยิ่ง สำาหรับในคดีแพ่ง คำาฟ้องและ 

คำาให้การส่งผลโดยตรงต่อการ “กำาหนดประเด็นข้อพิพาท” ซึ่งคู่ความไม่ 

อาจนำาสืบพยานหลักฐานนอกฟ้องและนอกคำาให้การได้ ส่วนศาลก็ไม่อาจ 

วินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทตามคำาฟ้องและคำาให้การได้เช่นเดียวกัน  

ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  

ความสงบเรียบร้อย แม้จำาเลยจะให้การรับสารภาพ และมิได้ยกปัญหาดังกล่าวข้ึนอุทธรณ์ฎีกา 
แต่ศาลฎีกายกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยเองได้ และคำาพิพากษาฎีกาที่ 138/2532 วินิจฉัยว่า  
การกระทำาโดยบันดาลโทสะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำาเลยจะมิได้ยก 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำาให้การ ศาลฎีกาก็มีอำานาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้
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142 วรรคหนึ่ง16 สำ�หรับคดีอ�ญ�นั้น ก�รยื่นฟ้องคดีอ�ญ�เป็นกระบวน

พิจ�รณ�ท่ีโจทก์เสนอข้อห�ต่อศ�ล เพ่ือกล่�วห�ว่�จำ�เลยกระทำ�คว�มผิด 

ซึ่งต�มประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 165 ไม่ว่�จะ 

เป็นคดีที่พนักง�นอัยก�รเป็นโจทก์หรือร�ษฎรเป็นโจทก์ก็ต�ม กฎหม�ย 

บัญญัติให้ศ�ลต้องส่งส�เน�ฟ้องแก่จำ�เลยร�ยตัวไป เพื่อที่จำ�เลยจะได้ 

ทร�บข้อกล่�วห� และส�ม�รถให้ก�รต่อสู้คดีได้ถูกต้อง และในชั้น 

พิจ�รณ� กระบวนก�รสอบคำ�ให้ก�รจำ�เลยต�มม�ตร� 172 วรรคสอง  

ศ�ลต้องอ่�นและอธิบ�ยฟ้องให้จำ�เลยฟังและถ�มคำ�ให้ก�รจำ�เลยเฉพ�ะ 

ข้อห�คว�มผิดที่โจทก์กล่�วบรรย�ยในฟ้องและศ�ลจะอนุญ�ตให้โจทก์ 

จำ�เลยนำ�สืบพย�นหลักฐ�นเฉพ�ะในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพ�ทที่ 

เกิดจ�กคำ�ฟ้องและคำ�ให้ก�รในคดีเท่�นั้น โดยนำ�ประมวลกฎหม�ยวิธี 

พิจ�รณ�คว�มแพ่ง ม�ตร� 142 ดังกล่�วม�ใช้ผ่�นท�งประมวลกฎหม�ย 

วิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 15 เมื่อคดีเสร็จก�รพิจ�รณ� ในขั้นตอน 

ของก�รทำ�คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งวินิจฉัยชี้ข�ดคดี ม�ตร� 192 ก็ว�งหลัก 

สำ�คัญไว้โดยห้�มมิให้ศ�ลพิพ�กษ�หรือสั่งเกินคำ�ขอหรือที่มิได้กล่�วใน 

คำ�ฟ้องในทำ�นองเดียวกันกับในคดีแพ่งข้�งต้น17

 ดังนั้น ก�รจะห�คำ�ตอบในเรื่องดังกล�่ว จึงจำ�เป็นต้องพิจ�รณ� 

หลักเกณฑ์ในประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มอ�ญ� ม�ตร� 192 ซึ่ง 

ว�งกรอบก�รตัดสินชี้ข�ดคดีของศ�ลไว้ 2 กรอบ คือ

 1. ห้�มมิให้ศ�ลพิพ�กษ�หรือสั่ง “เกินคำ�ขอ” และ

 2. ห้�มมิให้ศ�ลพิพ�กษ�หรือส่ังใน “ข้อท่ีโจทก์มิได้กล่�วในฟ้อง”

 16 ประมวลกฎหม�ยวิธีพิจ�รณ�คว�มแพ่ง ม�ตร� 142 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่� 
“คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลที่ชี้ข�ดคดีต้องตัดสินต�มข้อห�ในคำ�ฟ้องทุกข้อ แต่ห้�มมิให้ 
พิพ�กษ�หรือทำ�คำ��สั่งให้สิ่งใดๆ เกินไปกว�่หรือนอกจ�กที่ปร�กฏในคำ�ฟ้อง...”
 17 อ้�งแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.2
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 หลักเกณฑ์หรือกรอบของบทบัญญัติดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ 

หลักเกณฑ์เรื่องการบรรยายฟ้องของโจทก์ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 158  

(5) และ (6) อย่างแยกไม่ออก กล่าวคือ ตามมาตรา 158 (5) โจทก์ต้อง 

บรรยาย “การกระทำาทั้งหลายที่อ้างว่าจำาเลยกระทำาความผิด” ซึ่งก็คือ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด ส่วนมาตรา 157 (6) โจทก์ต้อง 

ระบุโดย “อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็น 

ความผิด” ไว้ในคำาขอท้ายฟ้องด้วย18 จึงอาจกล่าวได้ว่า การบรรยาย

ฟ้องของโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด ตาม 

มาตรา 158 (5) คือการกำาหนดกรอบในเรื่องห้ามพิพากษาหรือสั่ง “ใน 

ข้อที่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้อง” ส่วนการระบุโดยอ้างมาตราในกฎหมายซึ่ง 

บัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นความผิด ตามมาตรา 158 (6) คือการ 

กำาหนดกรอบในเรื่องห้ามพิพากษาหรือสั่ง “เกินคำาขอ” ในการพิจารณา 

ชี้ขาดตัดสินคดีของศาลนั่นเอง

 เมื่อการกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 72 มิใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด และโจทก์ 

ไม่จำาต้องอ้างมาตรา 72 ไว้ในคำาขอท้ายฟ้องเพราะมิใช่มาตราในกฎหมาย 

ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นความผิดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การ 

กระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะจึง “ไม่อยู่ในกรอบ” ตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ซึ่งบังคับมิให้ 

ศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำาขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง ดังนั้น แม้โจทก์จะ 

บรรยายในคำาฟ้องว่า จำาเลยกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ และอ้าง 

มาตรา 72 ไว้ในคำาขอท้ายฟ้องก็ตาม แต่ศาลก็ไม่ถูกบังคับให้ต้องพิพากษา 

ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องมาแต่อย่างใด หากศาลพิจารณาพยานหลักฐานใน 

สำานวนแล้วเห็นว่าการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นบันดาลโทสะ ศาลย่อมวาง 

 18 เพิ่งอ้าง, น.487

60s.indd   458 7/15/18   3:37 AM



บทคว�มวิช�ก�ร  459

โทษจำาเลยตามระวางโทษในความผิดฐานนั้น โดยไม่ลดโทษให้แก่จำาเลย 

ตามมาตรา 72 ได้

  บทส่งท้าย

 ปัญหาเรื่อง “ฐานความผิด” และ “องค์ประกอบความผิด” แม้ 

จะเป็นเรื่องพื้นฐานในกฎหมายอาญา แต่ก็มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ 

ดำาเนินคดีอาญาทั้งในชั้นก่อนฟ้อง และชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลซึ่งมีกรอบในการพิพากษาตัดสิน 

ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192  

หากผู้ใช้กฎหมายไม่เข้าใจในเรื่องฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด 

หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเสียแล้ว ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาพิพากษาคดี  

อันอาจกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในบั้นปลายได้ ดังคดีของศาล 

จังหวัดร้อยเอ็ด และคดีตามคำาพิพากษาฎีกาที่ 11817/2556 ที่ผู้เขียนได้ 

หยิบยกมาเป็นอุทาหรณ์ในบทความนี้ สำาหรับคดีของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเข้าใจเรื่องฐานความผิดของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 ที่ 

แตกต่างกัน ส่งผลให้คำาพิพากษาของศาลทั้งสองแตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำาคัญ โดยศาลชั้นต้นเห็นว่า แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำาเลยฆ่าผู้อื่น 

โดยบันดาลโทสะ และขอให้ลงโทษโดยระบุตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา 72 มาในคำาขอท้ายฟ้องด้วย แต่เหตุดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องดุลพินิจ 

ของศาลในการกำาหนดโทษเท่านั้น หาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องฐานความผิด 

หรือองค์ประกอบความผิดแต่อย่างใด เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาจากพยาน 

หลักฐานในสำานวนแล้วเห็นว่าการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นบันดาลโทสะ  

ศาลจึงมีอำานาจที่จะไม่ลงโทษตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ตามมาตรา 72  

ได้ ซึ่งปรากฏว่าจำาเลยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษตามระวางโทษที่ 

กำาหนดไว้สำาหรับความผิดดังกล่าว และไม่รอการลงโทษจำาคุกให้แก่จำาเลย  

แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 กลับเห็นว่า เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำาเลยใช้ 
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อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายโดยบันดาลโทสะ และจำาเลยให้การ 

รับสารภาพ แม้ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน การกระทำาของจำาเลยจะ 

เป็นบันดาลโทสะตามฟ้องหรือไม่ก็ตาม แต่ศาลจะลงโทษจำาเลยฐานฆ่า 

ผู้อื่นโดยไม่เป็นบันดาลโทสะมิได้ เนื่องจากเกินคำาขอของโจทก์ ต้องห้าม 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ศาล 

อุทธรณ์ภาค 4 จึงพิพากษาแก้คำาพิพากษาศาลชั้นต้นโดยวางโทษจำาเลย 

ตำ่ากว่าที่กฎหมายกำาหนดและลดโทษให้จำาเลยอีกกึ่งหนึ่ง ส่งผลให้โทษที่ 

จำาเลยได้รับเบาลงมาก ทั้งยังทำาให้พฤติการณ์แห่งคดีของจำาเลยไม่ร้ายแรง 

นัก และได้รับโอกาสจากศาลให้รอการลงโทษจำาคุกด้วย

 นอกจากผลคดีที่จำาเลยได้รับอาจแตกต่างกันดังที่ได้กล่าวไว้ 

ข้างต้นแล้ว หากในคดีนั้นมีผู้เสียหายหรือผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหาย 

เช่น บิดามารดาหรือทายาทอื่นของผู้ตายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงาน 

อัยการและขอบังคับให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนแพ่งตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 การฟังข้อเท็จจริง 

ตามคำาฟ้องของโจทก์ว่าจำาเลยกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ ย่อม 

หมายความในตัวว่าจำาเลยถูกผู้ตายหรือผู้เสียหายข่มเหงอย่างร้ายแรง 

ด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ผู้เสียหายหรือผู้ตายจึงมีส่วนก่อให้เกิดการกระทำา 

ความผิดทางอาญาด้วย เช่นนี้ผู้เสียหายหรือผู้ตายแล้วแต่กรณีย่อมไม่ใช่ 

ผู้เสียหายโดยนิตินัย ตามนัยคำาพิพากษาฎีกาที่ 21814/2556 ผู้เสียหาย 

หรือบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 (2) จึง 

ไม่อำานาจเข้ามาจัดการแทนผู้เสียหายหรือผู้ตายได้ และบุคคลดังกล่าวหรือ 

ผู้เสียหายไม่สามารถขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ รวมถึงยื่น 

คำาร้องขอบังคับให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 ด้วย19

 19 เดิมแนวคำาพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยกับสิทธิ
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ส่วนคดีตามคำาพิพากษาฎีกาที่ 11817/2556 นั้น การที่ศาลฎีกาเห็นว่า 

ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าจำาเลยฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะนั้น เป็นการ 

บรรยายฟ้องในเรื่องฐานความผิด ส่วนการที่ศาลจะลงโทษจำาเลยน้อยกว่า 

ที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ตามมาตรา 72 เป็น 

เรื่องการกำาหนด “ระวางโทษหรืออัตราโทษ” ของความผิดฐานดังกล่าว 

ในการยื่นคำาร้องขอบังคับให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 นั้น ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานมาโดยตลอดว่า ผู้เสียหาย 
หรือผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายจะยื่นคำาร้องดังกล่าวได้ ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย 
คือ ไม่มีส่วนร่วมหรือส่วนก่อให้เกิดการกระทำาความผิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบันมี 
คำาพิพากษาฎีกาที่ 5400/2560 (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยกลับหลักเดิมและวางแนวบรรทัดฐาน 
ใหม่ไว้ว่าคำาว่า “ผู้เสียหาย” ตามที่ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 44/1 นั้น หมายถึง “ผู้เสียหายที่มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งต้อง 
พิจารณาจากสิทธิในทางแพ่ง โดยไม่จำาต้องถือตามความหมายของ “ผู้เสียหาย” ที่ปรากฏใน 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ข้อเท็จจริงในคดีตามคำาพิพากษาฎีกา 
ฉบับนี้เป็นคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งตามทางพิจารณาปรากฏ 
ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วย หากถือตามแนวคำาพิพากษาฎีกาเดิม ผู้ตายย่อมไม่ใช่ผู้เสียหาย 
โดยนิตินัยเพราะมีส่วนร่วมในความผิด ทายาทของผู้ตายจึงไม่มีสิทธิยื่นคำาร้องขอบังคับ 
ให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้ แต่คำาพิพากษาฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยว่า ความ 
ประมาทของผู้ตายนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่จะนามาใช้ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดค่าสินไหม 
ทดแทนเท่านั้น ไม่ทำาให้สิทธิของผู้ร้องที่จะขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหมดไป ผู้ร้องซึ่งเป็น 
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายจึงมีสิทธิยื่นคำาร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา มาตรา 44/1 โดยเรียกค่าเสียหายของรถยนต์ของผู้ตาย และค่าขาดไร้อุปการะ 
จากจำาเลยได้ แต่ผู้เขียนก็ยังมีข้อสังเกตต่อไปว่า แนวบรรทัดฐานของคำาพิพากษาฎีกาฉบับน้ี 
จะสามารถนาไปปรับใช้กับคดีอื่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยได้ทุกคด ี
หรือไม่ เช่น หากผู้ตายมีส่วนในความผิด โดยเป็นผู้ข่มเหงจำาเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอัน 
ไม่เป็นธรรม ทำาให้จำาเลยกระทำาความผิดต่อผู้ตายโดยบันดาลโทสะ ตามประมวลกฎหมาย 
อาญา มาตรา 72 หรือเป็นกรณีที่จำาเลยกับผู้เสียหายต่างสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาททำาร้ายกัน 
จนได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ผู้เสียหายหรือบุคคลผู้มีอำานาจจัดการแทนผู้เสียหายจะมีสิทธิ 
ยื่นคำาร้องขอให้บังคับจำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ดังเช่นคดีดังกล่าวได้หรือไม่ จึงยังเป็น 
ปัญหาที่ต้องรอคำาพิพากษาฎีกาสำาหรับรูปคดีเหล่านี้ต่อไป
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ทำาให้ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ซึ่งตามปกติมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต 

จำาคุกตลอดชีวิต หรือจำาคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี ตามประมวลกฎหมาย 

อาญา มาตรา 288 กลายเป็นความผิดที่ไม่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างตำ่า 

ส่งผลให้เมื่อจำาเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำาเลยได้โดย 

ไม่ต้องสืบพยานหลักฐานต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ซึ่งในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลพิพากษาลงโทษ 

จำาคุกจำาเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นเพียง 4 ปี เมื่อรวมกับโทษตามความผิดฐาน 

อื่น และลดโทษให้แก่จำาเลยกึ่งหนึ่งเนื่องจากให้การรับสารภาพ ตาม 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ด้วยแล้ว คงจำาคุกจำาเลยเพียง 2 ปี 

6 เดือน และปรับ 1,000 บาท โทษจำาคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำาหนด 2 ปี

 แต่หากศาลแยกข้อเท็จจริงในคำาฟ้องซ่ึงเป็นองค์ประกอบความผิด 

หรือฐานความผิดออกจากข้อเท็จจริงเรื่องกระทำาความผิดโดยบันดาล 

โทสะ แล้วพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำาความผิดโดยบันดาล 

โทสะของจำาเลยนั้น ไม่ได้ผูกพันศาลให้ต้องรับฟังตามฟ้องเท่านั้น แต่ 

ศาลสามารถฟังข้อเท็จจริงในสำานวนแล้ววินิจฉัยแตกต่างจากในคำาฟ้อง 

โจทก์ได้ แม้จำาเลยจะให้การรับสารภาพ ก็เป็นเพียงการรับข้อเท็จจริงที่ 

เป็นองค์ประกอบความผิดเท่านั้น หากข้อหาในความผิดตามฟ้องที่รับ 

สารภาพ มีอัตราโทษจำาคุกอย่างตำ่าสูงกว่าห้าปี โจทก์ก็ยังต้องนาพยานเข้า 

สืบประกอบคำารับสารภาพของจำาเลยจนกว่าศาลจะพอใจว่าจำาเลยกระทำา 

ความผิดตามฟ้องจริงจึงจะลงโทษจำาเลยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ศาลต้อง 

ฟังพยานหลักฐานของโจทก์จนพอใจว่าจำาเลยกระทำาผิดจริงเสียก่อน จึง 

จะลงโทษจำาเลยได้ เนื่องจากเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษสูง ลาพังคำาฟ้องและ 

คำารับสารภาพของจำาเลยเท่านั้น ไม่เพียงพอที่ศาลจะใช้รับฟังลงโทษจำาเลย 
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ได้20 ส่วนการกระทำาของจำาเลยจะเป็นบันดาลโทสะหรือไม่ ศาลสามารถ

วินิจฉัยจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำานวนได้เอง สอดคล้องกับแนว 

คำาพิพากษาฎีกาที่วางหลักไว้ว่า ปัญหาว่าจำาเลยกระทำาโดยบันดาลโทสะ 

หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำาเลยไม่ได้ยกเหตุนี้ไว้ 

ในคำาให้การ ศาลก็มีอำานาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ดังนั้น ในทาง 

กลับกัน แม้โจทก์และจำาเลยยกเรื่องนี้ไว้ในคำาฟ้องและคำาให้การของตน  

ศาลก็สามารถฟังพยานหลักฐานให้แตกต่างจากฟ้องโจทก์ได้เช่นเดียวกัน  

หากศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการกระทำาความผิดโดยบันดาลโทสะ  

ศาลย่อมใช้ดุลพินิจลงโทษจำาเลยน้อยกว่าที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น 

ได้อย่างเหมาะสมแก่รูปคดี แต่หากการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นบันดาล 

โทสะแล้ว จำาเลยก็สมควรได้รับโทษตามโทษานุโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับ 

ความผิดนั้นเช่นกัน ซึ่งจะทำาให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลตั้งอยู่ 

บนพื้นฐานของหลักวิชา สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำานวนความ  

และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีด้วย

 20 แม้จำาเลยให้การรับสารภาพ แต่ถ้าศาลเห็นว่าจำาเลยมิได้กระทำาความผิดหรือ
การกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิด ศาลย่อมพิพากษายกฟ้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา มาตรา 185 หรือหากให้มีการสืบพยานก่อนพิพากษาก็เป็นอำานาจที่ 
ศาลที่จะมีคำาสั่งให้กระทำาได้ ตามนัยคำาพิพากษาฎีกาที่ 7950/2549 จึงอาจกล่าวได้ว่า “คำา 
รับสารภาพของจำาเลย ไม่มีคุณค่าในการรับฟังเพื่อใช้ตัดสินคดีมากไปกว่าความจริงในคดี”
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บทบาทศาลในการใช้ดุลพินิจ
ในการกำาหนดโทษ*

นรเศรษฐ ์ สว่างแจ้ง**

บทคัดย่อ

 บทความเรื่อง “บทบาทศาลในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนด

 * บทความเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นอาจาริยบูชาในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในปี
2561 ของศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ประจำาคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ผู้มีบทบาทสำาคัญในการศึกษา 
กฎหมายอาญาของผู้เขียน รวมทั้งให้โอกาสทางวิชาการแก่ผู้เขียน เหตุที่เขียนบทความฉบับนี้ 
เนื่องจากประเด็นข้อความคิดทางวิชาการดังกล่าวได้มีการถกเถียงทั้งในแง่วิชาการและในแง ่
ปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ได้ให้ความ 
สำาคัญเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทุกครั้งที่มีการถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจใน 
การลงโทษ รวมทั้งในโอกาสที่ท่านเป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษา 
ผู้เขียนจึงตั้งใจเขียนบทความเรื่องนี้ โดยปราศจากอคติใดๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและ 
การพัฒนาระบบงานยุติธรรมของประเทศ ผู้เขียนน้อมรับในความเห็นที่แตกต่างและความ 
บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ผู้เดียว และอีกเหตุผลที่เขียนบทความฉบับนี้ เนื่องจากมีการ 
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการคุมประพฤติ คือ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ที่มี 
หลักเกณฑ์ใหม่ที่สำาคัญ คือ ศาลมีอำานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและ 
พินิจได้อย่างกว้างขวางทุกคดี เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือประกอบดุลพินิจใน 
การกำาหนดโทษ ซึ่งแต่เดิมพระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  
พ.ศ. 2522 ศาลสามารถสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและพินิจเฉพาะคดีที่ 
สามารถรอการลงโทษได้เท่านั้น ทั้งนี้หลักกฎหมายใหม่ดังกล่าวจะสนับสนุนบทบาทศาลใน 
การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิด เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสม 
กับบุคลิกลักษณะของผู้กระทำาผิดต่อไป
 ** ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์, น.บ. รามคำาแหง, น.บ.ท., น.ม. 
ธรรมศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิชากฎหมายอาญา), ผู้พิพากษาประจำาศาล ช่วยทำางาน
ชั่วคราวในตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญา
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โทษ” ได้ศึกษาและอภิปรายประเด็น ข้อความคิดทางวิชาการและทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทศาลการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

กับบุคลิกลักษณะของผู้กระทำาผิด โดยวิเคราะห์แนวทางการใช้ดุลพินิจใน 

การกำาหนดโทษของศาลไทย กับแนวคิดในการใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษของ 

ศาลในยุคปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำาคัญกับการพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

ความร้ายแรงของความผิดและลักษณะของผู้กระทำาผิด โดยอาศัยทฤษฎี 

การลงโทษทางอาญา นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับประเทศในระบบ 

กฎหมายคอมมอนลอว์ และระบบกฎหมายซิวิลลอว์ เพื่อนำามาสู่ข้อเสนอ 

แนะแนวทางการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสมต่อไป

1.  บทนำา

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตยย่อมได้รับการ 

รับรองและคุ้มครองตามหลักที่ว่า บุคคลย่อมมีอิสระที่จะกระทำาการใด 

อย่างเสรีโดยไม่ถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้กระทำาการที่ 

เป็นความผิดอาญา แต่หากไม่มีกฎหมายอาญากำาหนดให้การกระทำาใด 

เป็นความผิด บุคคลย่อมไม่อาจถูกลงโทษทางอาญาได้ตามหลักความเป็น

อิสระของปัจเจกชน (The Individual Autonomy of the Human  

Being)1  

อย่างไรก็ตาม บุคคลอาจถูกจำากัดสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัย 

มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากต้องรักษา “แดน” ของสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคลอื่น หรือความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะหากการ 

กระทำาใดกระทบสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงประโยชน์สาธารณะต่างๆ 

อย่างมาก รัฐอาจกำาหนดเป็นความผิดอาญา ดังนั้น การกำาหนดความผิด

1 Gabriel Hallevy, The Matrix of Derivative Criminal Liability, (New 
York: Springer-Verlag Berlin Heiderg, 2012), p.14.
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และโทษทางอาญาจึงเป็นภารกิจของรัฐในการรักษาความสงบสุขของ

สังคม

ภารกิจดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจาก “ฝ่ายนิติบัญญัติ” พิจารณา

ว่าควรกำาหนดให้การกระทำาใดเป็นความผิดทางอาญาและควรกำาหนด 

โทษอย่างไร ซึ่งโดยหลักฝ่ายนิติบัญญัติจะกำาหนดลักษณะการกระทำาที่ 

เป็น “ความผิดอาญา”  (Criminalization) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคล

ได้รับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอาญาดังกล่าว ส่วนการกำาหนด “โทษ

ทางอาญา” (Criminal Sanction) นั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะกำาหนดประเภท

และขนาดของโทษไว้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการลงโทษทางอาญามิได ้

พิจารณาเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับสภาพความผิดเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึง 

ตัวบุคคลผู้กระทำาผิด ซึ่งมีประวัติภูมิหลัง ความเป็นมาแห่งชีวิต สภาวะ 

แวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบกันจึงจะสามารถกำาหนดโทษได้ 

เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดรายนั้นๆ ซึ่งภารกิจดังกล่าว รัฐสมัยใหม่ได้ 

มอบหมายให้ “ฝ่ายตุลาการ” หรือศาล เป็นผู้มีบทบาทในการใช้ดุลพินิจ

กำาหนดโทษให้แก่ผู้กระทำาผิดรายนั้นๆ ภายหลังจากที่ศาลได้วินิจฉัย 

ความผิดอาญาของผู้กระทำาผิดแล้ว

ดังนั้น ฝ่ายตุลาการหรือศาล จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยว 

สภาพความผิดและตัวผู้กระทำาความผิด ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ เพื่อประกอบ 

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของ 

ผู้กระทำาความผิดตามความมุ่งหมายในการลงโทษทางอาญานั่นเอง

2.  หลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาล

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเป็นอำานาจของฝ่ายตุลาการ 

หรือศาล ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจและข้อพิจารณาหลาย 

ประการอันจะได้กล่าวเป็นลำาดับไป
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2.1  หลักทั่วในการใช้ดุลพินิจของศาล

การใช้ดุลพินิจ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจออกคำาสั่ง 
อย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาทางเลือกซึ่งกฎหมายเปิดช่องทางให้ทำาเพื่อ 
ดำาเนินการให้บรรลุเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของกฎหมาย2

สำาหรับศาลเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีอำานาจการพิจารณา 
พิพากษาอรรถคดี ให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยมี  
หลักประกันในการใช้อำานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(พ.ศ. 2560) มาตรา 188 วรรคสอง ความว่า

“ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวง”

จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถพิจารณาหลักทั่วไปในการใช้ 
ดุลพินิจของศาลได้ดังนี้

ก.  หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา  (Independence 
of the Judiciary)

หลักความเป็นอิสระเป็นหลักประกันการทำาหน้าที่ของศาลหรือผู้
พิพากษาใน 2 ลักษณะ3

  1)  ความอิสระในเนื้อหา หมายถึงความอิสระในการ
ทำาหน้าที่ ในอรรถคดี ผู้พิพากษาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ  
ปราศจากการแทรกแซง หรือไม่ตกอยู่ในอาณัติของบุคคล องค์กร คำาสั่ง
หรือคำาแนะนำาใดๆ โดยสิ้นเชิง

 2 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “การควบคุมการใช้ดุลพินิจทางปกครองโดยองค์กร
ตุลาการ,” ใน รวมบทความในโอกาสครบรอบ  60  ปี  ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์, สมยศ
เชื้อไทย บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : พี.เค.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531) น.200.

