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สรุปการสัมมนา “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” 
๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

การอภิปรายและการวิพากษ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย โดยวิทยากร ๗ ทาน 
คือ 

๑. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.คณิต  ณ นคร  กรรมการกฤษฎีกา (อดีตอัยการสูงสุด) 

๒. รองศาสตราจารย ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา 

๓. อาจารยสมชาย  จุลนิติ์  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา  (อดีตผูพิพากษาอาวุโสในศาล
ฎีกา) 

๔. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา 

๕. รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรีสนิท  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและ
อนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตาม
กฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 

๖. ดร.ศุภกิจ  แยมประชา  ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกา 

๗. นายวรรณชัย  บุญบํารุง (ผูดําเนินรายการและวิทยากร) รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๑. เกณฑกําหนดโทษอาญากรณีความผิดรายแรงหรือไมรายแรง  
     วิทยากรเห็นดวยกับหลักเกณฑที่คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุง

กฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใชประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไมสอดคลองตามเจตนารมณ 
ของกฎหมายเสนอ โดยมีขอสังเกตุเพิ่มเติมสรุปไดดังนี ้
      (๑) ตองคํานึงถึงความไดสัดสวนของการกระทําความผิดกับประเภทของโทษท่ีจะไดรับ 
      (๒) การกําหนดโทษทางอาญาตองเปนกรณีจําเปนและมีผลกระทบตอสาธารณะ 
หรือฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งควรมีเกณฑพิจารณาที่ชัดเจน 
      (๓) ตองคํานึงวามีมาตรการอื่น ๆ ที่จะนํามาใชแทนโทษอาญาไดหรือไม โดยไมจําเปน 
ตองอยูในบริบทของกฎหมาย อาจจะเปนบริบทอื่น ๆ เชน เปนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      (๔) เกณฑการกําหนดโทษอาญาจะไดผลและมีประสิทธิภาพจะตองมีการปรับปรุง
กระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลอยางจริงจัง 
 
  ๒. ความเห็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 
      นอกจากนี้ วิทยากรมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้ 
      (๑) ปญหาเรื่องโทษทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบันไมไดเกิดจากบทบัญญัต ิ
ของกฎหมายที่ไมสมบูรณแตเพียงอยางเดียว แตเกิดจากการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และยังขาดการศึกษาเรื่องการบังคับโทษอยางเปนระบบ 



๒ 
 

      (๒) การแกไขปญหาเรื่องโทษอาญาใหมีประสิทธิภาพนอกจากมีการแกไขบทบัญญัต ิ
ของกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องโทษใหมีความสอดคลองกันแลวจําเปนตองมีการปฏิรูประบบกระบวนการ
ยุติธรรมควบคูกันไปดวย 
  รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 

 



เอกสารประกอบ 
 

๑. สภาพปญหาและที่มาของปญหา 
       มาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหความผิดอาญา
ควรมีเฉพาะกรณีรายแรง แตในปจจุบันนี้มีกฎหมายจํานวนมากที่กําหนดโทษทางอาญา และในมุมมองของ
ปจเจกชนจะใชมาตรการในทางอาญามาแกไขปญหา เนื่องจากเสียคาใชจายนอยกวาใชมาตราการในทางแพง
และมีมาตรการบังคับหรือยับยั้งไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมายที่ชัดเจน แตในทางกลับกันจากการศึกษาวิจัย
พบวา ตนทุนที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายอาญาโดยภาครัฐนั้นมีตนทุนในการดําเนินการที่สูงมาก 
โดยเฉลี่ยแลวในหนึ่งคดี รัฐบาลตองเสียคาใชประมาณ ๑ แสนบาทตอคดี  นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดปญหา
ตามมา เชน นักโทษลนเรือนจํา สงผลใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยาง 
เต็มประสิทธิภาพ หรือมีผลทําใหบุคคลที่ถูกลงโทษมีประวัติอาชญากรติดตัวโดยไมจําเปน คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายจึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อปองกันมิใหมีการใช
ประโยชนจากโทษอาญาตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย เพื่อศึกษาเรื่องดังกลาว  
และนําเสนอผลการศึกษาตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
  ๒. ขอเสนอเบื้องตนของคณะอนุกรรมการฯ 

    (๑) กําหนดโทษอาญาเฉพาะการกระทําที่กระทําตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอยางรายแรง 

    (๒) กําหนดโทษอาญาตองเปนกรณีที่ไมสามารถใชมาตรการอื่นเพื่อบังคับใชกฎหมายได
อยางมีผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได 

    (๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกและเปรียบเทียบทําให
คดีอาญาระงับได หากโดยสภาพแลวไมเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอยาง
รายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน 

