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บทคัดย่อ
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ ช่ ว ย
หล่อหลอมและส่งเสริมให้รักษาไว้ซึ่งความสั มพั นธ์อั นดีใ นครอบครัว เพื่อสถาบันครอบครั ว ที่ เ ป็ น
สถาบันที่สำคัญที่สุดสามารถดำรงอยู่ด้วยความสงบสุขอันจะส่งผลดีต่อสถาบันอื่น ๆ และสังคมไทย
ก็ ด ้ ว ย กฎหมายอาญาของไทยเองที่ แม้ จ ะมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อรั กษาความสงบเรียบร้ อยในสังคม
ก็ ย ั ง คำนึ ง ถึ งความสำคั ญ ของสถาบั นครอบครั ว ดัง กล่ า ว กล่ า วคื อ ตามบทบั ญ ญั ต ิ มาตรา 71
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้กำหนดให้การกระทำความผิดระหว่างเหล่าเครือ ญาติ ไม่ว่าจะเป็ น
ระหว่ า งสามีภรรยา ผู ้ บุ พ การีผู ้ สืบสันดาน และพี่ น้อ งร่ วมบิด ามารดาเดี ยวกั น ได้ รับประโยชน์
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว โดยได้รับการยกเว้นโทษ การลดหย่อนโทษ
หรือแม้กระทั่งการกำหนดให้ ความผิดบางฐานซึ่ งมีลักษณะเป็ นความผิด ต่อแผ่ นดิ นห รื อ คว ามผิ ด
ที่ไม่สามารถยอมความได้กลับกลายเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือความผิดที่สามารถยอมความได้ ทั้ง นี้
ในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เฉพาะที่ ไม่ เป็ นเหตุ ให้ผู้อื่ นได้ รับอั นตรายแก่ ก ายห รื อ จิ ต ใจ
ไม่ ว ่ า จะเป็นความผิ ดฐานลัก ทรัพ ย์ วิ ่ ง ราวทรั พย์ ฉ้ อ โกง โกงเจ้ า หนี้ ยั ก ยอก รั บ ของโจร ทำให้
เสียทรัพย์ รวมถึงบุกรุกอันเป็นความผิดต่อการครอบครองพื้นที่และสถานที่
อย่างไรก็ตาม มาตรา 71 ดังกล่าวยังคงมีประเด็นปัญหาที่สมควรต้องพิจารณาในเรื่ อ ง
ความชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของบุคคล ขอบเขตความสัมพันธ์ของบุคคลผู้กระทำกับผู้ เ สี ย หาย
และความรับผิดของบุคคลที่กำหนดไว้ในปัจจุบันที่ยังค่อนข้างแคบเกินไป ทั้งที่ฐานความผิดที่กำหนด
ไว้เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เฉพาะที่ ไ ม่เป็ นเหตุให้ผู้อื่ นได้ รับอั นตรายแก่ก ายหรือจิ ต ใ จ รวมทั้ ง
ความผิดที่ประสงค์จะคุ้มครองกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์เท่านั้น มิได้มีลักษณะกระทบกระเทือนต่ อ
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เนื้อตัวร่างกายของบุคคลโดยตรง ซึ่งหากเกิดการดำเนินคดีขึ้นแล้วอาจไม่คุ้มค่ าเมื่อเปรียบเที ย บกั บ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งยังส่งผลให้เกิดคดีที่เพิ่มขึ้น ในศาลที่อาจก่ อ
ผลกระทบต่อการบริหารกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมได้
ประกอบกั บสถาบั นครอบครั วในสั งคมปั จ จุบ ันมีพ ั ฒนาการที ่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
สภาวการณ์ในอดีต อย่า งมาก เช่ น มี ก ารอยู ่ร่ วมกันเป็นครอบครัว ของคู่ รักที ่ มี ความหลากหลาย
ทางเพศ หรื อการเป็นบิ ดามารดาบุ ญ ธรรม เป็ นต้น ผู ้ เ ขียนจึง ได้ ศึ กษาแนวคิด และทฤษฎีต ่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ความเป็นมาและพัฒนาการของขอบเขตความรับผิดของบุคคลตามบทบัญญัติมาตรา 71
แห่งประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งพบว่า มีการกำหนดความหมายและขอบเขตความรับผิดของบุ ค คล
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรั พย์แต่ได้ รับประโยชน์อั นเนื่อ งมาจากความสัมพั นธ์ ใ กล้ ชิ ด บางอย่ า ง
ในทำนองเดี ย วกั นกั บ มาตรา 71 ในลั ก ษณะที ่ ค ่ อ นข้ า งกว้ า ง ชั ด เจน รวมถึ ง สอดคล้ องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทย โดยขอเสนอให้แก้ไ ขเพิ่มเติม
บทบัญญัติมาตรา 71 ดังกล่าวด้วยการกำหนดความหมายของผู้บุพการีและผู้สืบสันด านให้ ชั ด เจน
รวมถึงเพิ่มเติมบุคคลบางกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเพื่อให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ คู่ชีวิต ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม และผู้ ซึ่งเคยเป็นสามีภริย าหรื อ
ผู้ซึ่งเคยเป็นคู่ชีวิตแม้ว่าการสมรสหรือความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของกฎหมายต่างประเทศและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน
คำสำคัญ: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์, เหตุยกเว้นโทษ, เหตุลดโทษ, ความผิดอันยอมความได้, บุพการี ,
ผู้สืบสันดาน, คู่สมรส, ญาติ
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ABSTRACT
From the past until now, Thai Culture and Tradition have moulded
the society to prioritise family relationships. This has resulted a powerful bond within
the family institutions, creating a peacefulness in Thai society. The purpose of
Thai criminal law is to maintain public order and to consider the importance of family
institutions. For example, under section 71 of the Penal Code, the penalties for
the offence between relatives whether it would be husband & wife, ascendant
& descendant and full siblings, can be reduced to impunity, mitigation or can even
allow compounding of non - compoundable offence. Section 71 of the Penal Code
concerns offence against property by not causing physical or mental harm, for instance,
Theft, Snatching, Fraud, Cheating against Creditors, Misappropriation, Receiving Stolen
Property, Mischief including with Trespassing land or place that no right for holding.
Yet, we can detect ambiguity in “Section 71 of the Penal Code” with
regard to the definition of the individual, the relationship boundary between
the offenders vs victims and the scope of the penalty that is too limited. Although,
section 71 states offences against property by not causing physical or mental harm.
This includes the offence of intending to obtain an ownership or a legal right in
the property without causing physical or mental harm. In some views, this is not worth
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a litigation as it could tear down the family. An increasing number of legal cases could
also have an impact on the administration of justice.
Nowadays, there has been so much changes in family structure for
example; parents who are members of LGBTQ community and parents who adopt.
As an author, I have studied concepts and theories relating History & Development of
liability terms followed “Section 71 of the Penal Code” including foreign laws such as
German law, Japanese law and Philippine law of which I have discovered that their
definitions of property offenders, who are benefited by close relations just like
“Section 71 of the Penal Code”, are much more comprehensive and well clarified.
They have also considered the changes in present day society. Therefore, I would like
to recommend an adaptation of Thai Law by adding more articles to “Section 71
of the Penal Code” in order to define the definition of ascendant-descendant” in
a clearer interpretation, and to comprehensively include groups of people, who should
also be benefited from family relations, such as the followings: people from LGBTQ