3 นริศ มีสมบูรณ์, “การควบคุมดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทำาผิดของผู้พิพากษา 
ตอนที่ 1,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ (พฤษภาคม 2549) น.4.
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  2)  ความอิสระในทางส่วนตัว  หมายถึง ความอิสระในการ

ทำาหน้าที่โดยปราศจากความกลัวว่าจะได้รับผลร้าย หรือการถูกกลั่นแกล้ง 

ในภายหลัง

ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงสามารถใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชี้ขาดและ 

ตัดสินอรรถคดีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงแห่งคดีและหลักกฎหมายอย่าง 

บริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยความเป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่ตกอยู่ 

ภายใต้การครอบงำาจากอำานาจหรืออิทธิพลใดๆ ที่เข้ามาชักจูง แนะนำา 

บีบคั้น กดดัน ก้าวก่าย แทรกแซง หรือออกคำาสั่งใดๆ จนทำาให้ผู้พิพากษา 

หวาดหวั่นและไม่อาจประสิทธิประสาทความยุติธรรมตามอุดมการณ์และ 

ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้ ทั้งนี้ ผู้พิพากษาจะใช้อำานาจอิสระใน 

การพิจารณาพิพากษาคดีตามอำาเภอใจโดยไม่มีขอบเขตไม่ได้4

ข.  หลักปราศจากอคติ  (Freedom from Bias)

ศาลหรือผู้พิพากษาต้องทำาหน้าที่โดยปราศจากอคติ 4 ประการ5

1) ฉันทาคติ หมายถึง อคติอันเกิดจากความรัก และความโลภ

2) โทสาคติ หมายถึง อคติอันเกิดจากความโกรธ

3) ภยาคติ หมายถึง อคติอันเกิดจากความกลัว

4) โมหาคติ หมายถึง อคติอันเกิดจากความเขลา

อคติทั้ง 4 ประการ เป็นอุปสรรคสำาคัญที่ทำาให้การวินิจฉัยอรรถ

คดีปราศจากความเที่ยงธรรม ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงต้องเข้าใจและพยายาม

ละเว้นซึ่งอคติดังกล่าว เพื่อสามารถทำาหน้าที่ให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ได้รับความน่าเชื่อถือจากคู่ความ หรือบุคคลในกระบวนการยุติธรรม 

 4 ดุษฎี ห๎ลีละเมียร, “ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและการต่อสู้เพื่อระบบคณะ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่ คสช. และ สปช. ต้องศึกษาให้ถ่องแท้,” ผู้จัดการ online  
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (สำานักงานศาลยุติธรรม, 
2552) น.5-6.
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2.2  หลักการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ หมายถึง การกำาหนดผลทาง 

กฎหมายของการกระทำาความผิด โดยพิจารณาจากประเภท ความรุนแรง  

และความสามารถในการบังคับโทษ โดยเลือกรูปแบบโทษที่กำาหนดไว้ใน

กฎหมาย รวมถึงการกำาหนดหน้าที่ให้ผู้กระทำาความผิดปฏิบัติ เช่น การให้

ชดใช้ค่าเสียหาย การกระทำาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม6

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิดเป็นหน้าที่ของ 

ศาลหรือผู้พิพากษา ภายหลังจากการวินิจฉัยการกระทำาความผิดและ 

จำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดแล้ว ศาลจึงจะใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ 

ผู้กระทำาความผิด7 ซึ่งโทษดังกล่าวนั้น  “ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ใน

กฎหมาย”8

สำาหรับโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดให้การ 

กระทำาใดๆ เป็นความผิดอาญา และกำาหนดโทษสำาหรับการกระทำา 

ความผิดนั้นๆ ไว้ ซึ่งโดยหลัก ฝ่ายนิติบัญญัติจะกำาหนดประเภทของโทษ  

และขนาดบทลงโทษไว้อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจปรับ 

บทลงโทษให้เหมาะสมแก่ผู้กระทำาความผิดแต่ละราย 

6 สรุสทิธิ ์แสงวโิรจนพฒัน,์ “การใชด้ลุพนิจิในการกำาหนดโทษ,” รายงานการวจิยั 
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำานักงานศาลยุติธรรม, 2548, น.3.

7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 “ให้ศาลใช้ดุลพินิจวิ
นจิฉยัชัง่นำา้หนกัพยานหลกัฐาน ทัง้ปวงอยา่พพิากษาลงโทษจนกวา่จะแนใ่จวา่มกีารกระทำาผดิ
จริง และจำาเลยเป็นผู้กระทำาความผิดนั้น”

และ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  185  วรรคสอง “เมื่อ
ศาลเห็นว่าจำาเลยได้กระทำาผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตาม กฎหมาย ให้ศาลลงโทษแก่จำาเลย
ตามความผิด…”

8  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อ
ได้กระทำาการ อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนด โทษไว้และ
โทษที่จะลงแก่ผู้กระทำาความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”
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อย่างไรก็ตาม การกระทำาความผิดบางประเภท ฝ่ายนิติบัญญัติ 
อาจเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง หรือกระทบต่อนโยบายทางอาญาของ 
ประเทศ ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงจำากัดดุลพินิจในการลงโทษของฝ่าย 
ตุลาการ โดยกำาหนดเฉพาะประเภทโทษ หรือกำาหนดอัตราโทษขั้นตำ่าใน 
การลงโทษไว้นั่นเอง

สำาหรับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษของศาลต้องอาศัยปัจจัย 2 
ด้าน9 ดังนี้

ก.  การพิจารณาเงื่อนไขทางภาววิสัย (objective cause)
เงื่อนไขทางภาววิสัย หมายถึง ความเสียหายของอาชญากรรม 

ที่เกิดขึ้นต่อสังคม อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หากผู้กระทำาผิดสร้างความ 
เสียหายให้สังคมมาก ย่อมสมควรถูกลงโทษหนัก แต่หากผู้กระทำาผิดสร้าง 
ความเสียหายให้สังคมน้อย ย่อมสมควรถูกลงโทษเบา ซึ่งเป็นสัดส่วนกับ
การกระทำาผิดนั่นเอง10

แนวคิดดังกล่าวถูกพัฒนาเป็นแนวคิดในการลงโทษผู้กระทำาผิด 
ที่สำาคัญคือ

  1)  หลักความได้สัดส่วนในการลงโทษ  (principle  of 
proportionality) จะพิจารณาการลงโทษผู้กระทำาผิดโดยอาศัยความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงพิจารณาผลจากการกระทำา 
ของผู้กระทำาผิดเป็นหลักว่าก่อให้เกิดความเสียหายให้สังคมมากน้อยเพียงใด

  2)  หลักนิติเศรษฐศาสตร์  (economic  analysis  of 
law)  เป็นหลักคิดแนวใหม่ในการพิจารณาความเสียหายที่แท้จริง (actual 

harm) เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ โดยพิจารณาจากขนาดความ

9 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์วิญญูชน,
2559) น.173 และดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล “หลักสัดส่วนในการกำาหนดโทษ,” รพี 2557 
(กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557) น.21.

10 ปกป้อง ศรีสนิท, เพิ่งอ้าง, น.173.
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เสียหายที่อาชญากรรมที่ก่อขึ้น (magnitude of harm) กับโอกาสในการ 

เกิดความเสียหาย (probability of harm) เพื่อพิจารณาความเสียหาย

ที่แท้จริงในการกำาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไป11

  อาจกล่าวได้ว่า การพิจารณาเงื่อนไขทางภาววิสัย คือ หน้าที่ 

ของศาลในการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีเกี่ยวกับการกระทำา 

ความผิดและความเสียหายจากการกระทำาดังกล่าวต่อสังคม หรือผู้เสียหาย  

ในอันที่ศาลจะกำาหนดโทษแก่ผู้กระทำาผิดให้เหมาะสมกับการกระทำา 

ดังกล่าวนั่นเอง

ข.  การพิจารณาเงื่อนไขทางอัตวิสัย (subjective cause)

เงื่อนไขทางอัตวิสัย หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำาผิดมี 

ลักษณะร้ายแรงมากน้อยเพียงใด หรือ ผู้กระทำาผิดมีลักษณะส่วนตัวที่ 

แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อบุคคลแต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน ศาลจึง 

มีหน้าที่ปรับใช้โทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดแต่ละคน เพื่อส่งเสริมการ 

ปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำาผิด12 ซึ่งเรียกหลักการดังกล่าวว่า หลักการ

ลงโทษให้เหมาะสมกับตัวบุคคล (Individualization)

ทั้งนี้ ผู้กระทำาความผิดแต่ละคน ย่อมมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย 

และพฤติการณ์ภายนอกซึ่งแตกต่างกัน บุคคลจึงต้องปรับบุคลิกลักษณะ 

ของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ดังนั้น แบบแห่งความประพฤติของบุคคล  

(pattern of behavior) ย่อมแตกต่างกันไปในทางเข้ากับสังคมและเป็น 

ปฏิปักษ์ต่อสังคม ซึ่งแบบแห่งความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม คือ  

11 เพิ่งอ้าง, น.174-175 และโปรดดู ปกป้อง ศรีสนิท, “การวิเคราะห์โทษอาญา
ด้วยหลักนิติเศรษฐศาสตร์,”วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, 
กันยายน 2553) น.510-526.

12 ปกปอ้ง ศรสีนทิ, “การปรบัใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบันกัโทษแตล่ะคน,” บทบณัฑติ 
(เล่ม 63 ตอน 2, 2550) น.33.
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ปัจจัยที่ทำาให้บุคคลฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมนั่นเอง13

อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หากตัวผู้กระทำาผิดมีพฤติกรรมร้ายแรง 
ยากต่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม หรือมีการกระทำาความผิดซำ้า ย่อม 
สมควรถูกลงโทษหนัก แต่หากผู้กระทำาผิดมีพฤติกรรมไม่ร้ายแรง สามารถ 
ปรับปรุงแก้ไข หรือเป็นการกระทำาความผิดครั้งแรก ย่อมสมควรถูกลงโทษ
เบาหรือได้รับการให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตน แต่ต้อง
พิจารณาความเสียหายในแง่ภาววิสัยด้วย

ดังนั้น ผู้พิพากษาต้องมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาความผิด 
เช่น ประวัติครอบครัวและภูมิหลังทางสังคม (family and social 
background) บุคลิกลักษณะ (character) ประวัติการกระทำาความผิด 
(prior convictions) สภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตใจ (physical and 
mental condition) ฯลฯ โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ 
ครบถ้วนถูกต้องและปราศจากการบิดเบือน14 จึงจะทำาให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้กระทำาผิดประกอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้เหมาะสมกับบุคลิก 
ลักษณะนั่นเอง

2.3  ข้อความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีในการลงโทษผู้กระทำา 
ความผิด  

ข้อความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีในการลงโทษผู้กระทำาความผิด ถือว่า
เป็นเนื้อหาสำาคัญในการใช้ดุลพินิจของศาลเมื่อมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ 

กระทำาผิดและผู้กระทำาผิด โดยผู้เขียนแบ่งทฤษฎีดังนี้  

13 พรธดิา เอีย่มศลิา, “ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผูก้ระทำาผดิเพือ่ประกอบการดำาเนนิคดี
อาญา,” วทิยานพินธน์ติศิาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย,์ 2549, น.26 และโปรด 
ดู Raymond Saleilles. (1968). The Individualization of Punishment. Publication 
No. 15 : Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and  
Social Problems. pp. 177–179.

14 พรธิดา เอี่ยมศิลา, เพิ่งอ้าง, น.31.
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ก.  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)

สำาหรับแนวความคิดในการลงโทษของทฤษฎีน้ี มีพ้ืนฐานความคิด 

เชื่อว่า มนุษย์มีเหตุผลอิสระ เสรีภาพในความคิด การกระทำาต่างๆ ภายใต้ 

ความคิดหรือความเชื่อของตนเอง หรือ เจตจำานงเสรี (Free will) ดังนั้น 

เมื่อใดที่มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคม มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อ 

การกระทำาของตน นั่นคือ สมควรถูกลงโทษจากการกระทำาเพื่อเป็นการ 

ตอบแทนนั่นเอง15

หลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อมาถูกเรียกว่า “กฎตาต่อตา” (an eye for 

an eye principle) ซึ่งความเข้าใจในปัจจุบันเห็นว่าเป็นกฎแห่งการ 

ตอบโต้ที่รุนแรง แต่แท้จริงแล้วแนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของหลักความ 

ได้สัดส่วน (proportionality principle)16 นอกจากนี้ การลงโทษเพื่อ

แก้แค้นทดแทน มีเหตุผลที่สำาคัญ 2 ประการ17 คือ 1) การลงโทษเพื่อ

รักษาความยุติธรรม เมื่อผู้กระทำาผิดฝ่าฝืนต่อหลักความยุติธรรม และ  

2) การลงโทษเพื่อทดแทนความผิดตามกฎหมาย

อนึ่ง หลักการในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ดังนี้18

  1) ผู้กระทำาผิดเท่านั้นที่ถูกลงโทษ ดังนั้น การจะลงโทษได้จึง 

ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามีการกระทำาผิดและบุคคลที่ถูกลงโทษเป็นผู้กระทำาผิด

15 ณฐัฐว์ฒัน ์สทุธโิยธนิ, “หนว่ยที ่6 ทฤษฎกีารลงโทษ,” ใน แนวการศกึษาชดุวชิา 
41716  กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาชั้นสูง  เล่ม  1, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2554-2555) น.12.

16 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 9, น.165.
17 สหธน รัตนไพจิตร, “ความประสงค์ของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะปรเทศ

ไทยสมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527) น.33-34. 

18 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 15, น.17 และโปรดดู สหธน
รัตนไพจิตร, เพิ่งอ้าง, น.38-42.
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  2) ผู้กระทำาผิดทุกคนต้องถูกลงโทษโดยไม่มีข้อยกเว้น 

เนื่องจากการลงโทษตามทฤษฎีนี้เพื่อรักษาความยุติธรรมของสังคม ดังนั้น 

เมื่อบุคคลใดกระทำาผิด ย่อมต้องถูกลงโทษ แม้ว่าการลงโทษจะไม่เกิด 

ประโยชน์ต่อสังคม 

  3) จำานวนโทษต้องเหมาะสมกับความผิด เนื่องจากการ 

ลงโทษตามทฤษฎีนี้มุ่งหมายให้สาสมกับความผิดที่กระทำาลงไป ดังนั้น  

โทษที่ลงแก่ผู้กระทำาผิดจึงต้องมีความหนักเบากับความผิดด้วยนั่นเอง

ข.  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence)

สำาหรับแนวความคิดในการลงโทษของทฤษฎีน้ี มีพ้ืนฐานความคิด 

ว่า การลงโทษเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม (social benefits) เพราะ 

การลงโทษเป็นการยับยั้งผู้กระทำาผิดมิให้กลับมากระทำาผิดซำ้า และเป็น 

การยับยั้งบุคคลอื่นมิให้กระทำาเลียนแบบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  

“อรรถประโยชน์นิยม” (utilitarianism)19

อนึ่ง การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์ดังนี้20

  1) การลงโทษต้องได้สัดส่วนกับความผิด (proportionality  

principle) 

  2) การรับรู้ของสาธารณชน (public knowledge) นั้น 

หมายถึง การลงโทษต้องกระทำาด้วยความรวดเร็ว ความเหมาะสม และ 

ความแน่นอน

  3) กฎหมายกับการลงโทษต้องเป็นเรื่องสาธารณะและ 

มองเห็นได้

19 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 9, น.166.
20 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 15, น.26-27.
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ค.  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)

สำาหรับแนวความคิดในการลงโทษของทฤษฎีน้ี มีพ้ืนฐานความคิด 

ว่า การลงโทษโดยใช้วิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำาผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี 

ไม่กลับมากระทำาความผิดซำา้ รวมท้ังช่วยให้ผู้กระผิดสามารถกลับมาใช้ชีวิต 

ตามปกติสุข เป็นวิธีการลงโทษที่ “สังคมได้รับประโยชน์” 

ดังนั้น การลงโทษตามทฤษฎีนี้จึงเป็นการมองผู้กระทำาผิดเสมือน 

ผู้ป่วยที่สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้ โดยอาจใช้วิธีการให้การเรียนรู้ การให้ 

การศึกษาอบรม การฝึกอาชีพ รวมทั้งพยายามช่วยให้ผู้กระทำาผิด 

ไม่รู้สึกว่าตนมีปมด้อยภายหลังจากรับโทษไปแล้ว21

อนึ่ง การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์ดังนี้22

  1) พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทำาผิดประสบกับการถูก 

ทำาลายคุณลักษณะประจำาตัว

  2) การใช้วิธีการอื่นแทนการลงโทษจำาคุกระยะสั้น กล่าวคือ 

ใช้มาตรการทางอาญาอื่นแทนโทษจำาคุก เช่น การกักขังแทนค่าปรับ 

การรอการลงโทษหรือรอการกำาหนดโทษ การคุมประพฤติ เพื่อไม่ให้ 

ผู้กระทำาผิดถูกตราหน้าจากสังคมหรือเรียนรู้พฤติกรรมจากผู้กระทำาผิดอื่น 

จากการถูกคุมขังภายในเรือนจำา

  3) การลงโทษต้องเหมาะสมกับการกระทำาความผิดและ 

ผู้กระทำาความผิดเป็นรายบุคคล

21 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 15, น.26-27 และดู ปกป้อง ศรีสนิท, 
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 9, น.167.

22 ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, เพิ่งอ้าง, น.34-35 และดู อุทิศ แสนโกศิก, กฎหมาย
อาญาภาค 1, (พระนคร: ศูนย์บริการเอกสารและวิชาการ กองวิชาการ กรมอัยการ, 2525) 
น.34. 
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  4) เมื่อผู้กระทำาความผิดได้แก้ไขพฤติกรรมแล้วจึงให้หยุด
การลงโทษ เช่น การพักการลงโทษ 

  5) มีการปรับปรุงการลงโทษระหว่างคุมขัง เช่น การฝึก 
อาชีพ

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขฟื้นฟูอาจไม่สามารถยับยั้งอาชญากรรม 
เลียนแบบ เพราะผู้ไม่เคยกระทำาผิดอาจไม่เกรงกลัวการลงโทษในแง่การ 
ฟื้นฟูอย่างเดียว นอกจากนี้ การฟื้นฟูผู้กระทำาผิดในเรือนจำาจนทำาให้ 
ผู้กระทำาผิดกลับใจและพ้นโทษ แต่อาจถูกสังคมตีตราบาป (stigma) จึงมี 
แนวคิดใหม่ในการนำาผู้กระทำาผิดกลับคืนสู่สังคม (resocialization) 23

ง.  ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคม  (Protection  of  
Society)  

สำาหรับแนวความคิดในการลงโทษของทฤษฎีน้ี มีพ้ืนฐานความคิด 
ว่า การลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัย โดยแยกผู้กระทำาผิด 
ออกจากสังคมเพื่อตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระทำาผิดสามารถกระทำาผิดได้อีก  
นอกจากนี้ยังให้ความสนใจในบุคลิกภาพของผู้กระทำาความผิดกฎหมาย 
อาญา และการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมดีขึ้นและเพื่อป้องกัน 
อาชญากรรม24 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีหลักการสำาคัญดังนี้

  1) ศึกษาวิธีดำาเนินการกับผู้กระทำาผิดอย่างเป็นระบบ โดย 
มุ่งคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการลงโทษผู้กระทำา 
ผิดเป็นรายบุคคล

  2) การลงโทษผู้กระทำาผิด ไม่อาจใช้หลักกฎหมายเพียง 
อย่างเดียว แต่ต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้กระทำาผิดเป็นรายบุคคล และ 

23 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 9, น.167.
24 สุพจน์ สุโรจน์ และลาวัลย์ หอนพรัตน์, “หน่วยที่ 13  ทฤษฎีการลงโทษและ

ทฤษฎีวิธีการเพื่อความปลอดภัย,” เอกสารการสอนชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาค
บทบัญญัติทั่วไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) น.20.
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สถานการณ์ของอาชญากรรม เพื่อนำามาพิจารณาอย่างเป็นระบบร่วมกัน

อนึ่ง แนวความคิดดังกล่าว จะให้ความสำาคัญในการคุ้มครอง 

ให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมหรือการกระทำาผิดเป็นสำาคัญ ส่วน

ผู้กระทำาผิดนั้นจะใช้แนวคิดการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  

โดยจะมีการกำาหนดมาตรการเสริมเพื่อคุ้มครองสังคม เช่น การใช้วิธีการ

เพื่อความปลอดภัย25

3.  การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลในต่างประเทศ

 การศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการกำาหนด 

โทษของศาลในต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าควรศึกษารูปแบบของประเทศ 

ในระบบคอมมอนลอว์และประเทศในระบบซีวิลลอว์ เพื่อเป็นแบบอย่าง 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อไป โดยแบ่งพิจารณาดังนี้

 3.1  ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

สำาหรับประเทศในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ จะมีรูปแบบ 

การดำาเนินคดีอาญาแบบต่อสู้คดี หรือระบบคู่ความปรปักษ์ ซึ่งแยก 

ขั้นตอนการวินิจฉัยความผิด (Guilty Stage) และขั้นตอนการกำาหนดโทษ  

(Sentencing Stage) ออกจากกัน เมื่อถึงขั้นตอนการกำาหนดโทษ จะมี 

การเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิด บุคลิกลักษณะ และประวัติ 

ภูมิหลังของจำาเลย เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษต่อไป26

25 ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, “การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาล
ยุติธรรม,” (รายงานวิชาการหลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนา 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2549) น.41 และโปรดดู อุทิศ สุภาพ, “การนำาปรัชญา 
อาชญาวิทยามาใช้ในการกำาหนดโทษของศาลไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้กระทำาผิดที่เป็นผู้ร้าย 
และโดยพลัง้พลาด,” (วทิยานพินธด์ษุฎบีณัฑติ สาขาอาชญาวทิยาและการบรหิารงานยตุธิรรม, 
2545) น.57, 102.

26 พรธิดา เอี่ยมศิลา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 13, น.92.
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ทั้งนี้ มีประเทศที่เป็นกรณีศึกษาดังนี้

ก.  ประเทศอังกฤษ

บทบาทศาลในการกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิดต้องอาศัย 

กฎหมาย 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 The Criminal Justice Act 1991 

ซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดโทษของศาล ฉบับที่ 2 The Powers 

of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 ซึ่งกำาหนดมาตร 

บังคับโทษให้เหมาะสมกับความผิดและผู้กระทำาความผิด และฉบับที่ 3  

The Criminal Justice Act 2003 ซึ่งกำาหนดหลักเกณฑ์การลงโทษและ 

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ27

สำาหรับแนวทางในการกำาหนดโทษ ศาลจะพิจารณาความ 

หนักเบาของความผิด (Offender’s Culpability) การป้องกันมิให้กระทำา 

ผิดซำ้า (Deterrence) และการปรับปรุงแก้ไขผู้กระทำาผิด (Rehabilitation)  

โดยอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งคดีและประวัติหรือภูมิหลัง 

ของจำาเลยมาประกอบกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีจากทุกฝ่ายและการสืบเสาะ

ของพนักงานคุมประพฤติ 

นอกจากนี้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำาหนดแนวทางการ 

กำาหนดโทษ (The Sentencing Guideline Council) เพื่อจัดทำาแนวทาง 

การกำาหนดโทษของศาล (sentencing guidelines) เพื่อต้องการให้การ 

ลงโทษในประเทศอังกฤษมีความเสมอภาคและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง

ต้องประกอบด้วย ประเภทของความผิด หลักเกณฑ์วินิจฉัยความผิด 

ร้ายแรง รวมถึงการเพิ่มโทษในกรณีกระทำาผิดซำ้า28

27 โปรดดู ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, “ความเป็นไปได้ในการกำาหนดชั้นโทษและ
การนำาไปปรบัใชใ้นประมวลกฎหมายอาญา,” รายงานการศกึษาฉบบัสมบรูณโ์ครงการวจิยัโดย 
สถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสำานักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม, มิถุนายน 2549, น.64-65.