    (๔) สําหรับกฎหมายที่จะตราขึ้นใหมใหพิจารณากําหนดโทษอาญาตามหลักเกณฑ ๓ 
ประการขางตน สําหรับความผิดทางอาญาที่บัญญัติไวในกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนั้น หากเปน
กฎหมายที่จําเปนตองใชบังคับตอไป ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑ ๓ ประการขางตน  
สวนกฎหมายที่ไมมีการบังคับใชจริงอาจยกเลิกความผิดอาญาในความผิดตอประโยชนทางเศรษฐกิจของเอกชน
โดยแท ที่ไมกระทบความสงบเรียบรอยหรือที่ไมมีผลกระทบตอสวนรวม รวมทั้งนําแนวคิดเรื่อง Punitive 
Damage หรือโทษทางปกครองมาใชแทน 

๓. สรุปผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิฯ 
    ๓.๑ ความเห็นของศาสตราจารยพิเศษ ดร. คณิต  ณ นคร 

            เห็นดวยกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญตัิความผิดอาญาควรมีเฉพาะกรณีรายแรง  
   โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา เนื่องจากปญหาการบังคับใชกฎหมายที่มี โทษ 
ทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบันที่ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอนั้นไมไดเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย
อาญาเพียงอยางเดียวแตยังขาดการศึกษาในเรื่องการบังคับโทษและการบังคับใชกฎหมายที่ไมครบวงจร  
และไมมีการดําเนินการทีต่อเนื่องหรือเปนระบบ จึงสมควรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะวิธีการปฏิบัติ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย 
 



๒ 
 

    ๓.๒ ความเห็นของรองศาสตราจารย ดร. ประธาน  วัฒนวาณิชย 
            เห็นดวยกับหลักเกณฑการกําหนดโทษทางอาญาตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอ และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
   เห็นดวยกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญัติความผิดอาญาควรมีเฉพาะกรณีรายแรง  
   โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา 
   (๑) ตามหลักสากลการบัญญัติกฎหมายที่มีโทษทางอาญามีขอควรคํานึ่ง เชน 
ตองเปนความผิดที่มีผลกระทบตอศีลธรรมและความสงบเรียบรอยของสังคม เปนความผิดที่เปนอันตรายตอ
สังคมหรือเปนความผิดที่สังคมติเตียน 
   (๒) ขอควรคํานึงในการกําหนดโทษทางอาญา เชน ไมควรกําหนดโทษทางอาญา 
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแกแคน ไมควรกําหนดโทษทางอาญาหากผลรายที่เกิดจากการลงโทษมีมากกวา 
การกระทําความผิด ไมควรกําหนดโทษทางอาญาที่ประชาชนไมเห็นดวย หรือฝาฝนตอความรูสึกของ
ประชาชน ไมควรกําหนดโทษทางอาญาในความผิดที่ใชบังคับไมได หรือมีมาตรการอยางอ่ืนใชแทนได เปนตน 

 
    ๓.๓ ความเห็นของอาจารยสมชาย  จุลนิติ์ 

             เห็นดวยกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญัติความผิดอาญาควรมีเฉพาะกรณีรายแรง  

 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดโทษทางอาญาของ
ประเทศไทยไมไดเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายแตเพียงอยางเดียว แตบางกรณีเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมมีความสอดคลองกับสัดสวนของความผิด เชน แมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดอัตราโทษไว
อยางสูง แตหากการบังคับใชกฎหมายไมเต็มประสิทธิภาพก็จะเปนผลใหกฎหมายนั้นไมมีประสิทธิภาพ
เ ท า ที่ ค ว ร  
จึงมีขอเสนอดังนี ้

 (๑) การใชบังคับกฎหมายของหนวยงานที่เกี่ยวของตองบังคับใชใหเต็มประสิทธิภาพ 
 (๒) การนํามาตรการอื่นมาใชแทนโทษอาญา เชน การใชมาตรการทางปกครอง  

ตองกําหนดหลักเกณฑการแบงแยกประเภทความผิดที่จะเปนโทษทางอาญาหรือโทษทางปกครองใหชัดเจน 
 (๓) ความผิดที่มีโทษทางอาญาบางประเภทที่กําหนดไวตามกฎหมายเฉพาะก็อาจมี

บัญญัติไวแลวในประมวลกฎหมายอาญา จึงจําเปนที่ตองพิจารณาทบทวนถึงความซ้ําซอนของการกําหนดโทษ
ในความผิดฐานนั้น ๆ ดวย 

 
    ๓.๔ ความเห็นของศาสตราจารยสุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกลุ 

             เห็นดวยกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญัติความผิดอาญาควรมีเฉพาะกรณีรายแรง  