community, adopted children, adoptive parents and divorced couples. This should
ensure the law that is appropriate for our changed society and in accordance with
foreign laws.
Keywords: Offences Against Property, Impunity, Mitigation, Compoundable Offences,
Ascendant, Descendant, Spouse, Relatives
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สำเร็ จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ก็ด้วยความอนุ เคราะห์ จ ากบุ ค คล
หลายท่ า น ผู ้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้ อ ง ศรี ส นิ ท ที ่ ก รุ ณา
รับเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ โดยให้ข้อเสนอแนะและความเห็นเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
การค้นคว้าอิสระให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และที่สำคัญยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์
ดร. รณกรณ์ บุ ญ มี ที ่ ก รุ ณ ารั บ เป็นที่ ปรึ กษาการค้ นคว้ า อิส ระ โดยเป็ นผู ้จ ุ ดประกายความคิด
ให้ ค ำปรึกษา ข้ อเสนอแนะต่า ง ๆ รวมถึ ง การแนะนำหนัง สือ หรือ แหล่ งการค้นคว้า ข้อมู ลที่ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เขียนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการจัดทำการค้นคว้าอิสระ
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ นด้ า นการศึ กษาแก่ ผู ้เ ขี ยนเสมอมา รวมทั ้ ง ขอขอบคุ ณ เพื ่อ นร่ วมปริ ญ ญาโท และ
เพื่อนร่วมงาน ที่คอยเป็นห่วงและให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เ กี่ ย วข้ อ งและ
ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทุกท่าน โดยหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติว่า “ความผิดตามที่บัญ ญั ติ ไ ว้
ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 264 นั้น ถ้าเป็นการกระทำที่สามี
กระทำต่ อภริยา หรื อ ภริยากระทำต่ อสามี ผู ้ กระทำไม่ต ้อ งรับ โทษ ความผิ ดดั งระบุม านี้ ถ้ าเป็น
การกระทำที ่ ผู้ บุ พการี กระทำต่ อผู ้ส ืบสันดาน ผู ้ ส ืบสันดานกระทำต่อ ผู้ บุ พการี หรื อ พี ่หรือน้ อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ ใ ห้
เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่ าที่กฎหมายกำหนดไว้ ส ำห รั บ
ความผิ ด นั ้ นเพี ยงใดก็ ไ ด้ ” กล่ า วได้ ว่ า บทบัญ ญั ต ิด ั งกล่ า วกำหนดขึ้ นเพื่ อ เป็นการยกเว้ นโทษ
การลดหย่อนโทษ หรือแม้กระทั่งการกำหนดให้ความผิดบางฐานซึ่ งมีลักษณะเป็นคว ามผิ ดอ าญา
แผ่ นดิ นหรื อความผิ ดที ่ไ ม่ สามารถยอมความได้ กลั บกลายเป็นความผิดต่อ ส่วนตัวหรื อความผิด
ที ่ ส ามารถยอมความได้ ในกรณีท ี่ เป็นความผิด เกี่ ยวกั บทรั พย์ เ ฉพาะที ่ไ ม่ เ ป็นเหตุใ ห้ผู ้ อื ่นได้ รับ
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือ ถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลั ก ทรั พ ย์
วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงบุกรุกอันเป็นความผิดต่ อ
การครอบครองพื้ นที่และสถานที่ เนื่องจากมีเงื่อ นไขทางอั ตวิสัยบางอย่ างทำให้เป็ นป ระโยชน์ ต่ อ
ผู้กระทำความผิดบางกลุ่ม ด้วยเหตุผลที่ว่า ในบริบทของสังคมไทยนั้นสถาบันครอบครัวมีความสำคัญ
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุพการีและผู้สืบสันดาน
หรือความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อ งด้วยกั นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำความผิดอ าญาระหว่ า ง
สามีภริยา ซึ่งหากปล่อยให้มีการต่อสู้คดี จ นถึงขั้ นขึ้ นโรงขึ้ นศาลก็อ าจส่งผล ต่ อ คว ามสงบสุ ข ของ
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ของบุตร อันจะนำไปสู่ปัญหาของสังคมในอนาคตต่อไปได้ และความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์เหล่านั้นก็เป็นความผิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์ ไม่ ไ ด้
มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดกระทบกระเทือนต่อสิทธิใ นเนื้อตัวร่ างกายของบุคคลโดยตรง นอกจากนี้
หากมองในแง่มุมเรื่องการบริหารงานยุติธ รรมทางอาญา การกำหนดให้การกระทำความผิด ระหว่ า ง
ญาติสนิทใกล้ชิดด้วยกันเองโดยไม่มีการยกเว้นโทษ การลดหย่อนโทษ หรือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ย่อมเป็นการเพิ่มปริมาณคดีในศาลโดยใช่เหตุ อันอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการงานยุติธ รรมที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพได้
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แม้ว่าตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จะกำหนดฐานความผิดไว้
ค่อนข้างครอบคลุมและชัดเจน ทั้งความผิดฐานลักทรัพย์ ฐานวิ่งราวทรัพย์ (เฉพาะที่ไม่เป็นอันตราย
แก่ ก ายหรือ จิ ตใจ อั นตรายสาหั ส หรื อถึ งแก่ความตาย) ฐานฉ้ อโกง ฐานโกงเจ้ า หนี ้ ฐานยั กยอก
ฐานรั บ ของโจร ฐานทำให้ เสียทรั พย์ และฐานบุ กรุก อย่า งไรก็ ดี ในส่ วนของขอบเขตของบุ คคล
มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชั ดเจนว่า มีขอบเขตความหมายกว้ างมากน้อยเพียงใด และครอบคลุ ม ถึ ง
บุคคลใดบ้าง โดยปรากฏเพียงความเห็นของนักวิชาการในตำราต่ าง ๆ และในคำพิพากษาศาลฎี ก า
เท่านั้น เช่น บุตรบุญธรรมไม่ใช่ผู้สืบสันดานตามมาตรา 711 สามี-ภริยา หมายถึง สามี-ภริ ย า ที่ มี
การจดทะเบียนสมรสกั นแล้ว ไม่รวมถึงที่อยู่กินกันฉั นสามีภ ริย า 2 หรือคู่สมรสตามกฎหมายไทย
ต้ อ งเป็ นกรณี ที ่ ชายและหญิ งจดทะเบี ยนสมรสเท่ า นั ้น 3 ซึ ่ ง อาจเป็ นผลมาจากการตี ค วามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คู่สมรสต้องเป็นกรณีชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกั นเท่ า นั้ น
แสดงให้เห็นว่า บางครั้งก็ต้องอาศัยการตีความตามความเห็นของนักวิชาการหรือศ าลซึ่ ง อ าจเกิ ด
ความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกันได้ ทั้ง ๆ ที่สามารถจะกำหนดขอบเขตความหมายไว้ ใ ห้ แ น่ นอ น
ในกฎหมายเพื่อป้องกันการตีความที่อาจคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของความรับผิดก็ต้องเป็น
การกระทำที่สามี กระทำต่อภริย าหรื อภริย ากระทำต่อสามี เท่า นั้ นที่ จะได้ รับยกเว้นโทษ หากเป็ น
การกระทำที ่ ผู้ บุ พการี กระทำต่ อผู ้ส ืบสันดาน ผู ้ ส ืบสันดานกระทำต่อ ผู้ บุ พการี หรื อ พี ่หรือน้ อง
ร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน กฎหมายกำหนดให้เป็นเพียงความผิดอันยอมความได้ กล่าวคือ
ต้องอาศัยคำร้องทุกข์จากผู้เสียหายเท่านั้น โดยที่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ แตกต่างไปจากความรับผิ ดที่เกิด จากการกระทำความผิด เกี่ ย วกั บ ท รั พ ย์
ในระหว่างเครือญาติของกฎหมายอาญาในอดีต ซึ่งเคยยกเว้นโทษหรือกำหนดให้รับโทษเพียงกึ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ เหล่าเครือญาติที่ได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ปัจจุบัน ยังจำกัด
ไว้แคบกว่ากฎหมายอาญาในอดีตด้วย
ขณะที ่เ มื ่อ พิ จ ารณาเปรี ยบเทียบกั บกฎหมายต่ างประเทศ ได้ แก่ ประเทศเยอรมนี
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า ความหมายและขอบเขตของบุคคลผู้กระทำความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับผู้เสียหายค่อนข้างกว้างกว่ากฎหมาย
ของไทยมาก โดยครอบคลุมไปถึงญาติใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือด คู่สมรสหรือคู่รกั
ร่วมเพศแม้ว่าการสมรสหรือความสัมพั นธ์ของคู่ รัก ร่วมเพศนั้ นจะสิ้ นสุดลงแล้ว คู่หมั้น บิ ด ามารดา