28 เพิ่งอ้าง, น.99-100
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อนึ่ง เมื่อกำาหนดแนวทางการกำาหนดโทษของศาล (sentencing 

guidelines) แล้ว เดิม Criminal Justice Act 2003 มาตรา 172 กำาหนด 

ให้ศาลต้องปฏิบัติตามแนวทางในการกำาหนดโทษ และต่อมามี Coroners  

and Justice Act 2009 มาตรา 125 กำาหนดหน้าที่ให้ศาลต้องปฏิบัติ 

ตามแนวทางการกำาหนดโทษของศาล (sentencing guidelines) ใน 

การกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิด รวมถึงใช้แนวทางอื่นที่เกี่ยวข้องใน 

การกำาหนดโทษ เว้นแต่ศาลจะเห็นว่าเป็นกระทบต่อประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรม26

ข.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

บทบาทศาลในการกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิดเกิดขึ้นภายหลัง 

การวินิจฉัยความผิดของจำาเลย (conviction) เมื่อลูกขุนมีคำาตัดสิน  

(verdict) กระบวนการกำาหนดโทษต้องดำาเนินการตามกฎว่าด้วย

วิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐ  (Federal  Rules  of  Criminal  

Procedure) ข้อ 32 กล่าวคือ ศาลต้องกำาหนดโทษโดยไม่ชักช้า แต่

คู่ความสามารถขอให้ศาลเลื่อนระยะเวลาออกไป หากเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ 

ในการกำาหนดโทษยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ศาลต้องให้โอกาสพนักงานอัยการ 

และทนายความในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการใช้ 

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษด้วย

 29 Coroners and Justice Act 2009 Section 125 “Sentencing guide-
lines: duty of court
  (1) Every court—
   (a) must, in sentencing an offender, follow any sentencing 
guidelines which are relevant to the offender’s case, and
   (b) must, in exercising any other function relating to the 
sentencing of offenders, follow any sentencing guidelines which are relevant  
to the exercise of the function, unless the court is satisfied that it would be  
contrary to the interests of justice to do so. ..”
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นอกจากนี้ ศาลอาจให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคุมประพฤติ 

ดำาเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริง โดยทำารายงานก่อนการกำาหนดโทษ (pre- 

sentence report) ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาความผิดและผู้กระทำา 

ความผิด รวมถึงข้อเสนอแนะในการกำาหนดโทษ เมื่อถึงกำาหนด ศาล

จะแจ้งรายงานดังกล่าวให้จำาเลยทราบ หากไม่มีการโต้แย้งรายงานดังกล่าว  

ศาลจะอาศัยข้อมูลที่ได้รับในการกำาหนดโทษ แต่หากมีการโต้แย้งรายงาน 

ดังกล่าว ศาลอาจไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวก่อน30

อนึ่ง รายงานก่อนการกำาหนดโทษ (pre-sentence report) มี

รายละเอียดตามกฎว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐ  (Federal 

Rules of Criminal Procedure) ข้อ 32 (d) กล่าวคือ ต้องระบุแนวทาง

ในการลงโทษ ระดับความผิดและประวัติอาชญากรรม ระดับการลงโทษ  

ปัจจัยในการลงโทษอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รายงานดังกล่าวอาจมีข้อมูล 

เพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติและบุคลิกลักษณะของจำาเลย ประวัติการกระทำา 

ความผิด สถานภาพทางการเงิน สภาพแวดล้อมอื่นใดที่ส่งผลถึงพฤติกรรม 

ของจำาเลยอันจะเป็นประโยชน์ในการกำาหนดโทษหรือเยี่ยวยารักษาจำาเลย  

นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายหรือเหยื่อในการกระทำาผิด  

ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจกระทบต่อบุคคลอื่น

นอกจากนี้ในการกำาหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายสหรัฐ

อเมริกา (United States Code : USC) มาตรา 3553 กำาหนดแนวทางใน

การกำาหนดโทษ ซึ่งศาลต้องพิจารณาดังนี้

“(a) ข้อเท็จจริงที่นำามาใช้ในการกำาหนดโทษ ศาลจะคำานึงถึง 

ความเหมาะสม โดยไม่ลงโทษรุนแรงเกินจำาเป็น และจะพิจารณา 

ข้อเท็จจริงต่อไปนี้

  (1) สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี ประวัติ 

30 โปรดดู ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 27,  น.109.
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ภูมิหลังและบุคลิกลักษณะของจำาเลย

  (2) การลงโทษมีความมุ่งหมาย

    (A) แสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของความผิด  

เป็นการส่งเสริมการเคารพกฎหมายและเป็นการกำาหนดโทษที่เหมาะสม 

และเป็นธรรมกับความผิด

    (B) วางมาตรการป้องปรามอย่างเพียงพอต่อการ 

กระทำาผิด

    (C) คุ้มครองสาธารณชนจากการกระทำาผิดของ 

จำาเลยอีกในอนาคต

    (D) ให้จำาเลยมีโอกาสได้รับการศึกษา หรืออบรม 

ทางวิชาชีพ การดูแลรักษาทางการแพทย์ หรือการปฏิบัติอันเป็นการ 

ปรับปรุงผู้กระทำาผิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพ

  (3) ลักษณะโทษที่สามารถนำามาใช้กับจำาเลย

  (4) ลักษณะโทษและระดับอัตราโทษ ซึ่งจะนำามาใช้ 

กับจำาเลยและการกระทำาของจำาเลย ตามที่คณะกรรมการกำาหนดโทษ 

ระบุไว้...

  (5) นโยบายการแนวทางการกำาหนดโทษตามที่คณะ 

กรรมการระบุไว้…

  (6) ต้องหลีกเลี่ยงที่จะลงโทษให้แตกต่างจากจำาเลยอื่น 

ซึ่งเคยถูกตัดสินลงโทษในความผิดเช่นเดียวกัน

  (7) ดำาเนินการให้มีการชดใช้ราคา หรือค่าเสียหายแก่ผู้

เสียหาย31

31 U.S. Code § 3553 –“ Imposition of a sentence
 (a) Factors To Be Considered in Imposing a Sentence.—The court 
shall impose a sentence sufficient, but not greater than necessary, to comply 
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำา 

with the purposes set forth in paragraph (2) of this subsection. The court, in 
determining the particular sentence to be imposed, shall consider—
 (1) the nature and circumstances of the offense and the history and 
characteristics of the defendant;
 (2) the need for the sentence imposed—
   (A) to reflect the seriousness of the offense, to promote respect  
for the law, and to provide just punishment for the offense;
   (B) to afford adequate deterrence to criminal conduct;
   (C) to protect the public from further crimes of the defendant;  
and
   (D) to provide the defendant with needed educational or 
vocational training, medical care, or other correctional treatment in the most 
effective manner;
 (3) the kinds of sentences available;
 (4) the kinds of sentence and the sentencing range established for—
   (A) the applicable category of offense committed by the applicable 
category of defendant as set forth in the guidelines—
     (i) issued by the Sentencing Commission pursuant to section  
994(a)(1) of title 28, United States Code, subject to any amendments made to 
such guidelines by act of Congress (regardless of whether such amendments 
have yet to be incorporated by the Sentencing Commission into amendments 
issued under section 994(p) of title 28); and
     (ii) that, except as provided in section 3742(g), are in effect on  
the date the defendant is sentenced; or
   (B) in the case of a violation of probation or supervised release, 
the applicable guidelines or policy statements issued by the Sentencing Com-
mission pursuant to section 994(a)(3) of title 28, United States Code, taking 
into account any amendments made to such guidelines or policy statements 
by act of Congress (regardless of whether such amendments have yet to be 
incorporated by the Sentencing Commission into amendments issued under 
section 994(p) of title 28);
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ความผิดและผู้กระทำาความผิดจากการสืบเสาะรายงานก่อนการกำาหนด 

โทษ (pre-sentence report) ศาลจะอาศัยข้อมูลดังกล่าวปรับใช้ 

แนวทางการกำาหนดโทษ (sentencing guidelines) เสียก่อน32

สำาหรับแนวทางการกำาหนดโทษ (sentencing guidelines) นั้น 

ถูกจัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการกำาหนดโทษแห่งสหรัฐอเมริกา (United  

States Sentencing Commission : USSC) โดยต้องมีการแก้ไขแนวทาง 

ดังกล่าวเสนอให้รัฐสภาพิจารณาด้วย ซึ่งมีเนื้อหาโดยคำานึงปัจจัย 2 ด้าน  

คือ ความรุนแรงของการกระทำาผิด และภูมิหลังหรือประวัติผู้กระทำาผิด  

อย่างไรก็ตาม แนวทางการกำาหนดโทษ (sentencing guidelines) ไม่ได้ 

บังคับศาลโดยเด็ดขาด หากศาลกำาหนดโทษตามย่อมไม่จำาเป็นต้องให้ 

เหตุผลใดอีก แต่ถ้าศาลจะกำาหนดโทษให้แตกต่างออกไป ศาลต้องระบุ

เหตุผลที่กำาหนดโทษเช่นนั้นอย่างชัดเจน33

3.2  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ 

สำาหรับประเทศในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ จะมีรูปแบบการ 

 (5) any pertinent policy statement—
   (A) issued by the Sentencing Commission pursuant to section 994 
(a)(2) of title 28, United States Code, subject to any amendments made to such 
policy statement by act of Congress (regardless of whether such amendments 
have yet to be incorporated by the Sentencing Commission into amendments 
issued under section 994(p) of title 28); and
   (B) that, except as provided in section 3742(g), is in effect on the 
date the defendant is sentenced.[1]
 (6) the need to avoid unwarranted sentence disparities among 
defendants with similar records who have been found guilty of similar 
conduct; and
 (7) the need to provide restitution to any victims of the offense …”

32 โปรดดู ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 27, น.109.
33 เพิ่งอ้าง, น.119.
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ดำาเนินคดีอาญาแบบค้นหาความจริง ขั้นตอนการวินิจฉัยความผิดและ 
ขั้นตอนการกำาหนดโทษของจำาเลยจึงดำาเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นเอกภาพ  
โดยผู้พิพากษาจะเป็นผู้ค้นหาความจริง ดังนั้น ผู้พิพากษาจึงมีข้อมูล 
เกี่ยวกับจำาเลยและข้อเท็จจริงในคดีอย่างครบถ้วนตั้งแต่ชั้นสอบสวน 
ชั้นฟ้องร้อง และชั้นพิจารณา34 ทำาให้สามารถนำาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระทำาความผิดและผู้กระทำาความผิดมาใช้ในการกำาหนดโทษได้นั่นเอง

ทั้งนี้ มีประเทศที่เป็นกรณีศึกษาดังนี้

ก.  ประเทศฝรั่งเศส 
การดำาเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสเป็นระบบไต่สวนค้นหา

ความจริงโดยศาล พนักงานอัยการ และทนายความทำาหน้าที่ร่วมกันค้นหา 
ความจริง ซึ่งจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำาผิดและ 
ผู้กระทำาผิด ผู้พิพากษามีหน้าที่ตัดสินความผิดและกำาหนดโทษ35

ศาลมีดุลพินิจอย่างกว้างขวางในการกำาหนดโทษผู้กระทำาผิด 
แต่ละราย36 ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส  มาตรา  132-1  วรรค
สอง  และวรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า

“โทษทางอาญาทุกสถานที่กำาหนดโดยศาลจะต้องถูกนำามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับผู้กระทำาผิดแต่ละราย

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ศาลพิจารณาลักษณะ ความรุนแรง  
และรูปแบบการลงโทษโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของความผิด และ
ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำาความผิด เช่นเดียวกันกับสถานะทางกายภาพ 
ทางครอบครัว ทางสังคมของผู้กระทำาความผิด เพื่อให้การลงโทษผู้กระทำา
ความผิดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่กำาหนดไว้ในมาตรา 
130-1”

34 พรธิดา เอี่ยมศิลา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 13, น.92-93.
35 เพิ่งอ้าง, น.52-53.
36 ปกป้อง ศรีสนิท, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 9, น.176.
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การกำาหนดโทษจึงต้องอาศัยการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
พฤติการณ์ของความผิด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิดหรือจำาเลย 
เพื่อให้ศาลสามารถใช้ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับ
บุคลิกลักษณะของผู้กระทำาผิดได้ ตามมาตรา 132-2437

ข.  ประเทศเยอรมนี 
การดำาเนินคดีอาญาของประเทศเยอรมนีเป็นระบบไต่สวนค้นหา 

ความจริงเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศส โดยศาล พนักงานอัยการ และ 
ทนายความทำาหน้าที่ร่วมกันค้นหาความจริง และรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ 
เกี่ยวกับผู้กระทำาผิดทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ประวัติภูมิหลัง นิสัย ความประพฤติ การศึกษา บุคลิกลักษณะ สุขภาพ 
ร่างกายและสภาวะแห่งจิต รวมถึงประวัติการกระทำาความผิด เพื่อใช้
ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษ38

ศาลมีดุลพินิจในการกำาหนดโทษผู้กระทำาผิดโดยต้องอาศัย 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำาผิด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิด 
หรือจำาเลยดังกล่าว โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้กำาหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจ 
กำาหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 46 : เรื่องการ 
กำาหนดโทษ ซึ่งบัญญัติว่า

“(1) ความชั่วของผู้กระทำาความผิดจะเป็นพื้นฐานในการกำาหนด
โทษ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงผลซึ่งเกิดจากโทษที่กำาหนดนี้ว่าจะกระทบถึง
การดำาเนินชีวิตในสังคมของผู้กระทำาความผิดในอนาคต

(2) ในการกำาหนดโทษนี้ ศาลจะชั่งนำ้าหนักจากข้อเท็จจริง ทั้ง
ที่เป็นส่วนดีและส่วนเสียของผู้กระทำาความผิด กล่าวคือ ข้อเท็จจริงดัง 

37 ARTICLE  132-24 “Within the limits fixed by Statute, the court 
imposes penalties and determines their regime according to the circumstances 
and the personality of the offender.”

38 พรธิดา เอี่ยมศิลา, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 13, น.57-59.
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ต่อไปนี้ มูลเหตุในการกระทำาความผิด เป้าหมายของผู้กระทำาความผิด 

ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเห็นได้จากการกระทำา และจิตใจที่มีอยู่ในการกระทำา  

ความร้ายแรงของการกระทำาผิดหน้าที่ ลักษณะของการกระทำาความผิด  

และผลที่สะท้อนให้เห็นถึงความชั่วของการกระทำาความผิด ประวัติของ 

ผู้กระทำาความผิด สถานภาพของบุคคลทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของผู้กระทำาความผิด ความประพฤติภายหลังการกระทำาความผิด โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่จะเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งความ 

พยายามของผู้กระทำาความผิดที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

(3) พฤติการณ์ซึ่งเป็นลักษณะขององค์ประกอบความผิดไม่ 

จำาต้องนำามาพิจารณา”39

39 Section 46 “Principles of sentencing 
(1) The guilt of the offender is the basis for sentencing. The effects 

which the sentence can be expected to have on the offender’s future life in 
society shall be taken into account. 

(2) When sentencing the court shall weigh the circumstances in 
favour of and against the offender. Consideration shall in particular be given to 

the motives and aims of the offender; 
the attitude reflected in the offence and the degree of force of will 

involved in its commission; 
the degree of the violation of the offender’s duties; 
the modus operandi and the consequences caused by the offence 

to the extent that the offender is to blame for them; 
the offender’s prior history, his personal and financial circumstances; 
his conduct after the offence, particularly his efforts to make 

restitution for the harm caused as well as the offender’s efforts at 
reconciliation with the victim. 

(3) Circumstances which are already statutory elements of the offence 
must not be considered.”
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จะเห็นได้ว่าในระบบกฎหมายเยอรมัน องค์กรในกระบวนการ 

ยุติธรรมจะร่วมกันค้นหาความจริง โดยมีการรวมรวบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

พฤติการณ์ความผิด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิดเพื่อให้ศาลใช้ 

ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของ 

ผู้กระทำาผิดนั่นเอง

4.  การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลไทย

 สำาหรับการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลไทยนั้น มีข้อ 

พิจารณาทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของศาลไทย ตลอดจนข้อถกเถียง

ทางวิชาการ และแนวทางที่เหมาะสมในปัจจุบัน ซึ่งจะอธิบายเป็นลำาดับไป

 4.1  หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการกำาหนด
โทษ

 หากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายไทย จะพบว่าฝ่ายนิติบัญญัติ 

“ไม่ได้กำาหนดแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดสำาหรับศาลไว้เป็น 

หลักทั่วไป”40 ดังนั้น ศาลจึงมีแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนด

โทษ โดยพิจารณาบทบัญญัติที่กำาหนดความผิดอาญาว่า ฝ่ายนิติบัญญัติ

ได้กำาหนดประเภทโทษ41 และขนาดของอัตราโทษไว้กว้างขวางเพียงใด 

เพื่อที่ศาลจะสามารถใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเท่าที่ไม่เกินขอบเขต 

ของบทบัญญัติกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดไว้ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติอาจ 

กำาหนดอัตราโทษ “ขั้นสูง” หรือ “ขั้นตำ่า” เป็นขอบเขตของการใช้ดุลพินิจ

40 แตกต่างจากกฎหมายของหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐอเมริกา 
โปรดดูหัวข้อ 3 ของบทความนี้

41 ระบบกฎหมายอาญาของไทย กำาหนดประเภทโทษไว้ 5 สถาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 คือ (1) ประหารชีวิต (2) จำาคุก (3) กักขัง (4) ปรับ และ 
(5) ริบทรัพย์สิน
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 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยได้กำาหนดแนวทางในการ

ใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษเฉพาะเรื่องไว้เพื่อให้ศาลใช้ประกอบการใช้ดุลพินิจ

ในการลงโทษผู้กระทำาผิด ตัวอย่างเช่น

 ก.  การใช้ดุลพินิจในการลดโทษ

 สำาหรับบทบัญญัติกฎหมายไทยที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้กำาหนดเป็น 

แนวทางให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการลดโทษผู้กระทำาผิดมีดังนี้

    1)  เหตุบรรเทาโทษ

   ฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดเหตุบรรเทาโทษ42 เพื่อให้ศาลสามารถ

ใช้ดุลพินิจในการลดโทษผู้กระทำาผิด โดยพิจารณาเหตุจากตัวผู้กระทำาผิด

ดังนี้

  (1)  พฤติการณ์ก่อนการกระทำาผิด

        (1.1) ผู้กระทำาความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญา 

หมายถึง กระทำาผิดเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกหลอกหรือถูกเสี้ยมสอน 

ให้กระทำาผิด เช่น ผู้กระทำาผิดเป็นหญิงอายุมากร่วมมือกระทำาผิดด้วย 

ความโง่เขลา43

    (1.2) ผู้กระทำาความผิดตกอยู่ในความทุกข์อย่าง 

สาหัส เช่น ผู้กระทำาผิดไม่รู้หนังสือและกฎหมายไทย ไม่มีญาติพี่น้องจะ

ติดต่อขอความช่วยเหลือ ถือว่าตกอยู่ในความทุกข์อย่างแสนสาหัส44

42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 “เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่า
จะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้ว 
หรอืไม ่ถา้ศาลเหน็สมควร จะลดโทษไมเ่กนิกึง่หนึง่ของโทษ ทีจ่ะลงแกผู่ก้ระทำาความผดินัน้กไ็ด้

เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่  ผู้กระทำาความผิดเป็นผู้ โฉดเขลาเบาปัญญา
ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายาม 
บรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาล อันเป็น 
ผลประโยชนแก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำานองเดียวกัน”

43 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1851/2522
44 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1244/2542
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    (1.3) ผู้กระทำาความผิดมีคุณความดีมาแต่ก่อน 

เช่น ผู้กระทำาผิดให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและเคยช่วยเหลือ 

ราชการ45

  (2)  พฤติการณ์ภายหลังกระทำาผิด

       (2.1) ผู้กระทำาความผิดรู้สึกความผิดและพยายาม

บรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นเช่น ชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงบางส่วนและ

ช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ฝ่ายผู้เสียหาย46 นำาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาล

และบอกความจริงให้แพทย์ทราบว่าผู้ตายกินสารพิษเพื่อรักษาได้ถูกต้อง47

    (2.2) ผู้กระทำาความผิดลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน 

หรือให้ความรู้แก่ศาล อันเป็นผลประโยชนแก่การพิจารณา เช่น ยินยอม 

ให้จับกุมและมอบของกลางแก่เจ้าพนักงานตำารวจ48 รับสารภาพก่อน

สืบพยาน โดยมิได้จำานนต่อพยานหลักฐาน49

  (3)  เหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำานองเดียวกัน 

  นอกจากเหตุที่กล่าวข้างต้น ฝ่ายนิติบัญญัติได้กำาหนด 

แนวทางให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการลดโทษโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษ 

ทำานองเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการที่เกินสมควรแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการ 

จับกุม ในขณะที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน50

  หากพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนมีความเห็น 

ว่าเหตุบรรเทาโทษดังกล่าว ฝ่ายนิติบัญญัติได้กำาหนดเป็นแนวทางให้ศาล 

ใช้ประกอบดุลพินิจในการลดโทษแก่ผู้กระทำาผิด อันเป็นการให้ศาล 

45 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 744/2521
46 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 5296/2540
47 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3337/2543
48 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/2520
49 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2512
50 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2517
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พิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสามารถใช้ 

เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษผู้กระทำาผิดในกรณีทั่วไป 

ได้ แม้ว่าบทบัญญัติกฎหมายไทยจะไม่มีแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการ 

กำาหนดโทษสำาหรับศาลไว้เป็นหลักทั่วไปก็ตาม อย่างไรก็ตามบทบัญญัติ 

ดังกล่าวไม่ได้บังคับศาลให้ใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษโดยต้องพิเคราะห์ 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิดในทุกกรณีแต่อย่างใด

   2)  เหตุลดโทษอื่นๆ

      นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายไทยได้กำาหนดแนวทางให้

ศาลใช้ดุลพินิจลดโทษแก่ผู้กระทำาผิดไว้หลายกรณี ตัวอย่างดังนี้

  (1) อายุของผู้กระทำาผิด51

  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล52

  (3) ความสำาคัญผิดในข้อกฎหมาย53

  (4) ความสามารถในการรับรู้ผิดชอบ54

51 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  76  “ผู้ ใดอายุตั้ งแต่สิบแปดปี
แต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระทำาการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควร
จะลดมาตราส่วนโทษที่กำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้น ลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้”
 52 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  71  วรรคสอง “ความผิดดังระบุมานี้
(มาตรา 334 ถึง มาตรา 336 วรรคแรก และ มาตรา 341ถึง มาตรา 364) ถ้าเป็นการกระทำาที่ 
ผูบ้พุการกีระทำาตอ่ผู ้สบืสนัดานผูส้บืสนัดานกระทำาตอ่ผูบ้พุการ ีหรอืพีห่รอืนอ้งรว่มบดิามารดา 
เดียวกัน กระทำาต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็น 
ความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

53 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  64 “บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย
เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ 
ผูก้ระทำาความผดิอาจจะไมรู่ว้า่กฎหมายบญัญตัวิา่การกระทำานัน้เปน็ความผดิ ศาลอาจอนญุาต
ใหแ้สดงพยานหลกัฐานตอ่ศาล และถา้ศาลเชือ่วา่ผูก้ระทำาไมรู่ว้า่กฎหมายบญัญตัไิวเ้ชน่นัน้ ศาล
จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

54 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  65  วรรคสอง “แต่ถ้าผู้กระทำาความผิดยัง
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  (5) ความผิดที่เกิดจากบันดาลโทสะ55

 ข.  การใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษ  หรือรอการกำาหนดโทษ

 ฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ 

ในการรอการลงโทษ หรือรอการกำาหนดโทษ โดยพิจารณาเหตุจากตัว

ผู้กระทำาผิดดังนี้

   1)  หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ

      หลักเกณฑ์ที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจปรากฏตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 5656 ดังนี้

 (1)  ความผิดที่สามารถรอการลงโทษหรือรอการ

กำาหนดโทษ

    (1.1) ความผิดซึ่งมีโทษจำาคุก หรือปรับ 

  (1.2) คดีนั้นศาลจะลงโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่า 

จะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ

 (2)  ประวัติการกระทำาผิดของจำาเลย

     (2.1) ไม่เคยรับโทษจำาคุกมาก่อน หรือ 

     (2.2) เคยรับโทษจำาคุกมาก่อน แต่เป็นโทษ 

สำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็น 

โทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ 

     (2.3) เคยรับโทษจำาคุกมาก่อน แต่พ้นโทษ 

สามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษสำาหรับความผิด 
นั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

55 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  72 “ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหง
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึงกระทำาความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษ
ผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้สำาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”

56 ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ ตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
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จำาคุกมาแล้วเกินกว่า 5 ปี แล้วมากระทำาความผิดอีก โดยความผิดในครั้ง 

หลังเป็นความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (3)  สภาพความผิด

  (4)  สภาพส่วนตัวของผู้กระทำาความผิด คือ อายุ 

ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต  

นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำาผิด หรือการรู้สึกความผิด และ 

พยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานี

2)  การใช้ดุลพินิจของศาล

ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเมื่อพิจารณาสภาพความผิดและผู้กระทำา 

ผิด ดังนี้

  (1)  การรอการลงโทษ หรือการรอการกำาหนดโทษ57

 (1.1)  การรอการลงโทษ ศาลพิพากษาว่าจำาเลยเป็น

ผู้กระทำาผิดและกำาหนดโทษไว้ แต่ศาลรอการลงโทษ เพื่อให้โอกาส 

ผู้กระทำาผิดกลับตัวเป็นพลเมืองดีภายในระยะเวลาที่ศาลกำาหนด

 (1.2)  การรอการกำาหนดโทษ ศาลพิพากษาว่าจำาเลย

เป็นผู้กระทำาผิด แต่ยังไม่ได้กำาหนดโทษไว้ เพื่อให้โอกาสผู้กระทำาผิดกลับ

ตัวเป็นพลเมืองดีภายในระยะเวลาที่ศาลรอการกำาหนดโทษ

  (2)  การคุมประพฤต ิ เมื่อศาลใช้ดุลพินิจรอการลงโทษหรือ

รอการกำาหนดโทษนั้น ศาลอาจใช้ดุลพินิจในการกำาหนดให้มีการคุมความ

ประพฤติผู้กระทำาผิดด้วยหรือไม่ก็ได้58

57 ไม่ถือเป็นโทษทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย แต่เป็นเพียงการจำากัด
การบังคับโทษซึ่งมีผลเป็นการทำาให้การบังคับโทษจำาคุกต้องเลื่อนออกไป โปรดดู สุรสิทธิ์ 
แสงวโิรจนพฒัน,์ “การรอการลงโทษ,” วารสารศาลยตุธิรรมปรทิศัน์ (กมุภาพนัธ ์2549) น.15.