 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา เกณฑการกําหนดโทษทางอาญาที่ใชตามหลักสากลอยู
ภายใตหลักการดังนี้ 
   (๑) หลักความเสมอภาค กลาวคือ การบังคับใชโทษทางอาญาจะตองไมกอใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําในการบังคับใชกฎหมาย 
   (๒) ตองคํานึงวามีมาตรการอยางอื่นที่จะนํามาใชบังคับแทนโทษทางอาญาหรือไม 



๓ 
 

   (๓) ควรกําหนดโทษทางอาญา เฉพาะการกระทําที่เปนผลเสียหรือมีผลกระทบตอ
สาธารณะหรือกรณีที่เปนความจําเปนอยางยิ่งเทานัน้ 
   (๔) ตองพิจารณาถึงสภาพบังคับของกฎหมาย กลาวคือ การฝาฝนกฎหมายทําให 
กอผลรายตอสังคม จึงจําเปนตองกําหนดโทษอาญาเพ่ือใหเข็ดหลาบ 

 (๕) ระวางโทษที่กําหนดตองไดสัดสวนกับการกระทําความผิด 
 (๖) ควรมีการทบทวนความผิดอาญาบางอยาง วาควรยกเลิกหรือไม เชน ความผิด

ฐานหมิ่นประมาท หรือความผิดลหุโทษวาควรกําหนดโทษจําคุกสําหรับกรณีดังกลาวหรือไม 
 
    ๓.๕ ความเห็นของ ดร. ศุภกิจ  แยมประชา 

             เห็นดวยกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่บัญญัติความผิดอาญาควรมีเฉพาะกรณีรายแรง  
   โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวา มาตรการที่จะทําใหบทบัญญัติของมาตรา ๗๗ บรรลุผล
สําเร็จจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษที่มีการ
เปรียบเทียบขอมูลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพื่อนําผลลัพธที่ไดมาวิเคราะห เพื่อวางหลักเกณฑไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีขอสังเกตเกี่ยวกับขอเสนอของคณะอนุกรรมการฯ วา ขอเสนอดังกลาวอาจจะ
นําไปใชบังคับไดกับการออกกฎหมายใหม เทานั้น แตยังขาดหลักเกณฑที่ชัดเจนสําหรับกฎหมาย 
ที่ใชบังคับอยูแลวในปจจุบัน 
 

    ๓.๕ ความเห็นของรองเลขาธิการฯ (นายวรรณชัยฯ) 
            ปญหากฎหมายอาญาเฟอ (Over Criminalization) เปนปญหาที่ในทางสากล 
ก็ยังไมสามารถกําหนดหลักเกณฑที่แนนอนได ทําไดเพียงออกหลักเกณฑในรูปแบบของหนังสือเวียนเทานั้น 
การที่ประเทศไทยไดนําเรื่องนี้มากําหนดไวในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญฯ จึงเปนการสอดคลองกับ 
หลักกฎหมายสากล แตการที่จะทําใหหลักเกณฑดังกลาวมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีการศึกษาเพื่อพิจารณา 
ในรายละเอียดใหไดมาซ่ึงหลักเกณฑในการกําหนดความผิดรายแรง 
             จากการศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของพบวา บางประเทศไดนําลักษณะ 
การกระทําความผิดของผูกระทํามาใชเปนดัชนีชี้วัดเพื่อนําคะแนนที่ไดมาประเมินและวิเคราะหวาการกระทํา
ใดควรจะกําหนดเปนโทษทางอาญาหรือไม โดยแบงลักษณะการกระทําความผิดอาญาออกเปน ๓ ระดับ ไดแก 
(๑) การกระทําที่มีคาคะแนนระดับสูง ไดแก การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะมีการให
คาน้ําหนัก ๓ คะแนน (๒) การกระทําที่มีคาระดับรองลงมา ไดแก การกระทําที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลระดับกลาง ซึ่งจะมีการใหคาน้ําหนัก ๒ คะแนน และ (๓) การกระทําที่มีลักษณะเปนการละเมิด
กฎระเบียบที่รัฐกําหนด แตไมมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งจะมีการใหคาน้ําหนัก ๑ คะแนน 
โดยการใชหลักเกณฑการชี้วัดดังกลาวมีขอดี คือ มีความชัดเจน แนนอนแตขอดอย คือ การกําหนดหลักเกณฑ
เชนนี้มิไดมีการคํานึงถึงความรูสึกของประชาชน และสภาพสังคมมากนัก   นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา 
การกําหนดโทษอาญานั้น มีความสําคัญและเปนสิ่งที่ผูที่อยูในกระบวนการรางกฎหมายควรคํานึงถึงเปน 
อยางยิ่ง เนื่องจากการกําหนดโทษทางอาญามีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง 