1

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2509
2
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2563
3
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2887/2563
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บุญธรรม บุตรบุญธรรม รวมถึงผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือแม้กระทั่งผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้ า นเดี ย วกั น ด้ ว ย
ซึ่งในบางประเทศกำหนดให้ยกเว้นโทษทางอาญาแก่บุคคลดังกล่าวและเป็นเพียงความรับผิดทางแพ่ง
เท่านั้น ขณะที่บางประเทศกำหนดให้มีการดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายร้องทุ ก ข์
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดที่สามารถยอมความกันได้ของประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมนั้น
ขอบเขตความรับ ผิ ดของบุ ค คลตามมาตรา 71 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาของไทยในปั จจุ บัน
ค่อนข้างแคบ ไม่มีความชัดเจน และไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมี พัฒนาก ารทางสั ง คม
และสถาบันครอบครัวที่แตกต่างไปจากในอดีตอย่างมาก เช่น ครอบครัวของคู่รักที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ หรือครอบครัวที่มีการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น ทั้งที่ความผูกพันในครอบครัวเป็นไปได้
สูงมากว่าจะมีความเน้ นเฟ้น ไม่แตกต่า งไปจากครอบครัวที่มีบิ ดามารดาเป็ นคู่สมรสช ายและห ญิ ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ ครอบครัวที่มีบิดามารดาซึ่งเป็นบุพการีโดยแท้ ประกอบ
กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหั ส
หรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดที่มิได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขนาดกระทบกระเทือนต่อ สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต
และร่างกายอันจะละเมิดมิไ ด้อย่า งเด็ดขาด ดังนั้น เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้ น ระหว่ า งบุ ค คล
ใกล้ชิดอย่างเช่นบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่ง มีความเป็ นไปได้สูงว่ าจะสามารถให้ อ ภั ย
ซึ ่ ง กั นและกั นได้ ก็ ส มควรที ่ ก ฎหมายจะเปิ ด โอกาสให้เ ป็ นเหตุ ยกเว้ นโทษหรื อ ให้ สามารถ
ประนี ป ระนอมยอมความกั นหรื อ ลดหย่ อ นผ่ อ นปรนซึ ่ ง กั นและกั น เพื ่ อ เป็ นการรั ก ษาไ ว้
ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวหรือผู้ที่ ต้องพึ่งพาอาศัยเนื่อ งจาก อยู่ ใ นบ้ า นเดี ย วกั นให้
สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ โดยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ปัจจุบัน ในส่วนของการกระทำ
ความผิดระหว่างสามีหรือภริยาก็จะได้รับยกเว้นโทษ ส่วนการกระทำความผิดระหว่างเครือญาติอื่น ๆ
ก็กำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความกันได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กฎหมายให้ผู้เสียหายซึ่ ง เป็ น
คนใกล้ชิดกับผู้กระทำความผิดสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจว่ าสมควรจะลงโทษผู้ ก ระทำ
ความผิดนั้นหรือไม่ นอกจากนี้ ผลของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังสามารถลดปริม าณ
คดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในทางอ้อมด้วย ดังนั้น กฎหมายจึงไม่ควรจำกัดบุคคลที่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคลดังกล่ าวทั้งกรณีก ารได้ รับยกเว้ นโทษหรือ ก รณี ค ว ามผิ ด
อันสามารถยอมความกันได้ไว้แคบจนเกินไป
เมื่อพิจารณาจากความเป็ นมาและปั ญหาข้ างต้นแล้ ว เห็นได้ว่าประเทศไทยยั ง ไ ม่ มี
ความชัดเจนในเรื่องความหมายของบุค คลตามมาตรา 71 รวมถึงขอบเขตความรับผิ ด ของบุ ค คล
ที่กำหนดไว้ในปัจจุบันยังค่อ นข้า งแคบเกิ นไป ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่ ง มี พั ฒ นาก าร
ทางสังคมและปรากฏสถาบันครอบครัวในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ฉะนั้น จึงเป็นปัญหาที่ ต้ อ ง
มีการคิดหาแนวทางแก้ไขด้วยการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และความเป็ นมา ที ่ เ กี่ ยวข้ องกับ ขอบเขตความรับผิด
ของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.2.2 ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเกี ่ ยวกั บความไม่ช ั ดเจนและการจำกัดขอบเขต
ความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา ขอบเขต
และความหมายของบุ คคลผู ้ กระทำความผิด เกี ่ยวกั บทรั พ ย์แต่ ได้รั บประโยชน์ อั นเนื่ องมาจาก
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดบางอย่างในทำนองเดียวกันกับ มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.2.4 ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒนา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ตามมาตรา 71 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา ให้ มี ความชัด เจนและมีขอบเขตที่ กว้ างขึ้ น โดยบั ญ ญัตใิ ห้ ครอบคลุ มถึง
บุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดบางอย่างกับผู้เสียหาย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและกฎหมายต่างประเทศ
1.3 สมมุติฐานการศึกษา
ปัจจุบันบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แต่ได้รับการยกเว้นโทษ ลดหย่อนโทษ
หรื อ กำหนดให้เ ป็นความผิ ด อั นยอมความได้ ตามมาตรา 71 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาของ
ประเทศไทย ยังไม่ปรากฏความหมายที่ชัดเจน และค่อนข้างจำกัดขอบเขตความรับผิ ด ของบุ ค คล
มากเกินไป ทั้งที่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะที่ไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้ รับอั นตรายแก่ ก ายหรื อ จิ ต ใ จ
อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดที่ประสงค์จะคุ้มครองกรรมสิทธิ์และสิท ธิ ใ นทรั พ ย์
ไม่ได้มีลักษณะกระทบกระเทื อนต่ อสิทธิใ นเนื้อตัว ร่ างกายของบุคคล และการรักษาความสั ม พั นธ์
ระหว่างคนในครอบครัวหรือ ญาติใกล้ชิดที่อ าศัยอยู่ด้วยกันมีความสำคัญอย่ างมาก รวมถึ ง สถาบั น
ครอบครัวในสังคมปัจจุบันมีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากในอดีต เช่น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวของ
คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้การยกเว้นโทษและการกำหนดให้เป็นความผิ ด
อั นยอมความได้ ยั ง สามารถลดปริ ม าณคดีท ี่ จ ะเข้ า สู ่ กระบวนการยุ ต ิธ รรมในทางอ้ อมได้ ด้ วย
ซึ ่ ง เมื ่ อ เปรี ยบเที ยบกั บกฎหมายของต่ า งประเทศแล้ ว มี ก ารกำหนด ความหมายและขอบเขต
ความรับผิดของบุคคลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ใกล้ชิดบางอย่างในทำนองเดียวกันกับมาตรา 71 ที่ค่อนข้างกว้างและชัดเจน จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายของไทยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ

Ref. code: 25646301031560SHM

5
1.4 วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษา
ค้ นคว้ า ข้อ มู ลจากหนั ง สือ วิ ท ยานิ พนธ์ บทความ เอกสารทางวิ ชาการ และจากการสื บค้ นทาง
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ โดยจะนำมารวบรวมให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทราบถึงหลักเกณฑ์กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อไป
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาขอบเขตของบุค คลตามมาตรา 71 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาในครั้งนี้
จะได้ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความรับผิด ของบุ ค คล ตาม
มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ จะศึกษากฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา ขอบเขต และความหมายของบุคคลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ใกล้ชิดบางอย่างในประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ ปุ่ น
และประเทศฟิลิปปินส์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี และความเป็ นมาที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บขอบเขต
ความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.6.2 เพื ่ อ ให้ ทราบถึ งสภาพปั ญ หาเกี ่ยวกั บความไม่ ชั ดเจนและการจำกัดขอบเขต
ความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
1.6.3 เพื่ อ ให้ ทราบถึ งความรั บผิ ดทางอาญา ขอบเขต และความหมายของบุคคล
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แ ต่ได้ รับประโยชน์อั นเนื่องมาจากความสั มพั นธ์ ใ กล้ ชิ ด บาง อย่ า ง
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
1.6.4 เพื ่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวทางในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง มาตรา 71 แห่ ง ประมวล
กฎหมายอาญาของไทย ให้ ม ีค วามชั ดเจนและมี ขอบเขตที่ กว้ า งขึ ้น โดยบัญ ญั ติ ให้ ครอบคลุ มถึง
บุคคลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดแต่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดบางอย่างกับผู้เสียหาย เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและกฎหมายต่างประเทศ
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บทที่ 2
ข้อความคิดเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดของบุคคล
ตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
แม้ ว ่ า กฎหมายอาญาจะเป็นเครื่ องมื อสำคั ญ ในการดู แลรั กษาความสงบเรียบร้อย
ให้เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นที่รู้ดีว่าในเวลาเดียวกันนั้นกฎหมายอาญาย่อมส่งผลกระทบ ต่ อ สิ ท ธิ ข อง
บุคคล ลดทอนสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของเอกชน ดังนั้น ในบางกรณีกฎหมายจึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องลดหย่อนผ่อนปรนให้กับการกระทำความผิดบางอย่างที่ไ ม่รุนแรงหรือการกระท ำคว ามผิ ด
ระหว่ า งบุ ค คลใกล้ ช ิ ด เพื ่ อมิ ใ ห้ เ กิ ด ความกระทบกระเทื อ นต่ อเอกชนมากเกิ นควร โดยอาจ
บั ญ ญั ต ิ กฎหมายขึ้ นเพื ่อเป็ นการยกเว้นโทษ การลดหย่อนโทษ ห รื อ การกำหนดให้เ ป็นความผิด
อันยอมความได้โดยให้ขึ้ นอยู่กับความประสงค์ของเอกชนผู้เ สียหายว่า จะดำเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท ำ
ความผิ ด หรื อไม่ ตั ว อย่ า งที่ สำคัญ ก็ค ื อ กรณี ก ารกระทำความผิ ด เกี ่ ยวกับทรัพ ย์ระหว่ า งบุคคล
ในครอบครั ว เฉพาะที ่ไ ม่เ ป็ นเหตุใ ห้ ผู ้อื ่ นได้รั บอั นตราย แก่ กายหรื อจิ ตใจ อั นตรายสาหั ส หรือ
ถึ ง แก่ ความตาย ไม่ ว ่ า จะเป็นความผิ ดฐานลั กทรั พ ย์ วิ ่ ง ราวทรัพ ย์ ฉ้ อ โกง โกงเจ้ า หนี ้ ยั กยอก
รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงบุกรุก ซึ่งในส่วนนี้จะได้ทำการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ก ารลงโทษ
อำนาจกระทำ เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ ความผิดอันยอมความได้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา ตลอดจนความเป็นมา พัฒนาการ และขอบเขตความรับผิดของบุคคล
ตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อทราบถึงแนวคิดพื้นฐาน เหตุผลเบื้องหลัง
และหลักการสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 วัตถุประสงค์การลงโทษ
2.1.1 เพื่อแก้แค้นหรือทดแทนความผิด (Retribution)
วัตถุประสงค์นี้เป็น เรื่องที่เก่ าแก่ที่ สุดซึ่ง มีม าตั้ งแต่อ ดีต จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยมี
หลั ก การมาจากแนวคิด เจตจำนงเสรี ( Free Will) ที่ เ ห็ นว่า มนุษย์ม ีเ หตุ ผลและมี เจตจำนงอิ สระ
ในการตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งใด มีเสรีภาพที่จะกระทำการใด ๆ ภายใต้ความคิด ความเชื่อ
และการตัดสินใจของตนเอง ดังนั้น มนุษย์จึงต้องได้รับการตำหนิห รือได้ รับการลงโท ษจากสั ง คม
ในการเลือ กที ่จ ะกระทำความผิ ดหรื อฝ่า ฝื นต่ อกฎเกณฑ์ข องสั งคม เพราะตนเองมี เจตจำนงหรือ
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ทางเลือกอย่างเสรีว่าจะกระทำหรือไม่ก ระทำ1 เมื่อตนเลือกจะกระทำความผิดแล้วก็ต้องยอมรั บ ผล
ที่ตามมา ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันรัฐจะเป็นผู้จัดการลงโทษให้แทนผู้เสียหายหรือเอกชนแล้ว แต่การแก้แ ค้ น
ก็ยังแฝงอยู่ในรูปแบบการลงโทษที่กระทำโดยรัฐ โดยสมัยก่อนนั้นจะใช้วิธีการที่มีลัก ษณะตาต่ อ ต า
ฟันต่อฟัน มีการใช้วิธีการที่รุนแรง ทั้งการประหารชีวิต การลงทัณฑ์ ทรมานด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
สาสมกับความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระทำลงไปให้เป็นการทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย 2
การลงโทษเพื่อแก้แค้นหรือทดแทนจึง ไม่ไ ด้สนใจการลงโทษดั งกล่ าวจะเกิ ดประโยช น์ ต่ อ ผู้ ก ระท ำ
ความผิด ผู้เสียหาย หรือสังคมหรือไม่ แต่มองย้อนไปในอดีตถึงการกระทำของบุคคล ไม่ได้ม องผล
ที ่ จ ะเกิ ดขึ ้นในอนาคตว่ า เมื่ อเขาได้ รับการลงโทษแล้วผลจะเป็นอย่า งไร เขาจะกลับตัวเป็ นคนดี
ได้หรือไม่ ส่งผลให้แนวคิดนี้ไม่ให้ความสำคัญกับเหตุลดโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้กระทำไม่มีเจตจำนง
อิสระอย่างเต็มที่ เช่น ผู้กระทำเป็นเด็กหรือเป็นบุคคลวิกลจริต เป็นต้น3 โดยวัตถุประสงค์การลงโทษ
เพื่อแก้แค้นทดแทนอาจสรุปได้4 ดังนี้
2.1.1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการกระทำของผู้กระทำความผิด เพราะเขาสมควร
ที่จะได้รับโทษ เนื่องจากการกระทำผิดของเขา
2.1.1.2 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาที่ไ ด้ก ระทำลงไป มุ่ ง
แก้ไขความเสียหายที่ผกู้ ระทำได้ก่อไว้ หรือทดแทนความรู้สึกของผู้เสียหายที่สูญเสียไป
2.1.1.3 เพื ่ อ ดำรงความยุ ติ ธรรมในสั งคมไว้ การลงโทษจึ งต้อ งได้ สัดส่ วนกับ
ความร้ายแรงของความผิด ผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษเท่ากับความเสียหายที่ตนได้ก่อขึ้ น
2.1.1.4 เพื ่ อ รั ก ษากฎหมาย โดยแสดงให้ เ ห็ นว่า กฎหมายจะมี ผลคุ ้ มครอง
เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ทุกคนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
2.1.2 เพื่อข่มขู่ยับยั้งหรือป้องกันการกระทำความผิด (Deterrence)
การข่มขู่ยับยั้งเป็นเรื่องที่มีการพัฒนามาจากข้อความคิดของลัทธิอรรถประโยชน์
นิยม ซึ่งต้องการเน้นย้ำให้เกิดการป้องปรามเป็นการทั่วไป โดยทำให้ผู้ที่จะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย

1

Joshua Dressler, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW (5th edn, LEXISNEXIS 2010) 16.
2
ประธาน วัฒนวานิชย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (สำนักพิมพ์ประกายพรึ ก
2546) 360.
3
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 23,
วิญญูชน 2564) 227.
4
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, หน่วยที่ 6 ทฤษฎีการลงโทษ (แนวการศึกษาชุดวิชา กฎหมาย
อาญา และอาชญาวิทยาชั้นสูงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557) 13.
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รู้สึกเกรงกลัว และเกิดความเคยชินกับการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย 5 นอกจากนี้ ยังเชื่อว่า มนุ ษ ย์
มักจะเลือกกระทำในสิ่งที่เห็ นว่ าตนเองได้ รับประโยชน์ มากกว่า จึงกล้าเสี่ยงที่จะกระท ำคว ามผิ ด
ส่งผลให้มีข้อความคิดว่า ต้องมีการเพิ่มความรุนแรงของโทษเพื่อเพิ่มผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระท ำ
ความผิด เนื่องจากเมื่อได้กระทำความผิดลงย่อมส่งผลร้ายมากกว่าผลดี มนุษย์ก็จะตัดสิ นใจไม่ เ ลื อ ก
กระทำความผิด จึ ง เป็ น เรื ่อ งของการป้ องกั นไม่ใ ห้ เกิ ดการกระทำความผิ ด ขึ้ น หรื อ ลดการเกิด
อาชญากรรมในอนาคต ต่างจากวัตถุประสงค์ก ารลงโทษเพื่อแก้แค้ นทดแทนที่มี เป้ า หมายใ นก าร
บังคับโทษภายหลังการเกิดขึ้นของอาชญากรรมแล้วเท่ านั้ น โดยการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งหรื อ เพื่ อ
ป้องกันการกระทำความผิดนั้ นอาจมีผลเป็ นการป้องกัน เฉพาะ (Individual Deterrence) กล่าวคือ
มีจุดมุ่งหมายที่จะยับยั้งหรือป้องกันเฉพาะรายโดยป้องกั นยับยั้งให้ผู้กระทำความผิ ด นั้ นเข็ ด หลาบ
เกรงกลั วต่อ การลงโทษ ไม่ ก ลั บมากระทำความผิด ซ้ ำ อี ก และเป็ น การป้ องกั นทั ่ว ไป (General
Deterrence) กล่าวคือ เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อข่มขู่ห รือป้ องกั นไม่ ให้ ค นอื่ นใ นสั ง คม
กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันเพราะเกรงกลัวต่อการลงโทษด้วย6
2.1.3 เพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitative)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงโทษตามแนวคิ ด นี ้ พ ั ฒ นามาจากแ นวคิ ด ของ ส ำนั ก
อาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่เห็นว่ามนุษย์ไม่ได้มีเจตนาอิสระในการเลือ กที่ จ ะทำ
หรือไม่ทำสิ่งใด แต่การที่มนุษย์เลือกที่จะทำความผิดเพราะเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ น
สังคมแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือการเมือง การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การกระทำความผิดเป็นหลั ก
แต่ควรมุ่งที่จะศึกษาทำความเข้า ใจสาเหตุแห่งการกระทำผิดและแก้ไขไปที่ส าเหตุแห่ ง ก ารกระทำ
ความผิ ด นั้ น ดั ง นั ้ น จึ ง ควรเน้นไปที ่ต ั วผู ้ก ระทำความผิ ดเสี ยมากกว่า การกระทำความผิด โดย
ศึกษาผู้กระทำความผิด เป็ นรายบุค คลหรือจำแนกลักษณะเพื่อหาสาเหตุก ารกระทำความผิ ด และ
หาแนวทางแก้ไข กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสผู้กระทำความผิดกลับตัวหรือแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
ตัวเองไม่ให้กระทำความผิดซ้ ำอีก รวมทั้งทำให้ผู้กระทำความผิดกลับคื นเข้าสู่สั งคมไ ด้ ดั ง เดิ ม ด้ ว ย
ความเป็นปกติสุข โดยการให้ความรู้ การอบรมที่เพียงพอให้เขาสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เช่ น
การฝึกอาชีพ รวมทั้งการพยายามช่วยให้ผู้กระทำความผิดไม่รู้สึกมีปมด้อยจากการที่ได้รับการลงโทษ
ไปแล้ว นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีเป้าหมายในลักษณะที่ว่าต้องการลดอาชญากรรมในอนาคตเช่นเดียวกั บ