58 ฝา่ยนติบิญัญตัไิดก้ำาหนดแนวทางใหศ้าลใชด้ลุพนิจิในการคมุประพฤตผิูก้ระทำา
ผิด ดังนี้

(1) ใหไ้ปรายงานตวัตอ่เจา้พนกังานทีศ่าลระบไุวเ้ปน็ครัง้คราว เพือ่เจา้พนกังานจะ 
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อาจกล่าวได้ว่า ศาลสามารถใช้ดุลพินิจใช้ในการรอการลงโทษ 

หรือรอการกำาหนดโทษ เมื่อพิจารณาสภาพความผิด พฤติกรรมของตัว 

ผู้กระทำาผิดแต่ละราย ซึ่งมีประวัติ หรือบุคลิกลักษณะที่สามารถให้โอกาส 

ในการแก้ไขเยียวยาพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อกลับตนเป็นพลเมืองดี 

นั่นเอง

ค.  การใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย

ฝ่ายนิติบัญญัติกำาหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ

ในการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย59 ดังนี้

ได้สอบถาม แนะนำา ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการ
ประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระทำากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

(2) ให้ฝึกหัดหรือทำางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
(3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนำาไปสู่การกระทำา 

ความผิดในทำานองเดียวกันอีก 
(4) ให้ไปรับการบำาบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกาย 

หรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนด 
(5) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนด 
(6) หา้มออกนอกสถานทีอ่ยูอ่าศยั หรอืหา้มเขา้ในสถานทีใ่ดในระหวา่งเวลาทีศ่าล 

กำาหนด ทั้งนี้ จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำากัด 
การเดินทางด้วยก็ได้ 

(7) ใหช้ดใชค้า่สนิไหมทดแทนหรอืเยยีวยาความเสยีหายโดยวธิอีืน่ใหแ้กผู่เ้สยีหาย 
ตามที่ผู้กระทำาความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 

(8) ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
สิ่งแวดล้อม หรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 

(9) ใหท้ำาทณัฑบ์นโดยกำาหนดจำานวนเงนิตามทีศ่าลเหน็สมควรวา่จะไมก่อ่เหตรุา้ย  
หรือก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน

(10) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกำาหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ 
ผู้กระทำาความผิดกระทำาหรือมีโอกาสกระทำาความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยา 
ผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร

59 วิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นเครื่องมือที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจ เพื่อป้องกัน
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    1)  กักกัน เป็นการควบคุมผู้กระทำาความผิดติดนิสัย

ไว้ภายในเขตกำาหนด เพื่อป้องกันการกระทำาความผิด เพื่อดัดนิสัย 

และเพื่อฝึกหัดอาชีพ 

  2)  ห้ามเข้าเขตกำาหนด เป็นการห้ามมิให้ผู้กระทำาผิดเข้าไป

ในท้องที่ หรือสถานที่ที่กำาหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

  3)  เรียกประกันทัณฑ์บน เป็นการสั่งผู้กระทำาผิดให้ทำา

ทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท เพื่อเป็นหลักประกัน 

ว่าผู้นั้นจะไม่ก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

หรือจะกระทำาความผิดให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 

ธรรมชาติ

  4)  คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล เป็นการส่ังให้ส่งผู้กระทำาผิด

ซึ่งมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

  5)  ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง เม่ือเห็นว่าผู้กระทำาผิด

อาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และหากประกอบอาชีพ

หรือวิชาชีพนั้นต่อไป อาจจะกระทำาความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก

อาจกล่าวได้ว่า ศาลสามารถใช้ดุลพินิจใช้วิธีการเพื่อความ 

ปลอดภัยเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของตัวผู้กระทำาผิดแต่ละรายมีประวัติ  

หรือบุคลิกลักษณะซึ่งเป็นภยันตรายต่อสังคมนั่นเอง

4.2  แนวปฏิบัติของศาลไทย

สำาหรับแนวทางใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาล เนื่องจาก 

บทบัญญัติกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการ 

ภยันตรายของสังคมหรือประชาชนจากผู้กระทำาผิดซำ้าหรือกระทำาผิดติดนิสัย ซึ่งประมวล
กฎหมายอาญากำาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ตามมาตรา 39 ถึงมาตรา 50 โปรดดู สุพจน์ สุโรจน์ และ
ลาวัลย์ หอนพรัตน์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 24, น.43-47.
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กำาหนดโทษเป็นหลักทั่วไป นอกเหนือจากแนวทางการใช้ดุลพินิจในการ 

กำาหนดโทษเฉพาะเรื่อง ศาลไทยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ก.  การใช้บัญชีระดับอัตราโทษ

โดยหลัก การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเป็นดุลพินิจอิสระของ 

ผู้พิพากษา ซึ่งถือเป็นหลักทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติของศาลไทยจะกำาหนด 

บัญชีระดับอัตราโทษ หรือบัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาล “ยี่ต๊อก” 

เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษ ซึ่งแต่ละศาลจะจัดทำาบัญชี 

ระดับอัตราโทษ โดยรวบรวมความผิดต่างๆ ทั้งประมวลกฎหมายอาญา 

และกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา โทษตามกฎหมาย และแนวทางในการ 

ลงโทษ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พิพากษาทุกคนในศาลในการกำาหนดโทษให้ 

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน60

การกำาหนดประเภทโทษและจำานวนโทษในบัญชีระดับอัตราโทษ 

ดังกล่าว แต่ละศาลจะกำาหนดขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพเหตุการณ์  

วัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาค โดยปรับปรุงแก้ไขเป็น 

ครั้งคราวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ดังนั้น บัญชี 

ระดับอัตราโทษของแต่ละศาลจึงอาจไม่เหมือนกัน แต่สำาหรับศาลเดียวกัน 

จะกำาหนดแนวทางการกำาหนดโทษเป็นแนวทางเดียวกัน61

ข.  เหตุผลในการใช้บัญชีระดับอัตราโทษ

สาเหตุที่ทำาให้แนวปฏิบัติของศาลไทยใช้บัญชีระดับอัตราโทษมี 

ดังนี้

60 โปรดดู ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.15 และดู 
วิชา มหาคุณ, “ผู้พิพากษากับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ,” ดุลพาห 24 (มีนาคม – เมษายน 
2520) น.60-61 และดู นริศ มีสมบูรณ์, “การควบคุมดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทำาผิดของ 
ผู้พิพากษา ตอนที่ 2,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ (มิถุนายน 2549) น.14.

61 โปรดดู ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, เพิ่งอ้าง, น.15.
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  1)  ความเสมอภาค

 เนื่องจากการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการกำาหนดโทษ 

ผู้กระทำาผิดลักษณะเดียวกัน แต่มีการกำาหนดโทษแตกต่างกัน เนื่องจาก 

อาศัยข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันจนทำาให้เกิดความแตกต่างในการกำาหนด 

โทษ (sentencing disparity) ยากที่จะทำาให้ประชาชนเข้าใจในการ 

กำาหนดโทษของผู้พิพากษา จึงทำาให้ศาลต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและป้องกันไม่ให้มีความแตกต่างใน 

การกำาหนดโทษในศาลเดียวกัน62

 ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของศาล และเพื่อความเสมอภาค

แก่ผู้กระทำาผิดที่ถูกลงโทษ เนื่องจากคดีที่มีลักษณะเดียวกัน จำาเลยไม่ควร

รับโทษแตกต่างกัน63

 2)  นิติประเพณี

 การใช้ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระผิดไม่สามารถใช้ดุลพินิจ 

โดยอำาเภอใจ แต่จะถูกควบคุมโดยหลักกฎหมายและการควบคุมการใช้ 

ดุลพินิจโดยหลักทางปฏิบัติและถือเป็นนิติประเพณี นั่นคือ การลงโทษตาม 

บัญชีอัตราโทษ และการลงโทษตามบรรทัดฐานของศาลสูง64

4.3  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

สืบเนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติแนวทางในการ 

ใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเป็นหลักทั่วไป ประกอบกับแนวปฏิบัติของ 

ศาลไทยใช้บัญชีระดับอัตราโทษเป็นแนวทางในการกำาหนดโทษ ทำาให้เกิด 

62 เพิง่อา้ง, น.15 และด ูสรุพนัธุ ์บญุชว่ย, ปญัหาการใชบ้ญัชมีาตรฐานกำาหนดโทษ
ทางอาญา, (รายงานวิชาการหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2547) น.7.

63 นริศ มีสมบูรณ์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 60, น.14 และดู วิชา มหาคุณ, อ้างแล้ว
เชิงอรรถที่ 60, น.60-61.

64 นริศ มีสมบูรณ์, เพิ่งอ้าง, น.14.
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ข้อถกเถียงทางวิชาการและทางปฏิบัติดังนี้

ก.  ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้บัญชีระดับอัตราโทษ

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้บัญชีระดับอัตราโทษเกิดขึ้นในวงการ 

นิติศาสตร์ของไทยเป็นระยะนาน65 ทั้งข้อถกเถียงจากฝ่ายนักวิชาการ

และนักปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จาก ศาสตราจารย์ประพนธ์  ศาตะมาน

บรรพตุลาการ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้บัญชีระดับอัตราโทษไว้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ความว่า

“...เชื่อว่ามีผู้พิพากษาของเราไม่น้อยที่รู้สึกอึดอัด ไม่แน่ใจว่า 

จะควรลงโทษจำาเลยอย่างไรดี โดยมากเราก็มักจะหันไปหา “ยี่ต๊อก” 

ซึ่งเป็นบัญชีการลงโทษทั่วๆ ไปของเรา แต่การลงโทษตามยี่ต๊อกนั้น  

อาจไม่เหมาะสมได้ในบางกรณี เพราะความประพฤติ การศึกษา และ 

ความโน้มเอียงที่จะกระทำาความผิดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน คดีอย่าง 

เดียวกัน แต่บุคคลที่ทำาผิดเป็นคนละประเภท ก็ไม่น่าจะได้รับโทษเช่น

เดียวกัน...”66

นอกจากนี้ศาลฎีกาเคยให้เหตุผลโต้แย้งเกี่ยวกับการลงโทษโดยใช ้

แนวปฏิบัติดังกล่าวเพียงลำาพัง ซึ่งไม่พิจารณาหลักเกณฑ์อื่นในการกำาหนด 

โทษ ปรากฏตามคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1304/250067 ว่า

65  มนีกัวชิาการหลายทา่นอภปิรายประเดน็นี ้ตวัอยา่งเชน่ ศาสตราจารย ์ดร.คณติ 
ณ นคร, ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง 
ศรีสนิท โปรดดู คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
2556) น.495 และดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6, น.24-32 และดู ปกป้อง 
ศรีสนิท, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6, น.177.

66 ประพนธ์ ศาตะมาน, “ผู้พิพากษากับการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ,” ดุลพาห 
(เล่มที่ 3 มีนาคม 2499) น.138.

67 องคค์ณะผูพ้พิากษา คอื ทา่นประมลู สวุรรณศร ทา่นดลุยทรรศนป์ฏภิาณ และ
ท่านวิเทศจรรยารักษ์
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“...การกำาหนดอัตราโทษเป็นมาตรฐาน โดยไม่คำานึงถึงพฤติการณ์

ประกอบการกระทำาผิดตามหลักวิชาธรรมศาสตร์ อาจก่อให้เกิดความ 

อยุติธรรมได้ง่าย เมื่อศาลที่สูงกว่าไม่เห็นด้วยในดุลพินิจเช่นนั้น ศาลชั้นต้น 

ชอบที่จะรับเป็นข้อควรคำานึงในการอำานวยความยุติธรรมต่อไป…”

สำาหรับข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้บัญชีระดับอัตราโทษดังกล่าว 

สามารถพิจารณาข้อถกเถียงจากฝ่ายนักวิชาการและนักปฏิบัติ ได้ดังนี้

   1)  ปัญหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้ประกอบดุลพินิจในการ

ลงโทษ

    สำาหรับขั้นตอนในการดำาเนินคดีอาญาไทย ในทางปฏิบัติ

ทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นฟ้องร้อง ชั้นรับพิจารณา ชั้นพิจารณาคดี ส่วนใหญ่ 

โจทก์ จำาเลย พนักงานสอบสวน มุ่งเน้นในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ 

ประกอบความผิด เป็นเหตุให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิด สาเหตุการ 

กระทำาผิด ข้อเท็จจริงอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลน้อย ซึ่งอาจ 

กล่าวได้ว่า ระบบงานยุติธรรมในทางปฏิบัติของไทยไม่ให้ความสำาคัญกับ 

การศึกษาตัวผู้กระทำาผิดเป็นการเฉพาะราย (Clinical Examination) 68

  ส่วนบัญชีระดับโทษให้ความสำาคัญเฉพาะการใช้ดุลพินิจ 

กำาหนดโทษในส่วนความร้ายแรงของการกระทำาผิด ทั้งอาจไม่ได้แก้ปัญหา 

การใช้ดุลพินิจในส่วนความร้ายแรงของความผิดทั้งหมด เนื่องจากอาจมี 

ความแตกต่างในแต่ละชุมชน ทั้งไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการกำาหนดโทษ 

ให้เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกันในแง่พื้นฐาน 

ของชีวิต สาเหตุการกระทำาผิด69 นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้บัญชีระดับโทษ 

อาจทำาให้ไม่มีการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ และประวัติภูมิหลัง 

68 โปรดดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล , อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6, น.24.
69 สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 6, น.47.
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ของผู้กระทำาความผิด เช่น ไม่สืบเสาะและพินิจเพื่อประกอบดุลพินิจในการ

ลงโทษ70

  อนึ่ง สำาหรับความผิดที่อัตราโทษจำาคุกขั้นตำ่าไม่ถึง 5 ปี 

หากจำาเลยให้การรับสารภาพ ศาลอาจพิจารณาพิพากษาโดยไม่ต้องสืบ 

พยานหลักฐานต่อไปก็ได้71 ดังนั้น หากศาลพิพากษาโดยไม่สืบพยาน ศาล

อาจอาศัยเพียงข้อเท็จจริงเพียงเท่าที่ปรากฏในคำาฟ้องของพนักงานอัยการ 

เท่านั้น และอาศัยบัญชีอัตราโทษ หรือ “ยี่ต๊อก” เป็นหลักในการกำาหนด 

โทษ72

  อาจกล่าวได้ว่า ลำาพังเพียงบัญชีระดับโทษ ซึ่งไม่มีข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด อาจทำาให้ศาลไม่อาจกำาหนดโทษได้เหมาะสมกับ 

ผู้กระทำาผิดได้

  2)  ปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการลงโทษ

  การใช้ดุลพินิจตามบัญชีระดับอัตราโทษเพียงอย่างเดียว มี 

บางท่านเห็นว่าอาจทำาให้ผู้พิพากษาเกิดความเคยชินและไม่แสวงหา 

ความรู้อื่นในวิชาการ หรือทฤษฎีการลงโทษ ส่งผลให้การกำาหนดโทษ 

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษและความเหมาะสมกับความผิด 

และผู้กระทำาผิด73

  นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าอาจเกิดปัญหาความสับสนในกา

รเลือกใช้ทฤษฎีการลงโทษ เพราะอาจเกิดความขัดแย้งในการนำาแต่ละ 

70 โปรดดู ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.16.
71 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา  176 “ในชั้นพิจารณา

ถ้าจำาเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไป 
ก็ได้ เว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำาเลยรับสารภาพนั้น กฎหมายกำาหนดอัตราโทษ 
อยา่งตำา่ไวใ้หจ้ำาคกุตัง้แตห่า้ปขีึน้ไปหรอืโทษสถานทีห่นกักวา่นัน้ ศาลตอ้งฟงัพยานโจทกจ์นกวา่ 
จะพอใจว่าจำาเลยได้กระทำาผิดจริง”

72 ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.10.
73  เพิ่งอ้าง, น.47.
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ทฤษฎีมาใช้จนไม่สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

  3)  ปัญหาข้อจำากัดการใช้ดุลพินิจ

  การใช้ดุลพินิจตามบัญชีระดับอัตราโทษเพียงอย่างเดียว มี 

บางท่านเห็นว่าอาจทำาให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษอย่างมี 

ข้อจำากัด เนื่องจากต้องคำานึงถึงบัญชีระดับอัตราโทษเป็นสำาคัญ หากใช้ 

ดุลพินิจแตกต่างออกไปอาจเป็นผลร้าย หากใช้ดุลพินิจไปตามแนวทาง 

ดังกล่าวย่อมเป็นผลดีในการทำางาน แต่อาจกำาหนดโทษไม่สอดคล้องกับ 

ความผิดและผู้กระทำาผิด74 อย่างไรก็ตามบางท่านเห็นว่าบัญชีระดับ

อัตราโทษไม่ใช่ข้อจำากัดในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ แต่เป็นเพียง 

แนวทางในการใช้ดุลพินิจเท่านั้น ซึ่งผู้พิพากษาสามารถกำาหนดโทษให้ 

แตกต่างโดยมีเหตุผลประกอบได้นั่นเอง 

   4)  ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลผู้ไม่สุจริตอาจแสวงหาประโยชน์

จากแนวทางการกำาหนดโทษ

  การมีบัญชีระดับอัตราโทษเพียงอย่างเดียว มีบางท่านเห็นว่า 

อาจทำาให้บุคคลที่เคยทำางานหรือเกี่ยวข้อกับศาลพยายามแสวงหาหรือ 

รับรู้แนวทางกำาหนดโทษซึ่งเป็นเสมือนแนวบรรทัดฐานการลงโทษ ในอันที่

จะเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำาผิดหรือญาติบุคคลเหล่านั้น75

ข.  การแก้ปัญหาในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำา 

ผิดในเชิงอัตวิสัย

สำาหรับข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของศาลนั้น ในปัจจุบันมี

การแก้ปัญหาเพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสม

กับบุคลิกลักษณะของผู้กระทำาผิดดังนี้

74 เพิ่งอ้าง, น.16 และดู สุรพันธุ์ บุญช่วย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 62, น.9.
75 สุรพันธุ์ บุญช่วย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 62, น.11.
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   1)  การสืบเสาะและพินิจ

  เดิมวิธีการสืบเสาะและพินิจเป็นไปตามประมวลกฎหมาย

อาญา  มาตรา  56  (เดิม)76 และพระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติ

ตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2522  มาตรา  1177 นั่น

หมายความว่า ศาลมีอำานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและ 

พินิจจำาเลยได้เฉพาะกรณีศาลจะลงโทษจำาคุกจำาเลยไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น 

ส่วนคดีที่มีอัตราโทษสูง ศาลไม่อาจมีคำาสั่งให้สืบเสาะและพินิจจำาเลยได้  

เป็นเหตุให้ศาลไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิดที่เพียงพอประกอบ 

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษที่เหมาะสมกับจำาเลย78

  อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขกฎหมาย 

เพื่อให้ศาลสามารถมีคำาสั่งให้สืบเสาะและพินิจผู้กระทำาผิดได้ทุกกรณี79

76 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  56  (เดิม) “ผู้ใดกระทำาความผิดซึ่งมีโทษ
จำาคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำาคุกไม่เกินสามปี…”

77 พระราชบัญญัติวิธีการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.
2522  มาตรา  11 “ในคดีที่ไม่ปรากฏว่าจำาเลยได้รับโทษจำาคุกมาก่อน หรือปรากฏว่า
ได้รับโทษจำาคุกมาก่อน แต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ ไม่ว่าเวลาใดก่อนมีคำาพิพากษา ศาลมีอำานาจสั่ งให้พนักงานคุมประพฤติ  
สืบเสาะและพินิจ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ 
แหง่จติ นสิยั อาชพี และสิง่แวดลอ้มของจำาเลย ตลอดจนสภาพความผดิและเหตอุืน่อนัควรปราน ี 
พรอ้มทัง้ความเหน็ตามมาตรา 6 (3) แลว้รายงานตอ่ศาลเพือ่ประกอบการพจิารณาพพิากษาได”้

78 โปรดดู ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.44 และดู 
อุทิศ สุภาพ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.7.

79 ทพิชฏา วริยศริ,ิ “การนำาแนวคดิทฤษฎทีางอาชญาวทิยามาใชใ้นการวางเกณฑ์
รอการลงโทษ,” บทบัณฑิต (เล่ม 62 ตอน 4, 2549) น.133 และดู จงกลนี ชุมนุมพร, “การ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะของพนักงานคุมประพฤติและผู้พิพากษาท่ีมีต่อรายงานสืบเสาะ 
และพินิจ,” (วทิยานพินธส์งัคมสงเคราะหม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2531) น.155  
และดู อุทิศ สุภาพ, “การนำาปรัชญาอาชญาวิทยามาใช้ในการกำาหนดโทษของศาลไทย : ศึกษา 
เฉพาะกรณีผู้กระทำาผิดที่เป็นผู้ร้ายและผู้กระทำาความผิดโดยพลั้งพลาด,” วารสารนิติศาสตร ์
(ตอน 1, มีนาคม, 2546) น.92.
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จนมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 3080

ให้ศาลมีอำานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและพินิจได้ 

อย่างกว้างขวางทุกคดี เพื่อประกอบการพิจาณาพิพากษาหรือประกอบ

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ

  ดังนั้น การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษผู้กระทำาความผิด 

ผู้พิพากษาจึงต้องอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาความผิด ซึ่งวิธี 

หนึ่ง คือ การมีคำาสั่งให้สืบเสาะและพินิจ เพื่อสามารถลงโทษผู้กระทำาผิด 

ได้อย่างเหมาะสม ดังคำากล่าวของ Chief Judge Bolitha J.Laws แห่ง  

United States District Court for the District of Columbia ซึ่งมี 

ความที่น่าสนใจว่า

  “ผู้พิพากษานั้นเปรียบเสมือนผู้ผ่าตัดคนเจ็บ ส่วนใดร้าย 

ก็ตัดออกทิ้งเสีย ส่วนที่ดีจะได้ไม่ได้รับภัยไปด้วย ผู้พิพากษาที่ฉลาด 

จึงจำาต้องรู้บุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล รู้ที่มาแห่งภยันตรายนั้น และ 

รู้ถึงวิธีที่จะแก้ไขด้วยรายงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติซึ่ง 

เจ้าหน้าที่สืบสวนมาก จึงเป็นเครื่องช่วยอย่างดีที่จะให้ผู้พิพากษาทราบ 

สมุฏฐานของโรคต่างๆ นั้น” 81

80 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ  พ.ศ.2559  มาตรา  30 “ศาลมีอำานาจสั่งให้
พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติ
ปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด การ
รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรานี และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยว
กับจำาเลย แล้วทำารายงานและความเห็นให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อ
ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษได้

เมือ่ศาลไดร้บัรายงานและความเหน็ตามวรรคหนึง่แลว้ ถา้เหน็สมควรศาลมอีำานาจ
เรียกพนักงานคุมประพฤติหรือจำาเลยมาสอบถาม หรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการ
สืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได้”

81 ประพนธ์ ศาตะมาน, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 66, น.143.
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  อย่างไรก็ตาม การสืบเสาะและพินิจอาจมีข้อจำากัดเนื่องจาก 

บุคลากรในการทำาหน้าที่ดังกล่าวมีจำานวนจำากัด82 แต่เคยมีงานวิจัยศึกษา

ทัศนะของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งมีความเห็นด้วยกับแนวทางให้ศาล 

สามารถสั่งให้มีการสืบเสาะและพินิจทุกคดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกำาหนด 

โทษให้เหมาะสมกับผู้กระทำาผิดแต่ละราย83 ดังนั้น จึงเป็นปัญหาด้านการ

บริหารกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องพิจารณาต่อไป

  2)  แนวปฏิบัติของศาล

  แม้แนวปฏิบัติของศาลจะมีบัญชีระดับโทษเป็นแนวทาง 

ในการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ แต่ภายหลังแนวปฏิบัติของศาลเริ่ม 

ให้ความสำาคัญในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษโดยคำานึงถึงบุคลิก 

ลักษณะของผู้กระทำาผิด ดังที่ปรากฏใน คำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา

เกี่ยวกับการรอการกำาหนดโทษ  การรอการลงโทษและการกำาหนด 

เงื่อนไขเพื่อคุมประพฤต ิพ.ศ.  2559 ดังนี้

  (1) ศาลควรรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิด 

ก่อนกำาหนดแนวทางการลงโทษ84

  (2) กำาหนดลักษณะของผู้กระทำาผิดที่พึงใช้วิธีการรอก

ารกำาหนดโทษหรือรอการลงโทษ85

82 ข้อมูลในเดือนกันยายน 2559 มีพนักงานคุมประพฤติที่เป็นข้าราชการ 997 
อัตรา เป็นพนักงานราชการ 1,072 อัตรา และเป็นลูกจ้างชั่วคราว 437 อัตรา โดยมีอัตรา
กำาลังของกรมคุมประพฤติทั้งหมด 4,471 อัตรา นอกจากนี้ยังมีสถิติงานสืบเสาะและพินิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำานวน 100,760 คดี โปรดดู รายงานประจำาปี 2559 กรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, น.15 และ 21.