5

Joshua Dressler (เชิงอรรถ 1) 15.
6
ว รวิ ท ย์ ฤ ทธิ ทิ ศ , ‘มาตรการดำเนิ น การกั บ เด็ ก และเยาวชนที ่ ก่ อ อาชญากรรม
ร้ า ยแรง’ (รายงานส่ ว นบุ ค คล หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจั ก ร
2560-2561) 12.
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การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งหรือป้องกันการกระทำความผิด แต่ก็เป็นไปด้วยวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ความผิดมากกว่าการจะทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว 7 โดยสามารถสรุปวัต ถุ ป ระสงค์
การลงโทษได้8 ดังนี้
2.1.3.1 มุ่งที่จะศึกษาทำความเข้าใจสาเหตุแห่งการกระทำผิดโดยเน้ นตั ว บุ ค คล
ผู้กระทำความผิด และสภาพแวดล้อม
2.1.3.2 เพื่อที่จะหาทางแก้ไขผู้กระทำความผิดมากกว่าที่จะลงโทษ
2.1.3.3 การทำให้ผ ู้ กระทำความผิด กลั บไปสู ่ส ัง คมของตนเองได้ และมีชี วิต
ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างเป็นปกติสขุ
2.1.4 เพื ่ อ ปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสั ง คมโดยตั ด โอกาสมิ ใ ห้ ก ระทำความผิ ด ( Social
Protection or Incapacitation)
วัตถุประสงค์นี้มีข้อความคิดว่า หากผู้กระทำความผิดยังมีความสามารถใ นการ
กระทำความผิ ด ก็ จ ะทำให้ สั งคมไม่ ปลอดภั ย ดั ง นั ้ น การลงโทษจึ ง ต้ องทำให้ผ ู้ กระทำคว ามผิด
ไม่สามารถกระทำความผิดได้ เพื่อตัดความสามารถในการกระทำความผิด ทฤษฎีนี้จึงส่งผลให้เป็นการ
ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ โดยแยกผู้กระทำความผิดออกจากสังคมเพื่อตัดโอกาสไม่ให้ผู้ก ระทำ
ความผิดได้กระทำผิดอีก และมีหลักการสำคัญว่า อาชญากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นหากไม่มีอาชญากรหรื อ
อาชญากรไม่มีโอกาสที่จะกระทำความผิด 9 เช่น การลงโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต
2.1.5 เพื่อสร้างจิตสำนึก (Consciousness)
แนวคิดนี้เป็นเรื่องของการป้องกันการกระทำความผิดในอนาคต เนื่องจากมี ผ ล
เป็นการยังยั้งการกระทำความผิดโดยทางจิตสำนึก และสอนคนในสังคมให้รู้จักแบ่งแยกระหว่างความดี
กับความชั่ว โดยโทษจะเป็นตัวกำหนดว่าการกระทำใดเป็ นความผิด ซึ่งจะช่วยสร้างจิ ต สำนึ ก ห รื อ
ความรู ้ ส ึก ผิด ชอบชั่ วดีใ ห้กั บบุ คคลทั ่ว ไปในสัง คม เพื ่ อ มิ ให้ เ กิ ดการกระทำความผิ ดหรื อละเมิด
กฎหมาย 10

7

Joshua Dressler (เชิงอรรถ 1) 15.
8
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน (เชิงอรรถ 4) 32.
9
วรวิทย์ ฤทธิทิศ (เชิงอรรถ 6) 14.
10
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 3) 229.
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2.1.6 เพื่อการประณาม (Denunciation)
มีข้อความคิดว่า การลงโทษถือเป็นวิธีการแสดงการประณามของสังคม โดยเป็น
การผสมผสานระหว่างวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนและการลงโทษเพื่อ ข่ ม ขู่ ยั บ ยั้ ง 11
กล่าวคือ การถูกประณามอย่างเปิดเผยจะทำหน้าที่เป็นตัวข่มขู่ยับยั้ง ขณะเดียวกันก็เป็นการแก้แ ค้ น
ทดแทนเนื ่ อ งจากสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ที ่ ว่ า ผู ้ ก ระทำความผิ ด สมควรได้ รั บ การลงโทษจาก
การกระทำของตน จึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแนวคิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่สังคมมีความเห็นตรงกั น
ว่าการกระทำที่นำไปสู่ก ารลงโทษนั้ นเป็ นการกระทำที่ไม่ เหมาะสม จึงทำหน้าที่สร้างความสามั ค คี
ในสังคมได้เนื่องจากเห็ นสอดคล้องไปในทางทิศทางเดียวกั น รวมถึงยังให้ความส ำคั ญ กั บ คุ ณ ค่ า
ของเหยื่อ ขณะเดียวกันก็อาจมีผลเสียเนื่องจากเป็นการตีตราผู้กระทำความผิด 12
2.2 เหตุที่มีผลต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคล
การพิจารณาว่าบุ คคลใดจะต้ องรับผิดทางอาญาหรือไม่ ต้องพิจารณาจากโค รงส ร้ า ง
ความรับผิดทางอาญา ได้แก่ มีการกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่มีอำนาจกระทำ
และไม่มีเหตุยกเว้นโทษ กล่าวคือ ไม่สามารถพิจารณาแต่เ พียงว่า การกระทำได้ค รบองค์ ป ระกอบ
ความผิดตามกฎหมายแล้ว แต่ต้องพิจารณาต่อ ไปว่า มีอ ำนาจกระทำหรือ ไม่ และหากไม่ มี อ ำนาจ
กระทำ ก็ยังต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่ามีเหตุยกเว้นโทษหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายแล้วหากไม่มีเหตุยกเว้นโทษ
บุคคลนั้นก็ต้องรับผิดทางอาญา อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะครบองค์ประกอบตามโครงสร้า งคว ามรั บ ผิ ด
ทางอาญาซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นต้องรับผิดทางอาญาก็ตาม แต่หากมีเหตุสมควรในกฎหมายซึ่งเปิดช่อง
ให้ผู้พิพากษาสามารถกำหนดโทษที่เหมาะสมหรือลดโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด เหตุลดโทษดังกล่าว
ก็มีผลต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ แม้มีการกระทำความผิดอาญาและ
เกิดความรับผิดทางอาญาของบุคคลโดยไม่มีเหตุต่าง ๆ ข้างต้นก็ตาม แต่บางความผิดกฎหมายก็ ไ ด้
ให้สิทธิในการตัดสินใจดำเนิ นคดีแก่ผู้เสียหายหรือที่เ รียกว่า ความผิดอันยอมความได้ ซึ่ง รั ฐ เห็ นว่ า
เป็ น ความผิด ที่ ม ีลั กษณะเป็นเรื่ องส่ วนตั วของผู ้เ สี ยหายมิไ ด้ กระทบต่ อส่ วนรวม เมื ่ อผู ้เสี ยหาย
ไม่ติดใจเอาความแล้ว จึงไม่มีความจำเป็ นที่จ ะต้องเอาผิ ด แก่ผู้กระทำความผิด ดังนั้น จึ ง สามารถ
อธิบายเหตุต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคลได้ ดังนี้

11

Joshua Dressler (เชิงอรรถ 1) 18.
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2.2.1 อำนาจกระทำ
แม้ว่าการกระทำได้ค รบองค์ป ระกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ ต ามที่ ไ ด้
กล่าวไปข้างต้นแล้ว แต่ก็มีบางกรณีที่กฎหมายได้ ให้อ ำนาจบุคคลในการกระทำการใ ดโดย ไม่ ผิ ด
กฎหมาย ทั้งนี้ พิจารณาจากการกระทำเป็นหลักโดยมิได้พิ จ ารณาตัวผู้ก ระทำ เนื่องจากกฎหมาย
เห็นว่า ในบางกรณีบุคคลได้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์บางอย่างซึ่งมีความจำเป็นต้องทำลายคุณค่าหรือ
สิ่งที่ตามปกติกฎหมายนั้นคุ้ม ครอง กฎหมายจึงยินยอมให้มีการทำลายคุณ ค่ า หรื อ สิ่ ง ที่ ก ฎห มา ย
คุ้มครองนั้นลงได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าอื่น ๆ ที่สังคมเห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าหรือมีประโยชน์ต่ อ
สังคมมากกว่า แต่ต้องอยู่ภายใต้สัดส่วนที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น การที่กฎหมายให้อำนาจกระทำหรื อ
การยกเว้ นความผิ ดนั ้น จึ ง หมายความว่ า สิ ่ งที่ กฎหมายมุ ่ง ประสงค์จ ะคุ้ มครองได้ ถู กทำลายลง
โดยการกระทำที่สังคมยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำได้ ผลลัพธ์คือ ผู้กระทำไม่มีความผิด 13
กล่าวได้ว่า อำนาจกระทำนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักคุณค่าทางกฎหมาย
โดยเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำและความเสียหายที่ผู้กระทำ
ประสงค์หลีกเลี่ยง และสังคมสนับสนุนให้ผกู้ ระทำได้กระทำการดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงทีส่ ดุ
ของสังคม14 ซึ่งอำนาจกระทำอาจปรากฏอยู่ในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลายลักษณ์ อักษร
จารีตประเพณี หรือแม้กระทั่งความยินยอม
2.2.1.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร
อำนาจกระทำตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้น แบ่งออกเป็น
ประการแรก อำนาจกระทำตามกฎหมายอาญา ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่
การป้ อ งกั นโดยชอบด้ วยกฎหมาย ตามมาตรา 68 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา ด้ วยเหตุผลที่ว่า
รัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคนตลอดเวลาได้ กฎหมายจึงยอมให้ประชาชนสามารถ
ป้องกันตนเองได้ และเมื่อการป้องกันดังกล่าวเป็นการกระทำต่อผู้ที่ละเมิดกฎหมายอยู่แล้ว จึงไม่เกิ ด
ประโยชน์ที่จะเอาผิดกับประชาชนผู้กระทำการป้องกันนั้ น 15 แต่การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ต้ อ งเป็ นกรณี ที่ ม ีภยั นตรายอั นเกิ ดจากการประทุ ษร้ า ยอั นละเมิ ดต่อกฎหมายและภยั นตรายนั้น
ใกล้จะถึง จึงจำต้องกระทำเพื่อป้องกั นสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่ นให้พ้ นจากภยั นตราย นั้ น ทั้ ง นี้
ต้องเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นและหมายจับ ไปจับ กุ ม
จำเลยที่บ้านในยามวิกาลโดยได้ปีนบ้านเข้าไป จำเลยจึงสำคัญผิดว่าเป็นโจรเข้าปล้นเพราะเคยถูกปล้น
13