83 จงกลนี ชุมนุมพร, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 79,  น.155.
84 ข้อ  1 “ก่อนกำาหนดแนวทางการลงโทษ ศาลพึงได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยว

กับจำาเลยตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคหนึ่ง โดยสอบถามจำาเลย 
ตรวจสำานวนการสอบสวนหรอืรายงานการสบืเสาะและพนิจิจำาเลยของพนกังานคมุประพฤต”ิ

85 ข้อ  6  และข้อ  9 “ในคดีความผิดที่มีอัตราโทษจำาคุกอย่างสูงไม่เกิน
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4.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการใช้ดุลพินิจในการ 
กำาหนดโทษ

หากพิจารณาหลักการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษในปัจจุบันจะ 

พบว่า ศาลต้องอาศัยปัจจัยเกี่ยวกับสภาพของความผิด หรือเงื่อนไขทาง 

ภาววิสัย (objective cause) ประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด  

หรือเงื่อนไขทางอัตวิสัย (subjective cause) เพราะผู้กระทำาผิดแต่ละ 

คนย่อมมีลักษณะ ปัจจัยกระทำาผิด และสภาวะแวดล้อม ซึ่งแตกต่าง 

กันไป ดังนั้น การใช้ดุลพินิจในการลงโทษต้องพิจารณาใน 2 มิติดังกล่าว  

อันจะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงโทษโดยเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ 

ของผู้กระทำาความผิด

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางการใช้ดุลพินิจในการ 

กำาหนดโทษของประเทศในระบบคอมมอนลอว์ จะพบว่ามีขั้นตอนการ 

ดำาเนินคดีอาญาที่แตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะการแยกขั้นตอน

ห้าปี คดีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว คดีความผิดอันยอมความได้ คดีความผิดที่ได้กระทำา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คดีที่ศาลจะลงโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี คดีที่จำาเลยไม่เคย 
ต้องโทษมาก่อน หรือคดีที่ตามบัญชีมาตรฐานการลงโทษของศาลกำาหนดให้ความผิดนั้นอาจ
รอการลงโทษได้ ศาลพึงพิจารณาใช้วิธีการรอการกำาหนดโทษ หรือการรอการลงโทษ หาก
พฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่า 

(1) จำาเลยกระทำาความผิดโดยมีสาเหตุมาจากความยากจนหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
และไม่เกิดความเสียหายร้ายแรง 

(2) จำาเลยสำานกึถงึการกระทำาความผดิและพยายามบรรเทาผลรา้ยทีเ่กดิขึน้ และ 
ในกรณีที่มีผู้เสียหาย บุคคลดังกล่าวไม่ติดใจที่จะดำาเนินคดีแก่จำาเลย 

(3) จำาเลยเป็นหญิงมีครรภ์ คนชรา คนพิการ ผู้ที่ป่วยเจ็บหรือเป็นโรคร้ายแรง 
(4) ผู้เสียหายกับจำาเลยมีความสัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นบุคคลใน 

ครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน หรือผู้ร่วมงาน และผู้เสียหายกับจำาเลยต่างมีความเข้าใจที่ดี 
ต่อกันแล้ว 

(5) พฤติการณ์อื่นใดอันสมควรรอการกำาหนดโทษหรือรอการลงโทษเพื่อมิให้ 
จำาเลยมีประวัติการต้องโทษติดตัว”
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การวินิจฉัยความผิดออกจากขั้นตอนการกำาหนดโทษ แม้ว่าทั้งประเทศ 

อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการใช้แนวทางการกำาหนดโทษ 

ของศาล (sentencing guidelines) คล้ายกับบัญชีระดับอัตราโทษของ 

ศาลไทย แต่มีรายละเอียดที่ให้ความสำาคัญกับข้อมูลของตัวผู้กระทำาผิด  

รวมท้ังมีข้ันตอนก่อนการใช้ดุลพินิจในการลงโทษในการแสวงหาข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด เช่น การสืบเสาะและพินิจโดยทำารายงานก่อนการ 

กำาหนดโทษ (pre-sentence report) ของสหรัฐอเมริกา หรือการมี 

แนวปฏิบัติที่ให้ความสำาคัญกับการใช้ดุลพินิจโดยพิเคราะห์ข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับผู้กระทำาผิด เช่น ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 3553 

ดังนั้น ระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งมีนิติวิธีแตกต่างจากไทย แต่แนวทางใน 

การใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษก็ให้ความสำาคัญกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ 

กระทำาผิด มิได้ใช้เฉพาะแนวทางการกำาหนดโทษของศาล (sentencing  

guidelines) เท่านั้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางการใช้ดุลพินิจ 

ในการกำาหนดโทษของประเทศในระบบซีวิลลอว์ จะพบว่าทั้งประเทศ 

ฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจไว้ 

อย่างชัดเจน ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส มาตรา 132-1 วรรค 

สอง วรรคสาม และมาตรา 132-24 และตามประมวลกฎหมายอาญา 

เยอรมัน มาตรา 46 ซึ่งมีเนื้อหาให้ศาลพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

สภาพความผิดและตัวผู้กระทำาผิด ซึ่งแตกต่างจากระบบกฎหมายไทย 

ที่ไม่มีการบัญญัติแนวทางการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลเป็น 

หลักทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งสองประเทศมีขั้นตอนในการรวบรวม 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด เพื่อให้ศาลสามารถใช้ประกอบดุลพินิจ 

ในการลงโทษ แต่ไม่มีแนวทางการกำาหนดโทษของศาล (sentencing  

guidelines) เช่นเดียวกับประเทศในระบบคอมมอนลอว์ 
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อนึ่ง แม้ระบบกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติแนวทางการใช้ 

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลเป็นหลักทั่วไป แต่หากพิจารณา 

แนวทางการใช้ดุลพินิจเฉพาะกรณี เช่น เหตุบรรเทาโทษ เหตุลดโทษ จะ 

พบว่ากำาหนดให้ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด ซึ่งศาล 

สามารถแปลความถึงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจโดยคำานึงถึงตัว 

ผู้กระทำาผิดได้เช่นกัน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแนวปฏิบัติของศาลไทย จะพบว่าหาก 

ศาลใช้ดุลพินิจโดยอาศัยบัญชีระดับอัตราโทษเพียงอย่างเดียวในการ 

กำาหนดโทษ อาจลงโทษไม่เหมาะสมกับตัวผู้กระทำาผิด เพราะไม่ได้ให้ 

ความสำาคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเชิงอัตวิสัย ทั้งอดีตมีข้อจำากัดทางกฎหมาย  

เนื่องจากศาลสามารถสืบเสาะและพินิจได้อย่างจำากัด แต่ในปัจจุบันมี 

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 30 ซึ่งให้อำานาจศาลสั่ง 

ให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและพินิจเพื่อประกอบดุลพินิจ 

ในการลงโทษได้ทุกคดี ดังนั้น ศาลจึงควรแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว 

ผู้กระทำาผิดประกอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ

เมื่อศาลได้ข้อเท็จจริงทั้งสภาพความผิดและตัวผู้กระทำาความผิด 

ศาลย่อมมีข้อมูลครบถ้วน ส่วนขั้นตอนต่อไปคือ การนำาทฤษฎีการลงโทษ 

มาใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำาให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจเหมาะสมกับสภาพ 

ความร้ายแรงแห่งความผิด เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของผู้กระทำาผิด  

และเหมาะสมกับทฤษฎีการลงโทษ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมท้ังการ 

แก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้กระทำาผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป

4.5  แนวทางการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ

สำาหรับแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษให้เหมาะสม 

กับผู้กระทำาผิดมีดังนี้
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ก.  การแก้ปัญหาโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

เนื่องจากระบบกฎหมายไทยไม่มีการบัญญัติแนวทางการใช้ 

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลเป็นหลักทั่วไป ดังนั้น เพื่อวาง 

แนวทางการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดให้สอดคล้องกับหลักการในปัจจุบัน  

อาจแก้ปัญญาโดยบัญญัติแนวทางดังกล่าวให้ชัดเจนเช่นเดียวกับประเทศ

ฝรั่งเศสหรือเยอรมนี โดยให้ความสำาคัญกับข้อเท็จจริงทั้งทางภาววิสัยและ

อัตวิสัยเพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ

ข.  แนวทางที่เหมาะสมในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ 

ของศาล

สำาหรับแนวทางการใช้ดุลพินิจของศาลควรเป็นดังนี้

   1)  ให้ความสำาคัญกับสภาพความผิดและตัวผู้กระทำาผิด

  ศาลควรให้ความสำาคัญกับสภาพความผิดและตัวผู้กระทำาผิด 

เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ แม้ว่าสามารถใช้บัญชีระดับอัตราโทษ 

เป็นแนวทางในการพิจารณาสภาพความผิด แต่ศาลไม่ควรให้ความสำาคัญ 

กับบัญชีระดับอัตราโทษเพียงอย่างเดียว แต่ศาลควรให้ความสำาคัญกับข้อ 

เท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวผู้กระทำาความผิดด้วย โดยตรวจดูเอกสารต่างๆ 

ในสำานวนคดี สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้กระทำาผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งสามารถใช้วิธีการสืบเสาะและพินิจเพื่อประกอบดุลพินิจในการ 

กำาหนดโทษ86

  ทั้งหากศาลเห็นว่าผู้กระทำาผิดรายใดไม่สมควรได้รับโทษตาม 

บัญชีมาตรฐานการลงโทษ ศาลย่อมมีสิทธิใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษให้ 

แตกต่างได้87 โดยผู้พิพากษาควรเขียนเหตุผลในการใช้ดุลพินิจลงโทษ

86 สุรพันธุ์ บุญช่วย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 62, น.14 และดู อุทิศ สุภาพ, อ้างแล้ว
เชิงอรรถที่ 79, น.89.

87 กิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย, การใช้ดุลพินิจกำาหนดโทษจำาคุกผู้กระทำาความผิด
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ผู้กระทำาความผิดแต่ละรายอย่างชัดเจนในคำาพิพากษาว่าเหตุใดจึงรับโทษ 

ไม่เท่าเทียมกัน88

  2)  การนำาทฤษฎีอาชญาวิทยามาใช้ในการกำาหนดโทษ

  ศาลควรให้ความสำาคัญเกี่ ยวกับทฤษฎีอาชญาวิทยา 

(Criminology) มาใช้ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำาผิด  

ประวัติความเป็นมา บุคลิกภาพ รวมทั้งข้อเท็จจริงภายหลังการกระทำาผิด 

  นอกจากนี้ ศาลควรนำาทฤษฎีการลงโทษมาใช้ประกอบ 

ดุลพินิจในการลงโทษผู้กระทำาความแต่ละราย เนื่องจากทฤษฎีต่างๆ 

ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้งส่วนที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน 

จึงต้องนำาทฤษฎีการลงโทษมาใช้ร่วมกัน โดยชั่งนำ้าหนักว่าควรใช้ดุลพินิจ 

กำาหนดโทษตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีใดที่เหมาะสมกับผู้กระทำาผิด 

หรือนำาทฤษฎีการลงโทษใดเป็นหลักและนำาทฤษฎีอื่นมาเสริมในส่วนที่ 

เป็นประโยชน์ในการลงโทษ89 เช่น การลงโทษโดยใช้เรือนจำา การรอ

การลงโทษหรือรอการกำาหนดโทษ การใช้วิธีการคุมประพฤติ หรือการใช้ 

วิธีการเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

  อนึ่ง อาจมีแนวทางในการใช้ทฤษฎีการลงโทษ โดยพิจารณา 

พฤติการณ์แห่งคดี ประเภทความผิด เช่น ความผิดที่มีความรุนแรงมาก  

อาจใช้ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนเป็นหลักและนำาทฤษฎีอื่นมาเสริม  

ส่วนกรณีความผิดที่มีความรุนแรงน้อย หรือความผิดเล็กน้อย อาจใช้ 

ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูเป็นหลัก และนำาทฤษฎีอื่นมา 

เสริม หรือในกรณีผู้กระทำาความผิดซำ้า อาจใช้ทฤษฎีป้องกันเป็นหลัก 

อาญา, (รายงานวิชาการหลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, 2551) น.17.

88 เพิ่งอ้าง,น.20 และดู อุทิศ สุภาพ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 79, น.90.
89 โปรดดู ศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์ และคณะ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น.48.
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และนำาทฤษฎีอื่นมาเสริม เป็นต้น90

  ดังนั้น ผู้พิพากษาควรเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดและ 
ผู้กระทำาผิด รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระทำาผิด 
รายนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้ดุลพินิจอันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และผู้กระทำาผิดนั่นเอง

ค.  หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้กระทำาผิด
เนื่องจากระบบบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทยยังไม่มี 

หน่วยงานและโครงสร้างการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด  
ทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างชัดเจน ทำาให้หน่วยงานต่างๆ อาจมีข้อมูล 
เกี่ยวกับผู้กระทำาผิด แต่ไม่สามารถนำามาใช้ในระบบงานยุติธรรมอย่าง 
เชื่อมโยงกัน จึงควรกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน  
โดยให้จำาเลยสามารถตรวจตรวจสอบและคัดค้านความไม่ถูกต้องได้91 เพื่อ
ให้ศาลสามารถนำาข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำาผิดมาใช้ประกอบดุลพินิจในการ 
ลงโทษได้นั่นเอง

นอกจากนี้ ระบบงานสืบเสาะและพินิจควรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
ตัวผู้กระทำาผิด เช่น ประวัติความเป็นมา สภาพครอบครัว สภาพแวดล้อม  
ปัจจัยในการกระทำาความผิด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบเสาะและพินิจเพิ่ม 
เติมภายหลัง รวมท้ังบางกรณีศาลสามารถใช้ข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้กระทำาผิด 
ประกอบกับการรับรู้ข้อเท็จจริงในการกระทำาผิดของผู้กระทำาผิดอื่นใน 

สำานวนคดี เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ92 ซึ่งในส่วนนี้ผู้เขียนเห็นว่า

90 โปรดดู อุทิศ สุภาพ, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 79, น.76.
91 โปรดด ูทวศีกัดิ ์ภกัดโีต, “ทะเบยีนประวตัอิาชญากร,” (วทิยานพินธน์ติศิาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2544) น.92.
92 ระบบกฎหมายไทย ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำา

ความผิดครั้งอื่นๆ หรือความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจำาเลย เพื่อพิสูจน์ว่าจำาเลยเป็น 
ผู้กระทำาความผิดในคดีที่ถูกฟ้อง แต่ไม่ห้ามศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษ ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/2
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ควรที่จะพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลต่อไป93

5.  บทสรุป

การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเป็นอำานาจหรือบทบาทสำาคัญ 

ของศาล ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยเกี่ยวกับสภาพของความผิด หรือเงื่อนไข 

ทางภาววิสัย (objective cause) ประกอบกับปัจจัยที่ เกี่ยวกับ 

ตัวผู้กระทำาผิด หรือเงื่อนไขทางอัตวิสัย (subjective cause) เพราะ 

ผู้กระทำาผิดแต่ละคนย่อมมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ดังนั้น ศาล 

จึงต้องพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าวประกอบกัน เพื่อลงโทษให้เหมาะสมกับ 

บุคลิกลักษณะของผู้กระทำาความผิด

 สำาหรับการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของประเทศในระบบ 

คอมมอนลอว์ มีการแยกขั้นตอนการวินิจฉัยความผิดออกจากขั้นตอน 

การกำาหนดโทษ แม้ว่าทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี 

แนวทางการกำาหนดโทษของศาล (sentencing guidelines) แต่มี 

รายละเอียดที่ให้ความสำาคัญกับข้อมูลของตัวผู้กระทำาผิด รวมทั้งมีขั้นตอน 

ก่อนการใช้ดุลพินิจในการลงโทษในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว 

ผู้กระทำาผิด เช่น การสืบเสาะและพินิจโดยทำารายงานก่อนการกำาหนดโทษ  

(pre-sentence report) ของสหรัฐอเมริกา หรือการมีแนวปฏิบัติที่ให้ 

ความสำาคัญกับการใช้ดุลพินิจโดยพิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำาผิด  

เช่น ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 3553 

ส่วนการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของประเทศในระบบ 

ซีวิลลอว์ ทั้งประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ 

93 ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูดงักลา่วควรสอดคลอ้งกบัหลกัสนันษิฐานความเปน็ผูบ้รสิทุธิ์
(Presumption of Innocence) และความลับของของมูลส่วนบุคคลด้วย โปรดดู ธงไทย 
สุขกสิกร, “ทะเบียนประวัติอาชญากร กับหลักสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์กรณีคดีไม่ถึง 
ที่สุด,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556) 
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ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาลไว้อย่างชัดเจน ตามประมวลกฎหมาย 

อาญาฝรั่งเศส มาตรา 132-1 วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา 132-24 

และประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มาตรา 46 ซึ่งมีเนื้อหาให้ศาล 

พิจารณาทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิดและตัวผู้กระทำาผิด  

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิด เพื่อให้ 

ศาลสามารถใช้ประกอบดุลพินิจในการลงโทษ 

สำาหรับระบบกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติแนวทางการใช้ดุลพินิจ 

ในการกำาหนดโทษของศาลเป็นหลักทั่วไป แต่แนวปฏิบัติของศาลไทย 

มีบัญชีระดับอัตราโทษ ซึ่งการใช้เพียงบัญชีระดับอัตราโทษอาจทำาให้การ 

ลงโทษไม่เหมาะสมกับตัวผู้กระทำาผิด เพราะไม่ได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับ 

ตัวผู้กระทำาผิด ทั้งอดีตศาลสามารถสืบเสาะและพินิจได้อย่างจำากัด 

แต่ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 30 ซึ่งให้ 

อำานาจศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำาเนินการสืบเสาะและพินิจเพื่อ 

ประกอบดุลพินิจในการลงโทษได้ทุกคดี ดังนั้น ศาลจึงควรแสวงหาข้อ 

เท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำาผิดประกอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษให้ 

เหมาะสมกับสภาพความร้ายแรงแห่งความผิดและบุคลิกลักษณะของ 

ผู้กระทำาผิด

สำาหรับแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจทำาได้ดังนี้

1) การแก้ปัญหาโดยฝ่ายนิติบัญญัต ิ โดยบัญญัติแนวทางการใช ้

ดุลพินิจในการกำาหนดโทษเป็นหลักทั่วไปในลักษณะเดียวกับประเทศ 

ฝรั่งเศส หรือเยอรมนี 

2) การใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษของศาล ควรให้ความสำาคัญ 

กับสภาพความผิดและผู้กระทำาผิด โดยตรวจดูเอกสารต่างๆ ในสำานวน 

คดี สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้กระทำาผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

สามารถใช้วิธีการสืบเสาะและพินิจเพื่อประกอบดุลพินิจในการกำาหนดโทษ  
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นอกจากนี้ศาลควรนำาทฤษฎีอาชญาวิทยาและทฤษฎีการลงโทษมาใช้ใน 

การกำาหนดโทษ

3) ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้กระทำาผิด 

อย่างเป็นระบบ

อาจกล่าวได้ว่า หากศาลสามารถใช้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ 

ความผิดและตัวผู้กระทำาผิด โดยอาศัยทฤษฎีการลงโทษที่เหมาะสม ศาล 

ย่อมแสดงบทบาทหรือความสามารถในการใช้ดุลพินิจในการกำาหนดโทษ 

ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง
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ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐาน 
ที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลย

อันได้มาโดยการกระทำาท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ*

“Truth never damages a cause that is just.”
“ความจริงไม่เคยทาลายสิ่งที่ยุติธรรม”

Mahatma Gandhi61

1.  บทนำา

ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเมื่อปี พ.ศ.  

2551 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา (ฉบับที่ 28) โดยมีการเพิ่มบทตัดพยาน (exclusionary  

rule) ในกรณีการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำาที่ 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 226/12 ซึ่งมีรากฐานความคิดมาจาก

* นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 See;https://www.goodreads.com/quotes/11414-truth-never-
damages-a-cause-that-is-just

2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 226/1 ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า พยานหลักฐานใดเป็นพยานหลัก 

ฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำาโดยมิชอบ หรือเป็นพยานหลักฐานที่ได้มา 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โดย
ทั้งนี้หากพิจารณาในเบื้องต้นแล้วอาจเห็นว่าเป็นนวัตกรรมทางกฎหมาย 
ที่ทำาให้ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนั้นมีความ 
ก้าวหน้ามากขึ้น เพราะเป็นบทกฎหมายที่มีวัตถุประประสงค์ที่สำาคัญคือ 
การป้องกันไม่ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบเข้าสู่สำานวนใน 
การพิจารณาคดีอาญา และในขณะเดียวกันยังสามารถป้องปรามไม่ให้ 
เจ้าพนักงานตำารวจใช้อำานาจโดยไม่ชอบในการแสวงหาพยานหลักฐานด้วย3

อย่างไรก็ดี การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ครั้งสำาคัญดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าจะยังคงสะท้อนถึงการแก้ไขโดยขาดการ 
พิจารณาถึงลักษณะเฉพาะตัวของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของระบบกฎหมายที่สำาคัญของโลก คือ common law และ civil law ซึ่ง
นวัตกรรมทางกฎหมายบางอย่างของระบบหนึ่งอาจนามาใช้กับอีกระบบ
กฎหมายหนึ่งได้อย่างไร้รอยต่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่การควบคุม
อาชญากรรมของรัฐและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้ามก็อาจมีบางกรณีที่เกิดประเด็นปัญหา

โดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยมิชอบ ห้ามมิให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานนั้น เว้นแต่ 
การรับฟังพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำานวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสีย อัน 
เกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน 
ของประชาชน

ในการใช้ดุลพินิจรับฟังพยานหลักฐานตามวรรคหน่ึง ให้ศาลพิจารณาถึงพฤติการณ์ 
ทั้งปวงแห่งคดี โดยต้องคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำาคัญ และความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น
(2) พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี
(3) ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาโดยมิชอบ
(4) ผู้ที่กระทำาการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการ 

ลงโทษหรือไม่เพียงใด
3 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับ

อ้างอิง), พิมพ์ครั้งที่ 17, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560), น.413.
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายและอาจทำาให้

เกิดผลทางกฎหมายที่ไม่พึงปราถนาขึ้นได้

ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 

ได้บัญญัติหลักโดยการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการ 

กระทำาโดยมิชอบ หรือได้มาจากข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นโดยมิชอบ เว้นแต่จะเข้า 

เงื่อนไขตามที่กำาหนดไว้ ดังนั้น ผลก็คือเมื่อเจ้าพนักงานของรัฐได้ทำาการ 

แสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่มีกฎหมายรับรองหรือสนับสนุนแล้ว โดย 

หลักแล้วพยานหลักฐานนั้นก็จะต้องถูกตัดออกจากสำานวนความ  เว้นแต่

เข้าเงื่อนไขตามข้อยกเว้นที่กำาหนดไว้ หากมองในแง่ของการที่เจ้าพนักงาน 

แสวงหาพยานหลักฐานมาด้วยวิธีการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย “เพื่อ 

ลงโทษจำาเลย” บทบัญญัติดังกล่าวนั้นก็ดูจะมีคุณูปการต่อระบบกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาของไทยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการตัดพยาน 

หลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากสำานวนความเพื่อให้ 

เจ้าพนักงานผู้กระทำาการนั้นตระหนักว่า การแสวงหาพยานหลักฐานด้วย 

วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวของตนนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

อันใดในหน้าที่การงานของตนในกระบวนการยุติธรรม อันเป็นการ 

ลดโอกาสการผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม และยับย้ังไม่ให้เจ้าพนักงาน 

ใช้อำานาจโดยไม่ชอบในเวลาเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวนั้นมีประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนยังคง 

ไม่ส้ินสงสัยว่า หากเป็นกรณีของการท่ีเจ้าพนักงานแสวงหาพยานหลักฐาน 

มาด้วยวิธีการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย “เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ

จำาเลย” โดยหลักแล้วก็จะต้องถูกห้ามรับฟังเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตาม

ที่กฎหมายกำาหนดเช่นเดียวกัน หรือไม่ และหากเกิดผลดังกล่าวแล้วจะ 

ส่งผลกระทบต่อระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย 

อย่างไร
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เพื่อให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โปรดพิจารณากรณีศึกษาที่ 

ผู้เขียนได้ยกขึ้นเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ แล้วจึงขอให้ท่านผู้อ่านเป็นผู้พินิจ 

พิเคราะห์โดยอิสระ

เจ้าพนักงานตำารวจ X ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า นาย Y ถูกยิง 

 ที่กลางถนน แล้วเห็นคนร้ายวิ่งเข้าไปในบ้านของนาย Z แล้วหายตัวไป 

 อย่างไร้ร่องรอย เจ้าพนักงานตำารวจ X จึงทำาการเข้าค้นบ้านของนาย Z โดย 

 ไม่มีหมายค้น ในเวลากลางวัน พบอาวุธปืนอยู่ในบ้านจึงเก็บไว้เป็นพยาน

 หลักฐาน ไม่พบตัวนาย Z ผู้เป็นเจ้าของบ้านจึงกลับโรงพักไปก่อน

อย่างไรก็ดีเจ้าพนักงานตำารวจ X ได้กลับมาค้นบ้านนาย Z อีกครั้ง 

 ในเวลากลางคืนวันเดียวกันโดยไม่มีหมายค้นเช่นเคย คราวนี้พบตัวนาย Z 

 อยู่ที่บ้าน และพบตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ระบุเที่ยวบินที่แสดงให้เห็นว่านาย 

 Z เพิ่งจะเดินทางกลับมาในวันที่เกิดเหตุจึงเก็บเอาไว้เป็นพยานหลักฐาน เมื่อ 

 คดีอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลแล้ว พยานหลักฐานทั้งสองชิ้นคือ อาวุธปืน  

 และ ตั๋วโดยสารเครื่องบินก็ได้ถูกเสนอขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาคดี

ท้ังน้ีก่อนจะได้ทำาการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไปผู้เขียน 

ใคร่ขออธิบายแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ แนวคิดและทฤษฎีของบท 

ตัดพยาน (exclusionary rule)  และหลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มา 

โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1  

เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีวัตถุดิบทางความคิดสำาหรับนำาไปใช้วิเคราะห์กรณี 

ตามปัญหาโดยสังเขปเสียก่อน แล้วจึงจะทำาการนำาข้อมูลที่ได้นำาเสนอมา 

ทำาการวิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อไป
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2.  แนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความ 
    อาญา

ไม่ว่าจะเป็นระบบกฎหมายใดในโลกก็ตามรวมถึงระบบกฎหมาย

ที่สำาคัญของโลกสองระบบ คือระบบกฎหมาย common law และ civil 

law ต่างก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือการแสวงหาความเป็นธรรม4 ซึ่ง

ความเป็นธรรมในมิติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นคือการรักษา 

ประโยชน์สองสิ่งให้มีความสมดุลกัน ได้แก่ “ประโยชน์ของสังคม (public  

interest)” ซึ่งหมายถึงความยุติธรรมและการลงโทษผู้กระทำาความผิด 

อย่างรวดเร็ว และ “ประโยชน์ของผู้ถูกดำาเนินคดี”5 คำาอธิบายดังกล่าว

นี้เป็นคำาอธิบายของ Fautin HELIE ผู้พิพากษาศาลฎีกาฝรั่งเศสผู้ทรง 

อิทธิพลทางความคิดต่อระบบกฎหมายอาญาฝรั่งเศส6 ซึ่งสอดคล้องกับ

คำาอธิบายของ Herbert L. Packer ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายจาก 

สหรัฐอเมริกา ที่อธิบายว่า หลักการพื้นฐานซึ่งเป็นปรัชญาของกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญานั้นคือการรักษาความสมดุลระหว่าง “อำานาจรัฐ

ในการนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ (crime control model)” และ  

“หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน (due process)”7 อย่างไรก็ดี

 4 เรย์มอน แวคส์, กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา, แปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล, 
(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2555), น.61.
 5 Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle : ou théorie du 
Code d’instruction  criminelle, 2e edition, 1866, tome I, p.4.; อ้างใน ปกป้อง
ศรสีนทิ, “กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญากบัสทิธทิีไ่มอ่าจถกูพกัใชไ้ด,้” 34 วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์จุฬา 1, น.2.
 6 ปกป้อง ศรีสนิท, เพิ่งอ้าง.
 7 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction (California: 
Stanford University Press, 1968), p.153.; อ้างใน เกียรติขจร วัจนสวัสดิ์, คำาอธิบายหลัก
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำาเนินคดีในชั้นก่อนพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่ 7 
(กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553), น.1-2.
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การท่ีจะไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของความเป็นธรรมในมิติของระบบกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญานั้น ระบบกฎหมายทั้งสองต่างก็มีเส้นทางในการ 

ไปถึงจุดหมายดังกล่าวที่ต่างกัน โดยทั้งนี้เส้นทางของระบบกฎหมายหนึ่ง 

อาจนำามาปรับใช้กับอีกระบบกฎหมายหนึ่งได้อย่างกลมกลืนและ 

เสริมสร้างความสมดุลประโยชน์ทั้งสองให้ดียิ่งขึ้น แต่ก็อาจมีบางกรณีที่ 

เส้นทางของระบบกฎหมายหนึ่งไม่อาจนำามาปรับใช้กับอีกระบบกฎหมาย 

หนึ่งได้เพราะกรณีดังกล่าวอาจไม่ได้ทำาให้ประโยชน์ทั้งสองสิ่งเกิดความ 

สมดุลอันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ 

อย่างใด

2.1  ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law)

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ซึ่งมีรากฐานมาจาก 

ประเทศอังกฤษนั้นมีแนวคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยประชาชน   

กล่าวคือ ระบบกฎหมายดังกล่าวมีข้อความคิดว่าประชาชนมีหน้าที่ใน 

การรักษาความสงบเรียบร้อย ดังนั้นจึงส่งผลให้รูปแบบของการดำาเนิน 

คดีอาญาปรากฏออกมาในรูปแบบ “การดำาเนินคดีอาญาโดยประชาชน  

(popular prosecution)” กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ประชาชนทำาการ 

ดำาเนินคดีกับประชาชนซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกันอันเป็นการต่อสู้ระหว่าง 

คู่ความในทำานองเดียวกับคดีแพ่ง8 อันเป็นหลักการค้นหาความจริงโดย

การต่อสู้กันของคู่ความให้ปรากฏต่อหน้าศาล9 โดยการที่คู่ความแต่ละ

ฝ่ายมีหน้าที่ในการนำาเสนอพยานหลักฐานต่างๆ ศาลซึ่งผู้ชี้ขาดจึงจะต้อง 

 8 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2555), น.65.
 9 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, “พยานบอกเล่ากับหลักการรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญาในระบบกฎหมายไทย” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2553), น.41.
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วางเฉย (passive) โดยทำาหน้าที่เพียงแต่ควบคุมการต่อสู้คดีของคู่ความ 

ทั้งสองฝ่ายไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันในเรื่องของพยานหลักฐาน10 

การใช้ระบบลูกขุน (jury) ในการชี้ขาดข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความรับผิด

ของจำาเลยในคดีอาญานั้นก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีพิจารณาความ 

อาญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยประชาชน 

เช่นเดียวกัน11 ซึ่งคณะลูกขุนนี้คือประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในคดี

ทำาหน้าที่ในการเข้ามาถ่วงดุลอำานาจตุลาการของรัฐโดยการรับผิดชอบใน 

การชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง12 ส่วนผู้พิพากษาอาชีพนั้นไม่มีอำานาจหน้าที่

ในการชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด หากเป็นเพียงผู้ควบคุมกฎเกณฑ์ 

การพิจารณาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานและชี้ขาด 

ปัญหาข้อกฎหมายเพียงเท่านั้น

2.2  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law)

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์นั้นมีรากฐานทางความคิด 

ในระบบกฎหมายมากจากประเทศที่อยู่ทางด้านยุโรปภาคพื้นทวีป เช่น  

ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี ฯลฯ ซึ่งไม่ได้มีแนวคิดให้ประชาชนมีหน้าที่ 

ในการรักษาความสงบเรียบร้อยดังเช่นระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ แต่ 

มีแนวคิดในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรัฐ องค์กรต่างๆ ของรัฐ 

ไม่ว่าจะเป็น ตำารวจ อัยการ หรือ ศาลต่างก็มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย  ดังนั้น จึงส่งผลรูปแบบการดำาเนินคดีอาญาตามไปด้วย กล่าวคือ 

เป็นรูปแบบการดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ (public prosecution) การ 

ดำาเนินคดีอาญาในรูปแบบนี้จึงไม่มีลักษณะการต่อสู้กันระหว่างคู่ความ 

รัฐมีฐานะเป็นผู้รักษากฎหมายและอำานวยความยุติธรรมซึ่งไม่อาจเป็น 

 10 คณิต ณ นคร, วิ.อาญาวิพากษ์, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), น.15.
 11 เพิ่งอ้าง, น.13.
 12 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.39.

60s.indd   519 7/15/18   3:37 AM



520  นิติธรรมประจักษ์  สุรศักดิ ์60 ปี

คู่ความกับประชาชนได้13 การค้นหาความจริงในระบบการดำาเนินคดีอาญา

โดยรัฐจึงไม่อาจทำาให้ความจริงปรากฏผ่านการต่อสู้คดีนำาเสนอพยาน 

หลักฐานแต่อย่างใด หากแต่เป็นอัยการ ตำารวจ และศาลมีหน้าที่ค้นหา 

ความจริงแท้ของเรื่อง หรือความจริงในเนื้อหา โดยไม่ผูกมัดกับคำาร้องขอ 

ของผู้ใดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของศาลนั้นไม่ถูกจำากัดหน้าที่ 

อยู่เพียงแต่การเป็นผู้ควบคุมกฎเกณฑ์การพิจารณาคดีเพียงเท่านั้นหาก 

แต่ต้องกระตือรือร้น (active) ในการค้นหาความจริง ระบบการดำาเนิน 

คดีอาญาโดยรัฐในระบบกฎหมายซีวิลลอว์จึงให้ผู้พิพากษาอาชีพซึ่งเป็น 

เจ้าพนักงานในองค์กรยุติธรรมของรัฐเป็นผู้ชี้ขาดทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและ 

ปัญหาข้อกฎหมาย14

หากได้พิจารณาเปรียบเทียบแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาทั้งสองระบบนี้จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างใน 

หลายประการ ซึ่งส่งผลต่อหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาอย่าง 

มีนัยสำาคัญด้วย โดยทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

ซึ่งใช้ระบบการดำาเนินคดีอาญาโดยประชาชนนั้นมีแนวคิดในการค้นหา 

ความจริงโดยการให้คณะลูกขุนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาเป็นผู้ชี้ขาดใน 

ปัญหาข้อเท็จจริง โดยเห็นว่าเป็นเครื่องมือถ่วงดุลอำานาจรัฐอย่างหนึ่ง  

และผลของการให้คณะลูกขุนเป็นผู้รับผิดชอบในการช้ีขาดปัญหาข้อเท็จจริง 

จึงมีผลเป็นการจำากัดอำานาจของผู้พิพากษาอาชีพให้ทำาหน้าที่เพียงแค่ 

ควบคุมการพิจารณาคดีให้อยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน 

อันเป็นเครื่องมือที่วางกฎเกณฑ์ไม่ให้คู่ความเอาเปรียบกันในทางคดี ศาล 

จึงต้องวางเฉยอย่างเคร่งครัดและให้คู่ความต่อสู้กันเพื่อให้ความจริงนั้น 

ปรากฏเอง

 13 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 10, น.17.
 14 ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, น.49.
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ส่วนระบบกฎหมายซีวิลลอว์ซึ่งใช้ระบบการดำาเนินคดีอาญาโดย 
รัฐนั้นมีแนวคิดในการค้นหาความจริงโดยรัฐ ไม่มีการต่อสู้คดีกันแต่ 
อย่างใด พนักงานอัยการนั้นเป็นคู่ความกับจำาเลยก็แต่เพียงรูปแบบเท่านั้น  
แต่ในทางเนื้อหาแล้วไม่ใช่เรื่องที่ของการต่อสู้คดีหากแต่เป็นการทำาให้ 
ความจริงนั้นปรากฏเพียงเท่านั้น หน้าที่ในการค้นหาความจริงจึงตกเป็น 
ของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตำารวจ  
พนักงานอัยการ หรือศาล เจ้าพนักงานรัฐในการยุติธรรมจึงไม่ถูกจำากัด 
อำานาจในการแสวงหาพยานหลักฐานมากเท่าใดนัก เพราะมีภาระหน้าที่ 
ที่จะต้องทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ความจริงนั้นประจักษ์ ไม่ว่าความจริงนั้นจะ 
เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยก็ตาม ผู้พิพากษาอาชีพจึงมีหน้าที่ 
ในการชี้ขาดทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย

เมื่อพิจารณาแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาของแต่ละบบกฎหมายแล้วในลำาดับถัดไปไปผู้เขียนจะได้ 
นำาเสนอแนวคิดและทฤษฎีของบทตัดพยาน (exclusionary rule) เพื่อ 

ใช้ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่อไป

3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทตัดพยาน  (Exclusionary  
    Rule)

ต้นกำาเนิดของบทตัดพยานนั้นมีรากฐานดั้งเดิมแรกเริ่มมาจาก 
ประเทศอังกฤษซึ่งใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว ์ ในช่วงศตวรรษที่ 18  
ราวๆ ปี ค.ศ.1740-177015 และมีการพัฒนาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน โดย
ทั้งนี้แนวคิดและทฤษฎีของบทตัดพยานนั้นประกอบด้วยเหตุผลเบื้องหลัง 
ที่สำาคัญ 2 ประการดังจะกล่าวต่อไปนี้

 15 Kuo-hsing Hsieh, The Exclusionary Rule of Evidence : Comparative 
Analysis and Proposals for Reform, (Milton Park, Abingdon, OX : Routledge, 
2016), p.27.
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3.1  เหตุผลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน 
(The Reliability Rationale)

สิ่งที่สำาคัญที่สุดของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นคือ

การนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆ กับ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

อันเป็นเครื่องมือในการรักษาประโยชน์ทั้งสองสิ่งนี้จึงต้องมีความแม่นยำา 

(accuracy)16 หากขาดความแม่นยำาแล้วย่อมมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์

ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม (miscarriages of justice) ได้ 

ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการปล่อยตัวผู้กระทำาความผิดโดยผิดพลาด หรือ 

ลงโทษผู้บริสุทธิ์ ก็ล้วนแต่สร้างความเสียหายทั้งสิ้น กล่าวคือ การปล่อย 

ตัวผู้กระทำาความผิดโดยผิดพลาด (wrongful acquittal) นั้นจะเป็นการ 

ทำาให้ผู้กระทำาความผิดลอยนวลและอาจได้ใจไปก่ออาชญากรรมต่อไป

อีกในอนาคตและยังเป็นการลงโทษผู้เสียหายให้ต้องทนทุกข์ต่อซึ่งความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่กฎหมายไม่อาจแก้แค้นทดแทนใดๆ ได้ ในขณะที่ 

การลงโทษผู้บริสุทธิ์นั้นก็ให้ผลที่ไม่ต่างกัน เพราะอาชญากรก็ไม่ถูกลงโทษ 

และผู้เสียหายก็ไม่ได้รับสิทธิการแก้แค้นทดแทนภายใต้กฎหมายอีกเช่นกัน 

เช่นกัน แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือ กฎหมายได้ทำาลายผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็น 

ผู้กระทำาความผิดด้วยตัวเองอีกด้วย  ดังนั้น ความผิดพลาดในกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา อันเกิดจากความไม่แม่นยำาของกระบวนการยุติธรรม 

นั้นจึงไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องภายในคดีเท่านั้น หาก 

แต่สร้างความเสียหายต่อสังคมอย่างร้ายแรงอีกด้วย อย่างไรก็ดีการที่จะ 

ให้ความแม่นยำาของกระบวนการยุติธรรมนั้นสมบูรณ์ไร้ที่ติเลยนั้นก็คงจะ 

เป็นไปไม่ได้ หากทำาได้แต่เพียงให้ความผิดพลาดและความเสียหายนั้น 

เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ซึ่งสะท้อนผ่านคำากล่าวของ Sir William 

 16 Ibid., p.36.
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Blackstone ผู้พิพากษาผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดชาวอังกฤษที่กล่าวว่า  

“การปล่อยผู้กระทำาความผิดไปสิบคน ยังดีเสียกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์เพียง 

หนึ่งคน”17

เมื่อความแม่นยำาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นสิ่งที่ 

สำาคัญมากที่สุดแล้ว เหตุผลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน  

หรือ “หลักความน่าเชื่อถือ (reliability principle)”18 จึงเป็นข้อความ

คิดที่สำาคัญประการแรกของบทตัดพยานเพื่อที่จะกำาจัดพยานหลักฐานที่ 

ไม่น่าเชื่อถือเข้ามาในกระบวนพิจารณาคดีอันจะส่งผลให้ความอยุติธรรม 

เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เมื่อการพิจารณาคดีเพื่อชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงในระบบ 

กฎหมายคอมมอนลอว์ได้ให้ลูกขุนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาที่ขาดทักษะ 

ในการพิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของพยานหลักฐานได้เข้าร่วมพิจารณาคดี19

จึงต้องตัดพยานหลักฐานที่อาจส่งผลเป็นการโน้มน้าวจูงใจให้ลูกขุนเกิด 

อคติใดๆ ออกไปจากกระบวนพิจารณา20 หลักการดังกล่าวน้ีจึงไม่ยอมรับ

ให้พยานหลักฐานที่ได้มาโดยจำาเลยไม่สมัครใจ หรือไม่ได้เกิดขึ้นเองเข้ามา 

ในกระบวนพิจารณา ดังนั้น พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการที่จำาเลยถูก 

หลอกลวง ข่มขู่ ทรมาน หรือ พยานหลักฐานใดๆที่เป็นการปรักปรำาตนเอง  

(self-incrimination) จึงไม่มีคุณค่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา 

และนอกจากนี้แม้พยานหลักฐานนั้นจะเกิดขึ้นโดยสมัครใจ หรือมีอยู่แล้ว  

 17 “It is better that ten guilty persons escape than that one innocent 
suffer” cited in Alexander Volokh, “n Guilty Men,” 146 University of Pennsyl-
vania Law Review 173, p.174.
 18 Jeremy Gans,Andrew Palmer, Australian Principles of Evidence, 
(Sydney: Cavendish Publishing), p.6.
 19 Edmund M. Morgan, “The Jury and The Exclusionary Rules of 
Evidence,” 4 The University of Chicago Law Review 247, p.248.
 20 The Royal Commission on Criminal Procedure, “Report” (Cm 8092, 
1981) [4.123].cited in Kuo-hsing Hsieh, supra note 15, p.37.
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แต่เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางกรณี  

(illegal obtained evidence) ก็อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของพยาน 

หลักฐานด้วยเช่นกัน เพราะวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้นอาจมี 

อิทธิพลต่ออำานาจในการตัดสินใจของจำาเลย และส่งผลทำาให้ความสมัครใจ 

นั้นไม่ใช่ความสมัครใจที่แท้จริงแต่อย่างใด21

3.2  เหตุผลเกี่ยวกับการป้องปราม  (The  Deterrence  
Rationale)

เหตุผลนี้อาจเรียกได้อีกอย่างว่า “ทฤษฎีว่าด้วยระเบียบวินัย  

(the disciplinary theory)” ซึ่งเป็นหลักการที่จำากัดอำานาจของ 

เจ้าพนักงานตำารวจโดยอ้อมไม่ให้มีอิสระในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

จนมากเกินสมควรและกระทบสิทธิของประชาชน22 หากพยานหลักฐาน

ที่เจ้าพนักงานแสวงหามานั้นเป็นการได้มาโดยไม่มีกฎหมายให้อำานาจให้ 

กระทำาอันเป็นการกระทบต่อสิทธิของประชาชน  เช่น พยานวัตถุที่ได้จาก 

การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น หรือคำาให้การที่ถูกบันทึกไว้โดยการไม่ 

แจ้งสิทธิทางคดีอาญาบางประการ แม้จะมีคุณค่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

ในคดีก็ตามแต่ก็ต้องถูกห้ามไม่ให้รับฟัง (inadmissible) ซึ่งจะส่งผลให้ 

เจ้าพนักงานตำารวจน้ันตระหนักว่า หากตนได้ทำาการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ด้วยวิธีการที่บกพร่องทางกฎหมายเช่นนี้แล้ว ก็จะทำาให้ตนนั้นเหนื่อยเปล่า 

เนื่องจากไม่ได้รับการอนุญาตให้นำาผลงานของตนเข้าสู่กระบวนพิจารณา

คดี23 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะสามารถลดการแสวงหาพยานหลักฐานโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ บทตัดพยานจึงเป็นกลไกหนึ่งในการป้องปราม 

 21 Lam Chi-ming v The Queen [1991] 2AC 212.; Available at http://
swarb.co.uk/lam-chi-ming-v-the-queen-pc-1991/
 22 Kuo-hsing Hsieh, supra note 15, p.41.
 23 Ibid., p.42.
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ไม่ให้เจ้าพนักงานแสวงหาพยานหลักฐานโดยปราศจากฐานทางกฎหมาย  

และเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในเวลาเดียวกันนั่นเอง24

จากการอธิบายแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทตัด 

พยานนั้นเหตุผลเบื้องหลังที่ผูกพันอยู่กับลักษณะเฉพาะของระบบการ 

พิจารณาคดีตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์อย่างใกล้ชิด โดยจะเห็นได้

จากเหตุผลเบื้องหลังเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน  กล่าวคือ  

แม้ระบบกฎหมายจะไม่ได้ใช้ผู้พิพากษาอาชีพที่ทักษะและประสบการณ์ใน 

การชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานเพื่อชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริง หากแต่ใช้คณะ 

ลูกขุนซึ่งเป็นประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีทักษะเกี่ยวกับการชั่งนำ้าหนัก 

พยานหลักฐานหรือความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ 

ก็มีกลไกอื่นในการกลั่นกรองไม่ให้พยานหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดอคติแก่ 

ลูกขุนเข้าสู่กระบวนพิจารณาโดยการใช้บทตัดพยาน ซึ่งจะเป็นการลด 

โอกาสการวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดในคดีได้และยังคงดำารงไว้ซึ่ง 

หลักการถ่วงดุลอำานาจตุลาการโดยประชาชน

4.  หลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาตามกฎหมาย 
    ไทย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้บัญญัติหลักการ 

รับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาไว้ดังนี้

4.1  หลักทั่วไปในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  

 24 Mihai Mares, “The Exclusion Of Evidence in Criminal Proceeding – A 
Comparative Approach,” in CKS 2017 Challenges of the Knowledge Society 
98, p.100.
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22625 ได้มีหลักการอยู่ว่า ในการพิจารณาว่าพยานหลักฐานนั้นจะรับฟังได้

หรือไม่ ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่ามีบทหนึ่งบทใดบัญญัติห้ามไม่ให้ 

รับฟังพยานหลักฐานชนิดนั้นหรือไม่ หากไม่มีบทบัญญัติเช่นนั้นแสดงว่า 

พยานหลักฐานชิ้นนั้นย่อมรับฟังได้แต่หากมีบทบัญญำติแห่งกฎหมาย 

บทหนึ่งบทใดบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟังพยานหลักฐานชิ้นดังกล่าว พยาน 

หลักฐานชิ้นนั้นย่อมถูกตัดออกไปจากกระบวนพิจารณา26 โดยทั้งนี้ก็เป็น

ไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้าม ย่อมกระทำาได้”  

นั่นเอง ดังนั้น ในคดีอาญาหากไม่มีกฎหมายใดบัญญัติห้ามไม่ให้รับฟัง 

พยานหลักฐานชนิดใดแล้ว ศาลก็ย่อมมีอำานาจรับฟังพยานหลักฐานได้ 

อย่างเต็มที่27 ภายใต้หลักทั่วไปในกฎหมายลักษณะพยานที่ว่าต้องเป็น

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี28  คือ ต้องเป็นพยานหลักฐานที่อาจ

พิสูจน์ได้ว่าจำาเลยมีความผิด หรือบริสุทธิ์

อย่างไรก็ดีสำาหรับจำาเลยนั้นข้อห้ามในการสืบพยานมักจะไม่ได้ 

ใช้บังคับโดยเคร่งครัดดังเช่นกรณีของโจทก์ ในบางกรณีแม้ข้อเท็จจริงนั้น 

จะไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดี แต่เป็นคุณกับจำาเลย หรือ เพื่อแสดงว่า 

 25 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 มาตรา 226  พยานวตัถ ุพยานเอกสาร หรอืพยานบคุคลซึง่นา่จะพสิจูนไ์ดว้า่จำาเลยม ี
ผดิหรอืบรสิทุธิ ์ใหอ้า้งเปน็พยานหลกัฐานได ้แตต่อ้งเปน็พยานชนดิทีม่ไิดเ้กดิขึน้จากการจงูใจ มี 
คำามัน่สญัญา ขูเ่ขญ็ หลอกลวงหรอืโดยมชิอบประการอืน่ และใหส้บืตามบทบญัญตัแิหง่ประมวล
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน
 26 ธานี สิงหนาท, คู่มือการศึกษาพยานหลักฐานในคดีแพ่งและคดีอาญา, พิมพ์
ครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: พลสยามพรื้นติ้ง, 2549), น.280.
 27 อุดม รัฐอมฤต, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 4, (โครงการ
ตำาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 
น.218-219.
 28 โสภณ รัตนากร, คำาอธิบาย  กฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 10, 
(กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ, 2553), น.186.
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จำาเลยไม่ได้กระทำาความผิด ศาลก็มักจะยอมให้นำาสืบได้ตามบทบัญญัติ 

ดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อให้จำาเลยได้มีโอกาสสู้คดีได้อย่างเต็มที่29

4.2  บทตัดพยานหลักฐานท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากบทบัญญัติหลักทั่วไปในการรับฟังพยานหลักฐานในคด ี

อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 226 ได้กำาหนดห้ามศาลรับฟัง 

พยานหลักฐานในกรณีที่เป็น “พยานหลักฐานที่เกิดจากการกระทำาที่ 

ไม่ชอบ” เท่านั้น กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุให้เกิดประเด็นปัญหาอันนำาไปสู่ 

การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานใน ปี พ.ศ. 