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 3) 162.
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โดยคนร้ายปลอมตัวเป็นตำรวจมาแล้ว จึงใช้ปืนยิงตำรวจบาดเจ็บ เช่นนี้เป็นการป้อ งกั นโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 16 เป็นต้น
ประการที่สอง อำนาจกระทำตามกฎหมายอื่ น ๆ ตัวอย่างสำคัญ ได้แ ก่
มาตรา 124 ของรั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศักราช 2560 ที่ บ ั ญ ญั ติให้ เอกสิทธิ์แก่
สมาชิกรัฐสภา ซึ่งหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนและเป็ นผู้ท ำหน้า ที่นิติบัญ ญัติ ให้ส ามารถอภิ ป ราย
และการกระทำใด ๆ ตามหน้าที่ของตนได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกฟ้อง ทั้งนี้ ยังรวมถึง บุ ค คลอื่ น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กระทำตามหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ด้วย
2.2.1.2 จารีตประเพณี
จารีตประเพณีที่ จ ะถือว่ ามี อำนาจกระทำหรือยกเว้ นคว ามผิ ด ได้ ต้ อ ง
เป็นหลักที่ประชาชนทั่วไปปฏิบัติ ตามเป็ นระยะเวลานาน 17 และมีความรู้สึกว่าสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้
โดยชอบ เช่น การเล่นกีฬาตามกติกาแม้ว่าจะก่อให้เกิดบาดเจ็บ เป็นต้น
2.2.1.3 ความยินยอม
ความยินยอมที่มีผลให้การกระทำไม่เป็นความผิดต้องประกอบด้วย
ประการแรก ความยินยอมนั้ นจะต้ องไม่ขัดต่ อสำนึ กในศี ล ธรรมอั นดี
ของประชาชน เช่น การที่นาย ก ฆ่า นาย ข แม้ว่านาย ข จะยินยอม ก็ไม่ถือว่านาย ก ได้รับยกเว้ น
ความผิดหรือมีอำนาจกระทำ เพราะการฆ่าผู้อื่นเป็นเรื่องที่ขัดต่อสำนึกในศีลธรรมของบุคคลทั่วไป
ประการที่สอง ความยินยอมต้องเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ใจ เช่น นาย ก
ข่มขืนนางสาว ข เพราะนางสาว ข ยินยอม ก็ไม่ถือว่านาย ก ได้รับยกเว้นความผิดหรือมีอำนาจกระทำ
เพราะนางสาว ข ไม่อาจเข้าใจสาระสำคัญของการกระทำดีพอที่จะเป็นความยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ
ประการที่สาม ความยินยอมต้องมีอยู่จนถึงขณะกระทำการอั นกฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นความผิดและตลอดเวลาที่กระทำการนั้น18
2.2.2 เหตุยกเว้นโทษ
การกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติจำต้องรับโทษตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ มีอ ำนาจกระทำและไม่มีเหตุยกเว้ นโทษด้ ว ย
สำหรับเหตุยกเว้นโทษนั้น เนื่องจากเป็นกรณีที่ไม่ถึงขนาดมีเหตุผลอันชอบธรรมเพียงพอถึงขั้นจะเป็น
การยกเว้นความผิด แต่ก็มีเหตุผลบางประการที่กฎหมายเห็นว่ า ไม่สมควรลงโทษบุ ค คลที่ ก ระทำ

16

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2512
17
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 3) 164.
18
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ความผิด กล่าวคือ เป็นกรณีที่เป็นความผิดอาญาแล้ว หากแต่ไม่ต้องรับโทษ เพราะมีเหตุยกเว้ นโทษ
ซึ่งพิจารณาจากตัวผู้กระทำเป็นหลัก
เหตุยกเว้นโทษเป็นกรณีที่บุ คคลได้ท ำลายคุณค่ าหรือสิ่ งที่ก ฎห มาย คุ้ ม ครอง
โดยที่สังคมเองก็มิได้ให้การยอมรับหรือสนับสนุนให้กระทำการเช่ นนั้ น เพราะสังคมเองก็ ไ ม่ ไ ด้ รับ
ประโยชน์ หรือคุณ ค่ าใด ๆ จากการกระทำการนั ้นเลย การกระทำดัง กล่ าวจึ งยั งคงเป็นความผิด
อย่ า งไรก็ ด ี เมื ่ อ พิ จ ารณาถึ ง ตั ว ผู ้ กระทำแล้ ว กฎหมายเห็นว่ า ผู ้ กระทำได้ก ระทำไปโดยไม่ มี
ความชั่วหรือความน่าตำหนิได้ของจิตใจ อันส่งผลให้ผู้นั้นไม่ควรต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำ
ของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพราะผู้กระทำมิได้มีเ จตนาเสรี (Free Will) ในการกระทำอย่ า งแท้ จ ริ ง 19
หรือมิได้มีอิสระอย่างเต็มที่ ดังนั้น การลงโทษผู้กระทำการดังกล่าวไปย่อมเป็นการเปล่าประโยชน์และ
ไม่ ส อดคล้ องกั บ วัต ถุ ประสงค์ ก ารลงโทษซึ ่ งมุ ่ง เน้นลงโทษเฉพาะผู ้ ที่ สามารถกำหนดเจตจำนง
โดยเสรีเท่านั้นเพราะมีเหตุอันสมควรที่จะถูกแก้แค้น ข่มขู่ หรือแก้ไขฟื้นฟู เมื่อผู้กระทำได้กระทำไป
โดยไม่มีเจตจำนงเสรีที่แท้จริง การลงโทษผู้นั้นก็ย่อมไม่ส่งวัตถุประสงค์20
โดยเหตุยกเว้นโทษสามารถแบ่งออกเป็น21
ประการแรก การถู กบัง คั บ ตั ว อย่ างสำคัญ ได้ แ ก่ การกระทำความผิ ดด้วย
ความจำเป็น ตามมาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองกรณี คือ กรณีแรก
เป็นการกระทำไปเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ในส่วนนี้
เป็นกรณีที่ผู้กระทำไม่ได้มี ความคิ ด ที่จ ะกระทำมาแต่แ รก แต่ได้กระทำไปเพราะ มี เ หตุ ที่ ต กอยู่ ใ น
ที่บังคับหรือภายใต้อำนาจดังกล่า วเกิดขึ้ น เช่น นาย ก ขู่ว่าจะยิงนาย ข หากนาย ข ไม่ใ ช้ มี ด แทง
นาย ค ทำให้ นาย ข ตั ด สิ นใจใช้ มี ดแทงนาย ค เป็ น ต้ น ส่ ว นกรณี ที่ สอง เป็ นการกระทำเพื ่อให้
พ้นภยันตราย ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้กระทำมีความคิด ริ เ ริ่มที่ จ ะกระทำขึ้ นเอง เพื่ อ ให้ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น
พ้นภยันตราย เช่น นาย ก ถูกนาย ข วิ่งไล่ตามมายิง นาย ก จึงตัดสินใจพังประตูรั้ว บ้านของนาย ค
ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อวิ่งหนีเข้าไป เป็นต้น ทั้งนี้ จะเป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็ น ที่ จ ะได้ รับ
ยกเว้นโทษได้จะต้องเข้าตามหลักเกณฑ์ 6 ประการต่อไปนี้ด้วย คือ (1) ต้องอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้
อำนาจ (2) ภยั นตรายต้ อ งหลี ก เลี ่ ยง (3) ภยั นอั นตรายใกล้จ ะถึ ง (4) ไม่ ส ามารถหลี กเลี ่ ยงได้
(5) ผู้กระทำไม่ได้ก่อภัยขึ้น และ (6) ต้องพอสมควรแก่เหตุ

19

เพิ่งอ้าง 175 – 176.
20
เพิ่งอ้าง 176.
21
เพิ่งอ้าง 177.
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ประการที่สอง ความไม่รู้ผิดชอบ ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ การกระทำความผิดของ
คนวิกลจริต ตามมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยคำว่า วิกลจริต หมายถึง สภาพจิ ต ที่
ไม่มั่นคง ไม่สมประกอบ หรือไม่สมบูรณ์ถึงขนาดผิดปกติคนธรรมดาทั่ว ๆ ไปอย่างมาก22 ซึ่งกฎหมาย
เห็นว่าคนวิกลจริตเป็นบุคคลที่มีความประพฤติหรือกิริย าผิดปรกติ ไม่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่ ว ดี
หรือไม่สามารถเข้าใจสาระสำคัญของการกระทำต่าง ๆ ได้ โดยอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น
ปัญญาอ่อน โรคจิตบกพร่อง เป็นต้น ดังนั้น บุคคลวิกลจริตจึงสมควรได้รับการยกเว้นโทษ แม้ว่าจะได้
กระทำความผิดไปโดยเจตนา แต่กม็ าจากการที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย กล่าวคื อ
เป็นการกระทำความผิ ดโดยปราศจากจิต ใจที่ชั่ว ร้ ายนั่ นเอง อย่างไรก็ดี ต้องเข้ า หลั ก เกณฑ์ ที่ ว่ า
ผู ้ ก ระทำนั้ นไม่ส ามารถรู ้ผ ิดชอบหรื อบั งคับ ตนเองได้ เ ลย ถ้ า หากว่ ายัง พอรู ้ ผิด ชอบอยู ่บ้ างหรือ
ยังสามารถควบคุมตัวเองได้อยู่บ้าง กฎหมายบัญญัติให้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้เท่านั้น แต่จะไม่ยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระทำความผิด
ประการที่สาม นโยบายทางอาญา ตัวอย่างสำคัญ ได้แก่ การกระทำความผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างสามีภริยา ตามมาตรา 71 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายอาญา
อั นเป็ นข้อ ยกเว้ นในความผิ ดอั นเกี ่ยวกั บทรั พย์ บางมาตรา เนื ่ อ งจากกฎหมายเห็นว่า เป็ นเรื่อง
ความเหมาะสมในการลงโทษแม้ว่า จะมิ ได้ มีเหตุ ใ นเรื่อ งผู้ก ระทำไม่ รู้ผิ ดชอบห รื อ ถู ก บั ง คั บ ก็ ต าม
แต่เป็นนโยบายในทางอาญาที่เห็นว่าหากลงโทษไปก็ไม่มีประโยชน์หรือมีน้อยกว่าการไม่ลงโทษ เพราะ
การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นฐานความผิดที่มิได้รุนแรง และมิได้กระทบต่อเนื้อตัวร่างกาย
โดยตรง หากปล่อยให้ถึงขั้นต้องเอาโทษแก่สามีหรือภริยาก็จะเป็นการสร้ างรอยร้ าวและกระทบต่ อ
ความเป็นอยู่ของสถาบันครอบครัวได้ 23
ในส่วนของความแตกต่างระหว่างอำนาจกระทำและเหตุยกเว้นโทษนั้น สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
ประการแรก เหตุเกี่ยวกับความรับผิด อำนาจกระทำนั้ นจะเป็ น เหตุ เ กี่ ย วกั บ
การกระทำซึ่งจะไม่เป็นความผิดโดยไม่พิจารณาตัวผู้กระทำ ขณะที่เหตุยกเว้นโทษจะเป็นเหตุเกี่ยวกับ
ตัวผู้กระทำที่ไม่สมควรลงโทษแม้วา่ การกระทำนั้นจะเป็นความผิด

22

เพิ่งอ้าง 207.
23
โอฬาร กุลวิจิตร และอมรพจน์ กุลวิจิตร, เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ
เหตุรอการลงโทษและรอการกำหนดโทษ (ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช" 2552) 109.
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ประการที่สอง ความรับผิดทางอาญา อำนาจกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ถือว่าผู้กระทำไม่มีความผิดเลย ขณะที่เหตุยกเว้นโทษกฎหมายถือว่ายังคงเป็นความผิด
เพียงแต่ไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาเท่านั้น
ประการที ่ ส าม ความรั บ ผิด ในทางแพ่ง เมื ่ อ อำนาจกระทำไม่เ ป็ นความผิด
ผู ้ ก ระทำจึ งไม่ ต้ องรั บผิ ดทั ้ง ในทางอาญาและในทางแพ่ง ด้ว ย ขณะที ่เ หตุ ยกเว้นโทษยั งคงต้ องมี
ความรับผิดในทางแพ่ง กล่าวคือ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวยังคงเป็ น
ความผิดเพียงแต่ได้รับยกเว้นโทษทางอาญา เช่น นาย ก ต่อย นาย ข ซึ่งกำลังจะเดินเข้า มาทำร้ า ย
ตนเองอั นเป็ นการป้ องกั นโดยชอบด้ วยกฎหมาย เช่ นนี ้ นาย ก ไม่ ม ี ค วามผิ ด และไม่ ต้ องรั บผิด
ทั้งในทางอาญาและในทางแพ่ง แต่หากนาย ก พังประตูรั้วของนาย ข เพราะกำลังหลบหนีคนที่กำลั ง
ติดตามมาทำร้าย เช่นนี้นาย ก ยังคงมีความรับผิดในทางอาญาแต่ได้ รับยกเว้ นโทษเพราะเป็ นก าร
กระทำด้วยความจำเป็น อย่างไรก็ดี ในทางแพ่งยังคงต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่นาย ข เป็นต้น
ประการที ่สี ่ กรณี ผ ู้ กระทำความผิด หลายคน อำนาจกระทำนั้ นเมื ่อเป็ นการ
กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระทำในลักษณะของตัวการร่วม ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน จึงไม่มีความผิ ด
เช่นเดียวกับผู้กระทำ ขณะที่เหตุยกเว้นโทษพิจารณาถึงตัวผู้กระทำเป็นหลัก จึง ถือว่าผู้กระทำยังคงมี
ความผิ ดเพี ยงแต่ไ ด้ รับ ยกเว้นโทษเฉพาะตั วผู ้ก ระทำคนนั้ น ทำให้ ตั วการ ผู ้ ใ ช้ หรื อผู้ สนับสนุน
ยังคงต้องรับผิดอยู่
ประการที ่ ห้า เจตนารมณ์ ของกฎหมาย สำหรั บอำนาจกระทำนั้ นเนื่ องจาก
กฎหมายยินยอมให้มีการทำลายคุณค่าหรือสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองลงได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่า อื่ น ๆ
ที่สังคมเห็นว่ามีความสำคัญ มากกว่ า กล่าวคือ เป็นการกระทำที่สังคมเห็ นสมคว รกั บ ก ารก ระทำ
นั้นด้วย ขณะที่เหตุยกเว้นโทษนั้น กฎหมายเห็นว่าการกระทำนั้นไม่ถึงขนาดมีเหตุผลอั นชอบธ รรม
เพียงพอที่จะเป็นการยกเว้นความผิด สังคมไม่ได้เห็นด้วยหรือสนับสนุนให้ทำเช่นนั้น แต่ เมื่อพิจารณา
ถึงตัวผู้กระทำแล้ว กฎหมายเห็นว่าผู้กระทำได้กระทำไปโดยไม่มีความชั่วหรือความน่าตำหนิ ไ ด้ ข อง
จิตใจ อันส่งผลให้ผู้นั้นไม่ควรต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของตน
จะเห็นได้ว่า แม้อำนาจกระทำและเหตุย กเว้ นโทษจะมีลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น
อยู่บ้าง แต่ทั้งอำนาจกระทำและเหตุยกเว้นโทษนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรับผิดทางอาญา
ที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคลได้อย่างถูกต้อง
2.2.3 เหตุลดโทษ
เมื่อการกระทำครบองค์ป ระกอบการที่กฎหมายบั ญ ญัติ ผู้กระทำไม่ มี อ ำนาจ
กระทำหรื อ ไม่ ม ี เ หตุ ย กเว้ นความผิ ด ที ่ จ ะอ้ า งได้ ว่ า ตกอยู ่ ภายใต้ สถานการณ์ บ างอย่ า งซึ่งมี
ความจำเป็นต้องทำลายคุณค่าหรือสิ่งที่ตามปกติกฎหมายนั้นคุ้มครองและสังคมยอมให้กระทำได้ และ
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ไม่มีเหตุยกเว้นโทษซึ่งกฎหมายเห็นว่าผู้กระทำได้กระทำไปโดยไม่มีความชั่วหรือความน่าตำหนิได้ของ
จิตใจ อันส่งผลให้ผู้นั้นไม่ควรต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของตน ดังนั้น ผู้กระทำจึงมีความผิด
และต้องรับโทษตามกฎหมายเพราะผู้กระทำมีโอกาสในการเลือกที่จ ะไม่ก ระทำความผิดได้ แต่กลั บ
เลือกที่จะกระทำความผิด จึงมีความน่าตำหนิอยู่ในตัว กฎหมายจึงไม่ยอมและไม่สนับสนุนการกระทำ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฎหมายอาญาก็ได้กำหนดเหตุอันเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดเอาไว้หลายเหตุ
ด้วยกัน เพราะแม้ว่ากฎหมายจะมิได้สนับสนุนแต่ก็เข้าใจถึงเหตุแห่งการกระทำนั้น เนื่องจากมี เ หตุ ผ ล
อั น สมควรที ่ จะลดโทษให้ โดยปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญาหลายกรณี ไม่ ว ่ า จะเป็นกรณี
การป้องกันเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็ น ตามมาตรา 69 การกระทำเพราะ
เหตุ บ ั นดาลโทสะ ตามมาตรา 72 การกระทำความผิ ด เกี ่ยวกั บทรัพ ย์ บางมาตราระหว่ างญาติ
ด้วยกันเอง ตามมาตรา 71 วรรคสอง เหตุแห่งอายุ ตามมาตรา 75 และมาตรา 76 หรือเหตุบรรเทา
โทษอื ่น ๆ ตามมาตรา 78 อย่ า งไรก็ ดี ระบบกฎหมายอาญาของประเทศไทยมิไ ด้ ให้ ดุ ลพินิจแก่
ผู้พิพากษาในการกำหนดโทษอย่างอิสระ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเหตุที่สมควรลดโทษให้เหล่านั้น
มาบัญญัติอยู่ในกฎหมายเพื่อเปิดช่องให้ผู้พิพากษาสามารถกำหนดโทษที่เหมาะสมหรือลดโทษให้ แ ก่
ผู้กระทำความผิดได้24
ตัวอย่างสำคัญที่จะขออธิบายในที่นี้ ได้แก่ การกระทำเพราะเหตุ บั นด าลโทสะ
ตามมาตรา 72 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา เหตุ ผลที่ ทำให้การกระทำเพราะเหตุ บั นดาลโทสะ
มีน้ำหนักมากพอที่ จะสมควรลดโทษให้แ ม้ว่ า จะเป็นการกระทำที่ไ ม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่ อ งจาก
ผู้กระทำได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็ น
ที่เข้าใจกันดีว่ามนุษย์ทั่วไปย่อ มมี ความรู้สึกโกรธหรือ ไม่ พอใจเกิ ดขึ้ นได้ จึงทำให้ เ กิ ด การก ระท ำ
ความผิดเพราะความโกรธและไม่ทันได้คิดอย่างถ้ว น ประกอบกับผู้เสียหายเองก็เป็นต้นเหตุ ใ นการ
ก่อให้เกิดความโกรธหรือโทสะนั้นด้วย กฎหมายจึงเห็นว่าการกระทำด้วยเหตุดังกล่ า วสมคว รที่ จ ะ
ลดโทษได้ ทั ้ ง นี ้ ต้ อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที ่ กำหนดไว้ใ นมาตรา 72 ได้ แ ก่ (1) การถู กข่ มเหง
อย่างร้ายแรง ซึ่งต้องถึงขนาดที่ว่าวิญญูชนทั่วไปไม่สามารถอดทนได้ เช่น ผู้ตายวิ่งไล่น้องสาวจำเลย
เพื่อจะข่มขืนแล้วร้องด่าท้าทายขู่เข็ ญจำเลยอยู่ตลอดเวลาจนจำเลยระงับโทสะไม่อยู่ คว้ า มี ด พร้ า
ตามหลังผู้ตายไปทันในระยะทางประมาณ 8 เส้น และฟันผู้ตายตรงนั้น เป็นการกระทำโดยบั นดาล
โทสะ25 เป็นต้น หากเป็นเพียงการกระทำที่ทำให้เกิดความรำคาญหรือหงุดหงิดอยู่บ้างเพียงเล็ ก น้ อ ย
เมื ่ อ วิ ญ ญู ช นทั ่ว ไปสามารถอดทนหรื อระงั บความโกรธไว้ ไ ด้ เช่ นนี ้ ผ ู ้ ก ระทำก็ ไม่ สามารถอ้ าง