2551 โดยประเด็นปัญหามีอยู่ว่า การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญามาตรา 226 ของไทยใช้คำาว่า “เกิดขึ้น” จากการกระทำาโดยไม่ชอบ 

นี้ จะนำาไปใช้ในการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นและมีอยู่โดยชอบ 

ก่อนแล้วแต่เจ้าพนักงานไปใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแสวงหาได้ 

มาด้วยหรือไม่ ฝ่ายนิติบัญญัติจึงเห็นว่า มาตรา 226 นั้นยังคงขาดความ 

ชัดเจนในประเด็นนี้อยู่30 จึงได้บัญญัติบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (rule against illegal obtained evidence) 

ขึ้นมาเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว

การบัญญัติมาตรา 226/1 ขึ้นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับการมอง 

สภาพปัญหาอย่างแยกส่วนระหว่าง “การเกิดขึ้นของพยานหลักฐาน” กับ  

“วิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน” อันเป็นการนำาไปสู่การวินิจฉัยเป็นหลักที่ 

ว่า วิธีการซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ “เป็นวิธีการพิสูจน์ความผิดของจำาเลย 

 29 เพิ่งอ้าง, น.188.
 30 ดวงใจ สิงหนาท, “การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำาโดย
มิชอบ”, (งานวิจัยส่วนบุคคลอันเป็นส่วนหนึ่งของการหลักสูตรอบรม “ผู้พิพากษาผู้บริหารใน 
ศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำานักงานศาลยุติธรรม, 2555),  
น.25-28.
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ไม่ใช่เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบ”31 โดยแยกแยะระหว่าง

การ “เกิดขึ้น” กับ “ได้มา” ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วเมื่อพยานหลักฐานใน 

คดีนั้นเกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดย 

มิชอบประการอื่น ก็จะเกิดผลตามมาตรา 226 คือ ห้ามไม่ให้ศาลรับฟัง 

พยานหลักฐานนั้นโดยเด็ดขาด มาตรา 226/1 ในตอนต้นจึงเป็นการยืนยัน

หลักตามมาตรา 226 นั่นเอง32 แต่ได้ห้ามรับฟังพยานที่ได้มาโดยวิธีการที่

ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกำาหนดข้อยกเว้นไว้ หากเห็นว่า พยานหลักฐานนั้น 

จะเป็นประโยชน์ต่อการอำานวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจาก 

ผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา หรือสิทธิเสรีภาพ 

พื้นฐานของประชาชน ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวได้รับการอธิบายว่า “ประโยชน์ 

ต่อการอำานวยความยุติธรรม” นั้นหมายถึงการที่กระบวนการยุติธรรม 

สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้และสร้างความปลอดภัยให้แก ่

ประชาชนจากอาชญากรรม33 “มาตรฐานของระบบงานยุติธรรม” หมายถึง 

มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการยุติธรรมที่ต้องดำาเนิน 

การรวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม และ “สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน”  

หมายถึง สิทธิของประชาชนที่จะไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย  

การติดต่อสื่อสาร หรือในการครอบครองเคหะสถานโดยปกติสุข ซึ่งได้

รับการคุ้มครอง หรือกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือ

มาตรฐานสากล34 คือ ดูว่าการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีความร้าย

แรงอุกอาจเพียงใด เช่น เจ้าพนักงานเข้าค้นบ้านในเวลากลางคืนโดยไม่มี

หมายค้นย่อมทำาให้สังคมเกิดความหวาดกลัวไม่แน่ใจในความปลอดภัย 

 31 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.415.
 32 เพิ่งอ้าง, น.416.
 33 ดวงใจ สิงหนาท, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, น.32.
 34 เพิ่งอ้าง.
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และสิทธิส่วนตัวหรือสิทธิในเคหะสถานถูกละเมิดอย่างร้ายแรง พยาน 

หลักฐานที่ได้มาจากการนี้ก็ไม่จะต้องถูกห้ามไม่ให้รับฟัง35

ทั้งนี้ ข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ยังได้กำาหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจรับฟัง 

พยานหลักฐานโดยคำานึงถึงพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดีโดยต้องคำานึงถึง

ปัจจัยต่างๆตาม (1)-(4) ตามวรรคสอง ด้วย ดังนี้

(1) “คุณค่าในเชิงพิสูจน์ ความสำาคัญ และความน่าเชื่อถือของ

พยานหลักฐานนั้น” กล่าวคือ ถ้าเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าในเชิงพิสูจน์ 

(probative value) สูง36 สามารถบ่งชี้ข้อเท็จจริงอันสำาคัญในคดีได้มาก 

โอกาสที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรับฟังก็จะมากตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นพยานหลัก

ฐานชิ้นที่ไม่สำาคัญ ศาลก็น่าจะใช้ดุลพินิจไปในทางตัดทิ้งไป37

(2) “พฤติการณ์และความร้ายแรงของความผิดในคดี”

กล่าวคือ ข้อหาของจำาเลยมีความชั่วร้ายรุนแรงเพียงใด กระทบต่อความ 

สงบเรียบร้อยของประชาชนมาน้อยเพียงใด ถ้าความผิดในคดีนั้นไม่ 

ร้ายแรง ความจำาเป็นที่จะต้องลงโทษจำาเลยอย่างจริงจังก็น้อยลง โอกาสที่ 

ศาลจะไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบก็จะมากขึ้น แต่ถ้า 

ความผิดในคดีนั้นร้ายแรงมาก ประโยชน์สาธารณะที่จะต้องพิสูจน์ 

ความผิดและลงโทษจำาเลยก็มาก โอกาสใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยาน 

หลักฐานตามข้อยกเว้นก็มากตามไปด้วย38

(3) “ลักษณะและความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาโดยมิชอบ” 

กล่าวคือ วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่มีกฎหมายรับรองของ 

 35 เข็มชัย ชุติวงศ์, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 9, 
(กรุงเทพฯ: สำานักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557), น.288-289.
 36 เพิ่งอ้าง., น.289.
 37 จรัญ ภักดีธนากุล, คำาอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 12, 
(กรุงเทพฯ: สำานักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560), น.336.
 38 เพิ่งอ้าง.
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เจ้าพนักงานมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ถ้าเจ้าพนักงานแสวงหาพยาน 

หลักฐานอย่างผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ทำาให้เสื่อมเสียต่อการอำานวยความ

ยุติธรรมของประเทศมาก หรือทำาให้เสียหายต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อย่างร้ายแรง ศาลก็น่าจะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น แต่ถ้าหากเสียหายไม่

มากศาลก็น่าจะใช้ดุลพนิจรับฟังพยานหลักฐานนั้นได้ตามข้อยกเว้น39

(4) “ผู้ที่กระทำาการโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมา

นั้นได้รับการลงโทษหรือไม่เพียงใด” กล่าวคือ ผู้ที่กระทำาการไม่ชอบด้วย

กฎหมายอันเป็นเหตุให้ได้พยานหลักฐานมานั้นได้รับการลงโทษหรือไม่  

ถ้าเจ้าพนักงานที่ล่วงละเมิดสิทธิอันทำาให้ได้พยานหลักฐานมาถูกดำาเนินคด ี

ลงโทษไปปแล้ว ก็ถือว่ามีการเยียวยาการกระทำาท่ีไม่ชอบไปแล้ว ก็รับฟัง 

พยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบได้ เพราะการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ 

ได้มาโดยไม่ชอบก็เป็นการลงโทษเจ้าพนักงานรัฐอย่างหน่ึง เม่ือเจ้าพนักงาน 

ถูกลงโทษทางอื่นแล้วก็ไม่จำาเป็นต้องใช้มาตรการตัดพยานนี้อีก40

จากการอธิบายหลักกฎหมายบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  

226/1 จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะที่มีการจำากัดดุลพินิจศาล 

เอาไว้คือไม่ให้รับฟังเป็นหลัก และเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจรับฟังพยาน 

หลักฐานเป็นข้อยกเว้นโดยกำาหนดเงื่อนไขในการใช้ดุลพินิจในการรับฟังไว ้

อีกด้วย ซึ่งตรงกันข้ามโดนสิ้นเชิงจากบทบัญญัติหลักการทั่วไปในการ 

รับฟังพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  

226 ที่โดยหลักแล้วให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานได้ทุกชนิดอย่างกว้างขวาง  

และมีข้อยกเว้นจำากัดห้ามไว้เพียงแต่กรณีที่เป็นพยานหลักฐานที่ไม่ได้ 

เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้น

 39 เพิ่งอ้าง., น.337.
 40 เข็มชัย ชุติวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.289.
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5.  บทวิเคราะห์

  เมื่อได้อธิบายหลักกฎหมายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทตัด 

พยานและหลักการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาตามกฎหมายไทย 

โดยสังเขปแล้ว ในลำาดับต่อไปจะได้ทำาการนำาข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว 

มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ปัญหา 

บทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปัญหาการ 

รับฟังพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยอันได้มาโดยการ 

กระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญของบทความ 

ฉบับนี้ต่อไป

 5.1  ปัญหาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 จากการอธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายวิธี  

พิจารณาความอาญาของทั้งระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ 

แล้ว จะเห็นได้ว่าประเทศไทยซึ่งใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์นั้นใช้รูปแบบ 

การดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ (public prosecution) กล่าวคือ ระบบการ 

ดำาเนินคดีอาญาของประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็นการต่อสู้กัน 

ระหว่างคู่ความแต่อย่างใด41 จึงส่งผลบทบัญญัติกฎหมายต่างๆ ภายใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา 

 41 ทัง้นีแ้มร้ะบบกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาของประเทศไทยจะเปดิโอกาสใ
หผู้เ้สยีหายเอกชนสามารถฟอ้งคดเีองไดต้าม ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 
28(2) แตพ่นกังานอยัการกย็งัมอีำานาจรอ้งขอเขา้เปน็โจทกร์ว่มไดใ้นกรณคีดคีวามผดิตอ่แผน่ดนิ 
ตามมาตรา 31 และยังมีอำานาจสั่งให้ผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ร่วม กระทำาหรืองดเว้นการกระทำาที่
อาจทำาใหค้ดเีสยีหายไดต้ามมาตรา 32 ซึง่สะทอ้นถงึแนวคดิการรกัษาความสงบของสงัคมโดย
รัฐเป็นแกนหลัก  ดังนั้น ระบบการดำาเนินคดีอาญาของประเทศไทยจึงยังคงเป็นรูปแบบการ
ดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ
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พยานหลักฐานเพื่อนำาเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อ 

วัตถุประสงค์ในการให้รัฐมีชัยเหนือผู้ต้องหาหรือจำาเลยโดยการมุ่งหมาย 

ที่จะพิสูจน์ความผิดของจำาเลยเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นไปเพื่อการให้ 

ประจักษ์ชัดแจ้งถึงความจริงในคดี ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำา 

ความผิดของจำาเลยนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ แท้ที่จริงแล้วเป็นเช่นใด ซึ่ง 

ความจริงในคดีนั้นอาจก็อาจเป็นคุณหรือโทษแก่จำาเลยก็ได้ ดังนั้น 

ข้อความคิดของระบบการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาของ 

ประเทศไทยจึงเป็นไปเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของจำาเลย 

ทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกันนั่นเอง

 ในการดำาเนินคดีช่วงเวลาก่อนการพิจารณาคดีของศาล (pre- 

trial phase) หรือ การดำาเนินคดีชั้นสอบสวนนั้นสามารถอธิบายได้ผ่าน 

บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13142  

กล่าวคือ บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานสอบสวนนั้นเป็นผู้ที่ 

จะต้องทำาให้ข้อเท็จจริงในคดีกระจ่าง ไม่ใช่หาความผิดจากผู้ถูกกล่าวหา 

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 

ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายแก่ผู้ต้องหา ดังนั้น พยานหลักฐานทุกชนิด 

ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้ต้องหาก็ต้องรวบรวมไว้ด้วย43 และทั้งนี้

สืบเนื่องจากบทบัญญัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนดังกล่าวแล้ว พนักงาน 

อัยการนั้นก็มีหน้าที่ในการกลั่นกรองการรวบรวมพยานหลักฐานของ 

พนักงานสอบสวนอีกรอบหนึ่งเพื่อสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี โดยทั้งนี้ไม่ว่าจะ 

เป็นกรณีใดก็ตามพนักงานอัยการก็มีอำานาจสั่งให้พนักงานสอบสวนดำาเนิน 

 42 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 มาตรา 131  ใหพ้นกังานสอบสวนรวบรวมหลกัฐานทกุชนดิ เทา่ทีส่ามารถจะทำาได ้
เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อ 
จะรู้ตัวผู้กระทำาผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา
 43 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.232.
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การสอบสวนเพิ่มเติมได้ ซึ่งสะท้อนถึงการทำาให้ข้อเท็จจริงในคดีนั้นเข้าใกล้ 

ความจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ทั้งนี้ตาม มาตรา 143 วรรคสอง (ก)44

 นอกจากนี้ในการดำาเนินคดีช่วงเวลาในระหว่างพิจารณาคดีของ 

ศาล (trial phase) นั้นยังสามารถอธิบายได้ผ่านบทบัญญัติที่กำาหนดหน้าที่ 

ของศาลในการตรวจสอบค้นหาความจริงของศาลไว้อีกด้วย  กล่าวคือ ศาล 

อาญาในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ซึ่งมีรูปแบบการดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ 

นั้น มีบทบาทในค้นหาความจริงในคดีเช่นเดียวกับ พนักงานสอบสวน และ  

พนักงานอัยการ โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายโจทก์และจำาเลยนำาเสนอพยาน 

หลักฐานของตนแต่เพียงอย่างเดียว45 การสืบพยานของฝ่ายโจทก์หรือ

จำาเลยนั้น ศาลก็มีอำานาจถามโจทก์ จำาเลย หรือพยานคนใดก็ได้ ซึ่งรวมถึง 

การที่จะสืบพยานเพิ่มเติมเองก็ได้46 และจะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้

เช่นกัน47

 จะเห็นได้ว่าเมื่อรูปแบบการดำาเนินคดีโดยรัฐตามระบบกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ซึ่งประเทศไทยใช้อยู่ 

นั้นเป็นระบบสืบพยานที่มุ่งเน้นแสวงหาความจริงแท้ การสืบพยานจึง 

ไม่ได้จำากัดการพิสูจน์อยูที่การนำาเสนอพยานหลักฐานของคู่ความเท่านั้น  

 44 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 มาตรา 143 วรรคสอง ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอำานาจ 
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนดำาเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานคนใดมา
ให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป
 45 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.425.
 46 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 มาตรา 228  ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอำานาจ 
สืบพยานเพิ่มเติม จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้
 47 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 มาตรา 229  ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้ แล้วแต่เห็นควร
ตามลักษณะของพยาน
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ข้อความคิดเรื่องการต่อสู้คดีชิงไหวชิงพริบเพื่อให้มีชัยเหนือคู่ความอีกฝ่าย 

จึงไม่มี ส่งผลกฎเกณฑ์การนำาพยานหลักฐานเข้าสืบพยานเพ่ือไม่ให้คู่ความ 

เอาเปรียบกันในทางคดีไม่มีอยู่เช่นกัน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ของระบบกฎหมายซีวิลลอว์จึงไม่มีกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานเป็น 

แบบพิธีที่เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่มีบทตัดพยานหลักฐาน  

(exclusionary rule) ที่เคร่งครัดว่าพยานหลักฐานประเภทนี้รับฟังได้ 

พยานหลักฐานประเภทนั้นรับฟังไม่ได้ แต่เปิดโอกาสให้มีการเสนอพยาน 

หลักฐานทุกชนิดเข้ามาสู่ศาลได้อย่างกว้างขวาง48 ดังนั้น ศาลอาญาใน

ระบบกฎหมายซีวิลลอว์จึงมีอำานาจรับฟังพยานหลักฐานทุกชิ้นเข้าสู่

สำานวนความ และจะไปพิจารณารายละเอียดตอนชั่งนำ้าหนักพยาน 

หลักฐานว่าพยานหลักฐานชิ้นใดควรมีนำ้าหนักน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด49

 ในการวิเคราะห์เบื้องต้นจึงเห็นได้ว่าการแก้ไขประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญาของไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 โดยการนำาบทตัดพยาน 

มาใช้บังคับในระบบกฎหมายนั้นจึงเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายรูปแบบ 

หนึ่งที่นำาความคิดรูปแบบหลักการดำาเนินคดีแบบต่อสู้ (adversarial  

system) ของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มาใช้ในขณะที่หลักกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญาของประเทศไทยเป็นรูปแบบหลักการค้นหาความจริง  

(examination system) ตามแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ส่งผล 

ให้บทตัดพยานที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ไม่สอดคล้องกับวิธีพิจารณาความ 

อาญาของประเทศไทยทั้งระบบและกระทบสิทธิของจำาเลยได้ ซึ่ง 

จะได้ทำาการวิเคราะห์ต่อไป

 48 คณิต ณ นคร, “ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (2560) 351, น.360-361.
 49 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, “การพัฒนาแนวทางการจัดทำาคำาพยาน
ของศาลยตุธิรรมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายพยานหลกัฐานทีแ่กไ้ขใหม”่ วารสารนติศิาสตร์ 
ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (2560) 621, น.627.
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  5.2  ปัญหาบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย

 สืบเนื่องจากปัญหาระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ 

ผู้เขียนได้ทำาการวิเคราะห์ไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้นำาเอาบท 

ตัดพยาน (exclusionary rule) ซึ่งเป็นแนวคิดจากระบบกฎหมาย 

คอมมอนลอว์มาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 226/1 อันเป็นบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วย 

กฎหมาย ซึ่งมีข้อสังเกตประการสำาคัญดังจะกล่าวต่อไปนี้

 1) เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ที่ใช้รูปแบบ 

การดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ ภาระหน้าที่ในการชี้ขาดประเด็นปัญหาข้อ 

เท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายจึงตกอยู่กับผู้พิพากษาอาชีพ (professional 

judge)  การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงคดีจึงได้กระทำาโดยนักกฎหมาย 

ที่ได้มีการศึกษาอบรมวิชานิติศาสตร์และฝึกฝนทักษะการชั่งนำ้าหนักพยาน 

หลักฐานมาเป็นอย่างดีแล้ว เพราะฉะนั้นหลักการรับฟังพยานหลักฐานนั้น 

จึงต้องมีลักษณะเปิดกว้างให้รับฟังพยานหลักฐานได้ทุกชนิด เว้นเสียแต่ 

ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากความไม่สมัครใจของจำาเลยอันขาด 

ความน่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ในกรณีของพยานวัตถุ พยานเอกสาร นั้นเป็นพยาน 

หลักฐานที่เกิดมีขึ้นอยู่แล้วจึงไม่อาจมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสมัครใจ 

ของผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้ จึงสามารถรับฟัง (admissible) เข้าสู่กระบวน 

พิจารณาคดีได้เสมอเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจำาเลย ส่วนเรื่องที่ 

ว่าพยานวัตถุหรือพยานเอกสารนั้นจะมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้พิพากษา 

อาชีพในคดีจะใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยเอง

 ในทางตรงกันข้ามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ใช้ลูกขุนซึ่งเป็น 

ประชาชนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์และไม่ได้รับการฝึกฝน 

ทักษะการช่ังนำา้หนักพยานหลักฐานแต่อย่างใดเป็นผู้ช้ีขาดปัญหาข้อเท็จจริง 
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และเพื่อรักษาแนวคิดการดำาเนินคดีอาญาโดยประชาชนอันเป็นการถ่วง 

ดุลอำานาจตุลาการไปพร้อมๆกับการรักษาความแม่นยำาในกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญาแล้ว จึงต้องมีบทตัดพยานเพื่อนำาพยานหลักฐานใดๆ  

ที่อาจมีผลต่อการโน้มน้าวจิตใจของลูกขุนให้เกิดอคติ ซึ่งรวมไปถึงพยาน 

หลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบ หรือมีอยู่แล้วแต่ได้มาโดยการกระทำาของ 

เจ้าพนักงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การที่ตำารวจเป็นคนผิวขาวได้ 

เก็บยาเสพติดไว้เป็นพยานหลักฐานจากบ้านของผู้ต้องหาคนผิวสีโดยไม่มี 

หมายค้น หากคณะลูกขุนส่วนมากเป็นคนผิวขาวแล้ว ย่อมมีแนวโน้มที่ 

จะเกิดอคติและส่งผลอันไม่เป็นธรรมในการชี้ขาดปัญหาข้อเท็จจริงได้ จึง 

ต้องตัดพยานหลักฐานดังกล่าวไม่ให้เข้าสู่กระบวนพิจารณาเพื่อไม่ให้ลูกขน 

ได้มีโอกาสชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานที่อาจทำาให้เกิดอคติดังกล่าว และให้ 

พิจารณาแต่พยานหลักฐานที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้น

 จากการวิเคราะห์ปัญหาบทตัดพยานในประเด็นแรกจึงสามารถ 

อธิบายได้ว่า ในเม่ือประเทศไทยไม่ได้ใช้ลูกขุนในการช้ีขาดปัญหาข้อเท็จจริง 

แต่มีองค์คณะผู้พิพากษาอาชีพที่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์และได้รับ

การฝึกฝนทักษะการชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานมาแล้วเป็นผู้วินิจฉัยปัญหา 

ข้อเท็จจริง ความจำาเป็นของการมีบทตัดพยานจึงขาดเหตุผลสนับสนุน 

ที่สอดคล้องกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เป็นอยู่50 พยาน

หลักฐานใดก็ตามที่อาจสามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงในคดีอันเป็นการ 

พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจำาเลยก็ควรจะให้ศาลรับฟังได้ทั้งสิ้น 

เว้นแต่กรณีเดียวที่พยานหลักฐานนั้นได้รับมาจากผู้ต้องหา หรือจำาเลย 

โดยไม่สมัครใจ หากพยานหลักที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจ หรือมีอยู่แล้วแต่ 

เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำาของเจ้าพนักงานที่ไม่ชอบด้วย 

 50 ธีรสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา:  บทวิเคราะห์และ
วิจารณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2558), น.210-211.
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กฎหมายจึงไม่จำาเป็นต้องตัดออกไปจากกระบวนพิจารณาแต่อย่างใด หาก 

แต่ต้องนำาเข้าสู่กระบนพิจารณาเพื่อให้ศาลได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจชั่งนำ้าหนัก

พยานหลักฐานดังกล่าวนั้น ส่วนความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น 

จะมีมากน้อยเพียงพอให้ศาลเชื่อหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บทตัดพยาน 

ที่มีเจตนารมณ์สำาหรับปรับใช้กับลูกขุนซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาจึงถูกนำา 

มาปรับใช้กับผู้พิพากษาอาชีพซึ่งส่งผลให้คู่ความใช้เป็นช่องทางดังกล่าวใน 

การมุ่งเอาชนะกันทางเทคนิค โดยลดความสำาคัญในการทำาให้ความจริงใน 

คดีปรากฏขึ้นอันเป็นหลักการที่สำาคัญของหลักการดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ

 ดังนั้น บทตัดพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 226/1 ที่กำาหนดให้โดยหลักแล้วห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ 

ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และบทบัญญัติหลักทั่วไปในการรับฟังพยาน 

หลักฐานตามมาตรา 226 ได้กำาหนดให้ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐาน 

ดังกล่าวได้จึงเกิดการขัดแย้งกันเองและส่งผลให้ไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ 

ในทางวิธีพิจารณาความอาญาของระบบกฎหมายด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมา

 2) เมื่อได้มีบทบัญญัติบทตัดพยานตามมาตรา 226/1 ขึ้นมา 

จึงส่งผลให้หากเกิดกรณีของพยานหลักฐานใดๆ ที่แม้จะเกิดขึ้นจากความ 

สมัครใจ หรือมีอยู่แล้วนั้น แต่ได้มาโดยการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แล้วโดยหลักก็ต้องถูกตัดห้ามไม่ให้ศาลนำาเข้ามาในกระบวนพิจารณาคดี 

เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้แม้อาจกล่าวได้ว่าบท 

ตัดพยานนั้นอาจสามารถยับยั้งไม่ให้เจ้าพนักงานใช้อำานาจโดยไม่ชอบ 

แสวงหาพยานหลักฐานตาม “หลักเหตุผลเกี่ยวกับการป้องปราม (The  

Deterrence Rationale)” แต่อย่างไรก็ดีบทบัญญัติดังกล่าวนั้นก็ยิ่งทำาให้ 

การเข้าถึงความจริงในคดีนั้นห่างไกลออกไป เนื่องจากพยานหลักฐานจะ 

ถูกตัดไม่ให้ศาลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ค้นหาความจริงที่สำาคัญที่สุดในคดีมีโอกาส 

ได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น หากไม่
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ปรากฏว่าเข้าเงื่อนไขตามวรรคสองของบทบัญญัติดังกล่าว

 อย่างไรก็ดีข้อสังเกตประการที่สำาคัญคือ มาตรา 226/1 วรรคสอง 

ที่อนุญาตให้ศาลสามารถรับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มา 

โดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็นข้อยกเว้น ดังนั้น การตีความ 

ต่างๆ ต้องกระทำาโดยเคร่งครัด51 น่ันหมายความว่าหากไม่เข้าเง่ือนไขตาม

(1)-(4) แม้แต่อนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งแล้ว พยานหลักฐานนั้นก็ 

ไม่อาจรับฟังได้ ซึ่งหากพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า 

ตัวบทบัญญัติดังกล่าวนั้นเป็นการนำาเรื่องที่เป็นอัตตวิสัย (subjective) 

อันเป็นสิ่งที่ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคดีมาพยายามบัญญัติ 

ให้เป็นกฎหมายอันเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการบัญญัติให้มีลักษณะเป็นภาวะ 

วิสัย (objective) ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และขาดความคิดเชิงตรรกะ 

โดยสิ้นเชิง บทบัญญัติข้อยกเว้นดังกล่าวจึงสามารถเป็นได้เพียงการวาง 

แนวทาง (guideline) สำาหรับผู้พิพากษาเท่านั้น ไม่ได้มีหลักการพิเศษแต่ 

อย่างใด จึงไม่ควรเป็นกฎหมายแต่ควรเป็นแนวทางในการฝึกอบรมการชั่ง 

นำ้าหนักพยานหลักฐานของผู้พิพากษาเสียมากกว่า52

 3) บทตัดพยานตามมาตรา 226/1 แสดงถึงการเอาแนวคิด 

การดำาเนินคดีรูปแบบการต่อสู้ของคู่ความมาปรับใช้ กล่าวคือ เนื่องจาก 

บทบัญญัติดังกล่าวมีเหตุผลเบื้องหลังเกี่ยวกับการยับยั้งการใช้อำานาจของ 

เจ้าพนักงานโดยไม่ชอบในการแสวงหาพยานหลักฐาน พร้อมกับเพิ่มความ 

คุ้มครองกับหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะถูกดำาเนินคดี การ 

เพิ่มเติมบทตัดพยานดังกล่าวจึงเป็นการแก้ไขกฎหมายที่แสดงถึงความ 

ประสงค์ในการปรับสมดุลเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโจทก์ 

 51 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.416.
 52 คณติ ณ นคร, ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา: หลกักฎหมายและ
พื้นฐานการเข้าใจ, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2560), น.179.
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และจำาเลย โดยการจำากัดอิสระการนำาเสนอพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์  

และเพิ่มช่องทางการต่อสู้คดีของจำาเลยโดยการยกข้อกล่าวอ้างถึงวิธีการ 

แสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากการดำาเนินคดี 

บทตัดพยานตามมาตรา 226/1 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนี้จึงสะท้อนถึงทัศนคติ 

ในการดำาเนินคดีอาญาเพื่อเอาชนะกัน และไม่ได้ให้ความสำาคัญของกับ 

การดำาเนินคดีเพื่อค้นหาความจริงซึ่งไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการแพ้ชนะ 

ของคดีหากสนใจแต่เพียงว่าพยานหลักฐานทุกชิ้นที่ไม่ว่าจะพิสูจน์ความผิด 

หรือบริสุทธิ์ของจำาเลยได้ก็ต้องนำาเข้าสู่กระบวนพิจารณาทั้งสิ้น อีกทั้งยัง 

คงสะท้อนถึงแนวคิดว่าฝ่ายโจทก์ก็ต้องดำาเนินคดีเพื่อให้ตนมีชัยเหนือฝ่าย 

จำาเลยภายใต้กติกาที่กำาหนดไว้ในรูปแบบของกฎหมาย และไม่เหตุอันใดที่ 

จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นคุณแก่จำาเลยเพื่อให้ตนเสียเปรียบ 

ยิ่งขึ้นหากแต่ต้องหาพยานหลักฐานเพื่อเอาชนะฝ่ายจำาเลยให้ได้ภายใต้ 

กติกาของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

 ดังนั้น บทตัดพยานตามมาตรา 226/1 จึงถือกำาเนิดขึ้นมาโดย 

สะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตัดพยานหลักฐานที่จะ 

พิสูจน์ความผิดของจำาเลยอันได้มาโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายออก 

จากกระบวนพิจารณาเพียงมิติเดียว โดยขาดการพิจารณาในมุมมองการ 

พิจารณาพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยอันได้มาโดย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำาคัญที่จะได้ทำาการวิเคราะห์ 

ในลำาดับต่อไป

 5.3  ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานท่ีพิสูจน์ความบริสุทธ์ิ
ของจำาเลยอันได้มาโดยการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  จากการอธิบายหลักกฎหมายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ

ข้างต้น สามารถวิเคราะห์กรณีตามปัญหาที่ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไว้ในส่วน 

ของบทนำาได้ว่า การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำารวจ X ทั้ง 
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สองกรณีคือ คือ อาวุธปืน และ ตั๋วโดยสารเครื่องบินนั้น ล้วนแต่เป็นการ 

ที่เจ้าพนักงานตำารวจ X ได้พยานหลักฐานที่มีอยู่โดยตัวเองอยู่แล้วโดยวิธี 

การที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการค้นโดยไม่มีหมายค้น และไม่มีเหตุที่จะ 

สามารถค้นได้โดยไม่มีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 92 กรณีทั้งสองจึงกรณีของการแสวงหาพยานหลักฐานที่ 

เกิดขึ้นโดยชอบ แต่ได้มาเนื่องจากการกระทำาโดยมิชอบ ซึ่งโดยหลักแล้ว 

ต้องห้ามรับฟังตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 เป็น 

อย่างเดียวกัน

 อย่างไรก็ดีประเด็นปัญหาจากกรณีศึกษานั้นมีข้อสังเกตว่า พยาน 

หลักฐานทั้งสองชิ้นนั้นมีคุณค่าในการพิสูจน์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ใน 

ส่วนของอาวุธปืน นั้นจะเห็นได้ว่าเป็นพยานวัตถุที่เกิดมีขึ้นมาเพื่อใช้ 

ประหัตประหารชีวิตมนุษย์ จึงเป็นพยานหลักฐานอันมีคุณค่าที่น่าจะ 

สามารถพิสูจน์ความผิดของนาย Z ได้ ในขณะที่ตั๋วโดยสารเครื่องบินเป็น 

พยานเอกสารที่สามารถยืนยันถึงที่อยู่ของนาย Z ในขณะเกิดเหตุ จึงเป็น 

พยานหลักฐานอันมีคุณค่าน่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนาย Z ได้เช่นกัน  

แต่สิ่งสำาคัญที่อาจเป็นจุดตัดซึ่งอาจทำาให้เกิดผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการ 

รับฟังพยานหลักฐานที่แตกต่างกันระหว่างการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทั้ง 

สองชิ้นนี้ก็คือ การวินิจฉัยในส่วนของข้อยกเว้นการรับฟังพยานหลักฐานที่ 

ได้มาโดยไม่ชอบ กล่าวคือ การที่พยานหลักฐานทั้งสองชิ้นจะได้รับเข้าสู่ 

สำานวนความหรือไม่นั้น จะต้องผ่านเงื่อนไขข้อพิจารณาเรื่อง ประโยชน์ต่อ 

การอำานวยความยุติธรรม ผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรม 

ทางอาญา และสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ประกอบกับพฤติการณ์ 

แวดล้อมต่างๆ ตามมาตรา 226/1 วรรคสอง (1)-(4)  หากไม่ผ่านเงื่อนไข 

แม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งพยานหลักฐานชิ้นนั้นย่อมต้องถูกตัดไม่ให้รับฟังเข้ามา 

ในสำานวนความ ในทางกลับกันหากสามารถผ่านเงื่อนไขทั้งหมดทุกข้อดังที่
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กล่าวไว้ พยานหลักฐานนั้นศาลย่อมสามารถรับฟังและนำาเข้ามาในสำานวน

ความได้

 อธิบายได้ว่า จากกรณีศึกษาที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นมาพิจารณานั้น  

เนื่องจากช่วงเวลาในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ของพยานหลักฐานทั้งสองชิ้นนั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในกรณี 

ของอาวุธปืน เป็นช่วงเวลากลางวัน ส่วนกรณีของ ตั๋วโดยสารเครื่องบิน 

เป็นช่วงเวลากลางคืน ดังนั้น การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นและ 

ไม่เข้ากรณีของอำานาจค้นโดยไม่มีหมายของเจ้าพนักงานตำารวจ X ในกรณี 

ดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา  

และสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนตามมาตรา 226/1 วรรคแรก 

ตอนท้ายที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งยังมีลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการ 

กระทำาโดยมิชอบตามมาตรา 226/1 วรรคสอง (3) ที่แตกต่างกันด้วย  

กล่าวคือ การค้นที่รโหฐานในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายย่อมทำาให้สังคม 

เกิดความหวาดกลัวไม่แน่ใจในความปลอดภัย และสิทธิส่วนตัวหรือสิทธิใน 

ที่รโหญานถูกละเมิดอย่างร้ายแรงมากกว่าการค้นที่รโหฐานในเวลา 

กลางวัน เพราะที่รโหฐานควรเป็นที่ที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสงบและปลอดจาก 

การรบกวนภายนอก รวมทั้งปลอดจากการรบกวนจากอำานาจรัฐ53 อัน

เป็นไปตามหลัก “บุคคลเป็นกษัตริย์ในบ้านของเขา (a man is a king in 

his castle)”54 เวลากลางคืนจึงเป็นช่วงเวลาที่โดยทั่วไปแล้วบุคคลทุกคน

ย่อมตระหนักกันอย่างเป็นสากลว่าเป็นช่วงเวลาที่สงบและปลอดจากการ 

 53 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, น.65.
 54 จิรนิติ หะวานนท์, สิทธิทางพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้ง
ที่ 2, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544), น.38-39. และโปรดดู คดี Semayne’s Case, [1158-
1774] ALL E.R. 62,63 (K.B. 1604) ผู้พิพากษา Sir Edward Coke กล่าวไว้ว่า “the house 
of everyone to him is his castle and fortress” ; cited in Kuo-hsing Hsieh, supra 
note 15, p.1-2.
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รบกวนภายนอกที่รโหฐานโดยสมบูรณ์ยิ่งกว่าเวลากลางวันเนื่องจากเป็น 

เวลาพักผ่อนของมนุษย์ตามธรรมชาติ  ดังนั้น เมื่อนำาบทตัดพยานหลักฐาน 

ที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 226/1 มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงตามกรณีศึกษาแล้วจะเห็น 

ได้ว่า ความเป็นไปได้ที่พยานเอกสารตั๋วโดยสารเครื่องบินอันได้มาโดยการ 

ค้นโดยไม่มีหมายในเวลากลางคืนจะถูกตัดออกจากสำานวนความห้ามไม่ให้ 

รับฟังนั้นมีมากกว่าพยานวัตถุอาวุธปืนที่ได้มาโดยการค้นโดยไม่มีหมายใน 

เวลากลางวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน  

และลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาโดยมิชอบที่มากกว่า 

นั่นเอง แม้พยานเอกสารตั๋วโดยสารนั้นอาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนาย Z  

ผู้ถูกดำาเนินคดีด้วยการยืนยันว่าขณะเกิดเหตุนาย Z ไม่ได้อยู่ในเขตท้อง 

ที่ที่เกิดเหตุอันเป็นพยานหลักฐานสำาคัญที่จะแสดงถึงข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้น 

ในคดีก็ตาม ผลทางกฎหมายนั้นจึงอาจปรากฏว่า ศาลใช้ดุลพินิจรับฟังแต่ 

พยานวัตถุอาวุธปืนเพียงอย่างเดียว และตัดพยานเอกสารตั๋วโดยสาร 

เครื่องบินออกจากสำานวนความ อันเป็นการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อ 

ลงโทษจำาเลยแต่เพียงด้านเดียว การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญาโดยการเพ่ิมเติมบทตัดพยานมาตรา 226/1 จึงมีความขัดแย้ง 

ในตัวเองและขัดแย้งกับหลักการค้นหาความจริง ไม่อาจรักษาสมดุล 

ระหว่างอำานาจรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของผู้ถูกดำาเนินคดีได้อย่างแท้จริง เพราะบทตัดพยานนั้นอาจตัด 

พยานที่อาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกดำาเนินคดี โดยรับฟังแต่เฉพาะ 

พยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของจำาเลยเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าหาก 

สมมุติว่ากรณีศึกษาได้เปลี่ยนไปว่าการได้พยานเอกสารตั๋วโดยสาร 

เครื่องบินนั้นได้มาโดยการทำาลายประตูบ้านนาย Z ในเวลากลางคืน ก็ยิ่ง 

จะทำาให้โอกาสในการนำาพยานหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่สำานวนความนั้นน้อย 
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ลงไปอีก เพราะผลของการปรับใช้ข้อยกเว้นที่ต้องตีความโดยเคร่งครัด   

กล่าวคือ เมื่อลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการกระทำาโดยมิชอบนั้นมี 

มากกว่าเดิม โอกาสการใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธพยานหลักฐานไม่นำาเข้าสู่ 

สำานวนความจึงแปรผันมากขึ้นตามไปด้วยโดยไม่อาจเป็นอื่นได้ ทำาให้ข้อ 

เท็จจริงที่ปรากฏในคดีนั้นยิ่งห่างไกลจากความจริงมากขึ้นเนื่องจากการ 

ไม่นำาพยานหลักฐานเข้าสำานวนความเพื่อชั่งนำ้าหนักเพื่อให้ความจริงนั้น 

ปรากฏอันเป็นปรัชญาที่สำาคัญของระบบการดำาเนินคดีอาญาโดยรัฐ

 ด้วยเหตุความขัดแย้งในตัวเองที่เกิดขึ้นตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ 

ในข้างต้น บทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 จึงไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์อัน 

เป็นเหตุผลเบื้องหลังของบทตัดพยานตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้รับการ 

ถ่ายทอดมาจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ได้ทั้งกรณีเหตุผลเกี่ยวกับ 

ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน (The Reliability Rationale)” และ  

เหตุผลเกี่ยวกับการป้องปราม (The Deterrence Rationale) ได้ เพราะ

 1) เมื่อมีการเกิดขึ้นของกรณีที่บทตัดพยานได้ตัดพยานหลักฐาน 

ที่อาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยออกจากสำานวนความแล้ว รับฟังแต่ 

พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ความผิดของจำาเลยเพียงอย่างเดียว อำานาจ 

ของรัฐในการควบคุมอาชญากรรม (crime control model) จึงได้รับ 

การส่งเสริมเพียงด้านเดียว และลดทอนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชน (due process model) ลงอย่างร้ายแรง ประโยชน์ทั้งสอง 

สิ่งนี้จึงเบี่ยงเบนไปจากจุดสมดุลอยู่มาก ความแม่นยำาของกระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญาอันเป็นผลจากความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานจึง 

ไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ทั้งนี้เป็นไปตามคำากล่าวของ Jean-Luc Sauron  

ศาสตราจารย์กฎหมายชาวฝรั่งเศสที่ได้กล่าวว่า “ความจริงเพียงครึ่งเดียว 
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ทั้งสองไม่ก่อให้เกิดความจริงทั้งหมด (Deux demi-vérités ne font pas 

une vérité)”55

 2) เมื่อพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยถูก 

ตัดออกจากสำานวนความด้วยเหตุของการที่เจ้าพนักงานแสวงหาพยาน 

หลักฐานดังกล่าวมาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีดังกล่าว 

จึงย่อมส่งผลให้เจ้าพนักงานตระหนักถึงวิธีการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ของตนว่า  หากตนได้ทำาการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการที่บกพร่อง 

ทางกฎหมายเช่นนี้แล้ว ก็จะทำาให้ตนนั้นเหนื่อยเปล่าเนื่องจากไม่ได้รับ 

การอนุญาตให้นำาผลงานของตนเข้าสู่สำานวนความ ย่อมส่งผลต่อในการ 

บั่นทอนแรงจูงใจของเจ้าพนักงานในการที่จะแสวงหาพยานหลักฐานอัน 

เป็นคุณแก่จำาเลย ทำาให้ข้อเท็จจริงที่ในคดีนั้นมีแนวโน้มที่จะปรากฏแต่ข้อ 

เท็จจริงที่เป็นโทษแก่จำาเลยเพียงข้างเดียว แนวคิดเกี่ยวกับการป้องปราม 

ไม่ให้เจ้าพนักงานใช้อำานาจในการแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ชอบจึง 

ทำาให้เกิดความลำาบากในการเข้าถึงความจริงในคดียิ่งขึ้น เพราะโอกาสที่ 

พยานหลักฐานซึ่งอาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยจะเข้าสู่สำานวนความ 

เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้นมี 

อยู่น้อย

 ทั้งนี้นอกจากการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลัง 

ของบทตัดพยานแล้ว  ผู้เขียนยังเห็นอีกว่าหากมีการเกิดขึ้นของการตัด

พยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยออกจากสำานวนความแล้ว 

กรณีดังกล่าวจะขัดกับหลักพิจารณาความอาญาทั่วไปที่สำาคัญคือ “หลัก 

ฟังความทุกฝ่าย (audiatur et altera pars)” ซึ่งมีสาระสำาคัญอยู่ว่า  

 55 Jean Pradel, Procédure Pénale, 10e edition, Cujas, 2000, p.301; 
อ้างใน  ปกป้อง ศรีสนิท, “ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในวิธีพิจารณาความอาญา,” ยืน
หยัดบนหลักนิติธรรม จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552, น.120.
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การพิจารณาคดีอาญาจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา 

ได้เสมอ กล่าวคือ จำาเลยมีสิทธิที่จะนำาเสนอพยานหลักฐานยืนยันความ 

บริสุทธิ์เช่นเดียวกับสิทธิของโจทก์ที่จะนำาเสนอพยานหลักฐานเพื่อลงโทษ

จำาเลย (right to full of hearing) เพราะ จำาเลยเป็น “ประธานแห่งคดี  

(procedural subject) ซึ่งมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะสามารถต่อสู้คดีได้56

ดังนั้น หากมีกรณีของการตัดพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ 

จำาเลยออกจากสำานวนความแล้ว จึงเป็นการทำาให้จำาเลยไม่สามารถต่อสู้ 

คดีได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้นำาเสนอพยานหลักฐานที่พิสูจน์ 

ความบริสุทธิ์ของตนเลยเนื่องจากถูกบทตัดพยานห้ามไม่ให้นำาเข้าสำานวน 

ความเพื่อชั่งนำ้าหนักความน่าเชื่อถือเลย

 นอกจากนี้หากจะอธิบายว่าบทตัดพยานตามมาตรา 226/1 นั้น 

มีไว้ใช้บังคับในการตัดพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดแก่จำาเลยเพียง 

เท่านั้น ไม่ใช้บังคับในการตัดพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ 

ของจำาเลย  ผู้เขียนเห็นว่าไม่อาจเป็นเช่นนั้นได้ เนื่องจากว่าระบบกฎหมาย 

ไทยได้กำาหนดให้รัฐต้องพิจารณาทั้งพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ 

ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ถูกดำาเนินคดีทั้งสองอย่างเสมอ ทั้งนี้พิจารณาได้ 

จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131  

และมาตรา 226 การตีความว่าบทตัดพยานหลักฐานนี้ใช้บังคับกับเฉพาะ 

พยานหลักฐานที่พิสูจนืความผิดของจำาเลยเท่านั้น ไม่ใช้บังคับกับพยาน 

หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยจึงเป็นการตีความที่ไม่ 

สอดคล้องกับ “การตีความตามความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบของกฎหมาย  

(systematical interpretation)”57 ดังนั้น พยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์

ความบริสุทธิ์ของจำาเลยจึงอยู่ภายใต้บังคับของบทตัดพยานหลักฐานที่ได้ 

 56 คณิต ณ นคร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, น.69-70.
 57 โปรดดู  คณิต ณ นคร, เพิ่งอ้าง., น.58.
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มาโดยการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยเช่นเดียวกับพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ 

ความผิดของจำาเลย และเมื่อข้อยกเว้นให้รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดย

ไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัดในฐานะที่เป็นบทยกเว้นแล้ว  

หากไม่เข้ากรณีที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจรับฟังได้ กรณีดังกล่าวก็ไม่อาจผ่อน 

คลายให้ศาลรับพยานหลักฐานดังกล่าวเข้าสู่สำานวนความและถูกห้ามไม่ให ้

รับฟัง

 จากบทวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า มาตรา 226/1 ได้ 

ถูกบัญญัติขึ้นโดยปราศจากข้อความคิดในการค้นหาความจริงในคดี เพราะ 

เป็นบทบัญญัติที่ละเลยการพิจารณาในมุมมองของการรับฟังพยาน 

หลักฐานที่อาจพิสูจน์ความความบริสุทธิ์ของจำาเลย แต่กลับมีแนวคิด 

ที่พิจารณาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการนำาพยานหลักฐานเข้าสืบเพื่อ 

พิสูจน์ความผิดของจำาเลยเพียงอย่างเดียว อันสะท้อนถึงข้อความคิดว่า 

“ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นจากการอนุญาตให้นำาพยานหลักฐานเข้ามาใน 

สำานวนความเพื่อให้โจทก์นำามาใช้กล่าวอ้างสนับสนุนให้ตนชนะจำาเลย 

หรือไม่” ซึ่งเป็นความคิดของรูปแบบการดำาเนินคดีแบบต่อสู้ของระบบ 

กฎหมายคอมมอนลอว์โดยแท ้ ไม่อาจสอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินคดี 

อาญาโดยรัฐของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ได้เลย

6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 ผู้เขียนมีบทสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 6.1  บทสรุป

 บทตัดพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา 226/1 นั้นไม่สอดคล้องกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญาของประเทศไทยแต่อย่างใด การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวลง 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีก่อให้เกิดประเด็นปัญหา 
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เสียมากกว่าสร้างคุณูปการแก่ระบบการดำาเนินคดีอาญาของประเทศไทย  

ซึ่งประเด็นปัญหาที่สำาคัญที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นมานำาเสนอในบทความนี้ก็คือ  

กรณีการรับฟังพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลยอันได้ 

มาโดยการกระทำาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเนื่องจากการ 

เพิ่มบทตัดพยานลงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ผู้ร่าง 

นั้นละเลยถึงข้อความคิดในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำาเลย จึงส่งผลให้ 

บทตัดพยานที่ได้บัญญัติขึ้นใหม่นั้นอาจไปตัดพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ 

ความบริสุทธิ์ของจำาเลยที่ได้มาโดยการกระทำาอันไม่ชอบด้วยกฎหมายออก 

จากสำานวนความ ส่งผลทำาให้ศาลไม่มีโอกาสได้ใช้ดุลพินิจในการชั่งนำ้าหนัก 

พยานหลักฐานเพื่อทำาให้ความจริงในคดีนั้นปรากฏ อันเป็นการขัดแย้งต่อ 

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่สำาคัญหลายประการและกระทบ 

สิทธิของจำาเลย ทำาให้ระบบการดำาเนินคดีอาญาที่ยึดหลักการค้นหา 

ความจริงไม่อาจเข้าถึงความจริงได้

 6.2  ข้อเสนอแนะ

 ควรยกเลิกบทตัดพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/1 โดยทั้งนี้ 

พยานหลักฐานรูปแบบดังกล่าวนั้นควรให้ศาลสามารถรับฟังได้ตาม 

บทบัญญัติหลักทั่วไป มาตรา 226 เพื่อให้พยานหลักฐานนั้นเข้ามาใน 

สำานวนความเสียก่อน ส่วนเมื่อศาลชั่งนำ้าหนักความน่าเชื่อถือของพยาน 

หลักฐานแล้วเห็นว่าควรจะยึดถือตามหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 และนอกจากนี้ในทางปฏิบัตินั้นเจ้าพนักงานในการยุติรรมของรัฐ 

จะต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถ่องแท้คือการทำาให้ความจริง 

ในคดีนั้นปรากฏ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่อาจพิสูจน์ 

ความผิดอันเป็นโทษแก่จำาเลย หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์อันเป็นคุณแก่ 

จำาเลย ก็จะต้องนำามาพิจารณาทั้งสิ้นเจ้าพนักงานตำารวจจะต้องแสวงหา 
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พยานหลักฐานทั้งสองด้าน พนักงานอัยการจะต้องไม่ตั้งตนเป็นคู่ความกับ 

จำาเลยหากแต่ต้องนำาเสนอพยานหลักฐานเพื่อให้ความจริงปรากฏ และ 

ผู้พิพากษาก็ต้องใช้บทบาทเชิงรุกในการสืบพยานให้สิ้นกระแสความ โดย 

ไม่เพียงแต่วางเฉยเพื่อควบคุมไม่ให้โจทก์และจำาเลยเอาเปรียบกันในทาง 

คดี
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      ผู้ประพันธ์
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