24

เพิ่งอ้าง 117.
25
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260/2513
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เหตุบันดาลโทสะได้ (2) การข่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม กล่าวคือ เป็นการกระทำโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร26 เช่น การที่ผู้ตายวิ่งไล่น้องสาวจำเลยเพื่อจะข่มขืนแล้วร้องด่าท้าทายขู่เข็ญจำเลย
อยู ่ ต ลอดเวลาตามเหตุก ารณ์ ข้า งต้ น ถื อ เป็น พฤติก ารณ์ ถึง ขนาดอันถือ ได้ว ่า เป็ นการถู กข่ มเหง
อย่ า งร้ า ยแรงด้ วยเหตุ อั นไม่เ ป็ นธรรมแล้ ว ทั ้ ง นี้ ในบางครั ้ง อาจไม่ ต้ องถึง ขั้ นผิ ดกฎหมาย และ
อาจกระทำต่อผู้กระทำโดยตรงหรือต่อผู้อื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระทำก็ได้27 และ (3) ต้อ ง
กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น กล่าวคือ ขณะที่ผู้กระทำยังมีความโทสะหรือความโกรธอยูห่ รือ
ในเวลาใกล้ชิดติดพันต่อเนื่องกระชั้นชิด 28 โดยยังไม่ขาดตอน29 และต้องเป็นการกระทำต่อ ผู้ ข่ ม เหง
เท่านั้น เช่น ตามตัวอย่างข้างต้น จำเลยคว้ามีดพร้าตามหลังผู้ตายไปทันในระยะทางประมาณ 8 เส้ น
และฟันผู้ตายตรงนั้น ถือเป็นการกระทำในเวลาใกล้ชิดติดพันต่อเนื่องกระชั้นชิดในขณะที่ความโก รธ
ยังคงอยู่ และเป็นการกระทำต่อผู้ตายซึ่ งเป็ นผู้ข่มเหง มิได้กระทำต่อคนอื่น จึงเป็นการกระท ำต่ อ
ผู้ข่มเหงในขณะนั้น เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้กระทำนั้นกระทำโดยพลาดหรือโดยสำคัญผิด
นอกจากการกระทำโดยบั นดาลโทสะแล้ว อีกตัวอย่างที่สำคัญ คือ เหตุบรรเทา
โทษ ตามมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหมายถึง ต้องเป็นเหตุที่เกี่ยวแก่คดีหรือเกี่ยวกับ
ตัวผู้กระทำนั้นและเป็นเหตุพอที่จะทำให้โทษที่จะต้องลงแก่ผกู้ ระทำความผิดบรรเทาลงได้ โดยมาตรา
ดังกล่าวได้ให้ตัวอย่างของเหตุบ รรเทาโทษไว้ห ลายกรณี ได้แก่ ผู้กระทำความผิด เป็ น ผู้ โ ฉด เขลา
เบาปัญญา ตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทา
ผลร้ า ยแห่ง ความผิ ด นั้ น ลุ แ ก่ โ ทษต่ อเจ้ า พนั กงานหรื อ ให้ค วามรู ้ แก่ศ าลอั นเป็ นประโยชน์ แก่
การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกั น โดยเหตุบรรเทาโทษตามมาตรานี้
เป็นดุลยพินิจของศาลว่าเห็นควรจะลดโทษหรือไม่ และต่อให้ปราฏเหตุลดโทษตามที่บัญญัติไว้ ก็ตาม
ศาลก็อาจจะไม่ลดโทษให้ก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษ ศาลสามารถลดโทษได้เพียงไม่ เ กิ น
กึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิด เท่า นั้ น ดังนั้น เมื่อพิจารณาในความหมายทั่ ว ไปแล้ ว
อาจกล่าวได้ว่า เหตุบรรเทาโทษดังกล่าวก็เป็นเหตุลดโทษนั่นเอง 30

26

หยุด แสงอุทัย , กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556)

181.
27

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 3) 218 -219.
28
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1787/2511
29
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1272/2513
30
โอฬาร กุลวิจิตร และอมรพจน์ กุลวิจิตร (เชิงอรรถ 23) 156.
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2.2.4 ความผิดอันยอมความได้
การแบ่ ง ประเภทของความผิ ด อาญาโดยพิ จ ารณาในแง่ ของการดำเนิ นคดี
อาจแบ่งได้เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้และความผิดอั นยอมความได้ โดยความผิดอันยอมความ
ไม่ได้หรือความผิดอาญาแผ่นดิน หมายถึง ความผิดที่นอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนคนหนึ่งคนใด
โดยตรงแล้ ว ยั ง มีผลกระทบต่อรั ฐ หรือ สัง คมโดยรวมด้ วย ด้ ว ยเหตุนี ้เ พื่ อป้ องกั นสัง คมโดยรวม
รัฐจึงมีหน้าที่เข้าไปดำเนินคดีเพื่อเอาตัว ผู้กระทำความผิดมาลงโทษแม้ว่าเอกชนผู้ที่ถูกกระทำโดยตรง
จะไม่ติดใจเอาความหรือดำเนินคดีก็ตาม
ขณะที ่ค วามผิ ดอั นยอมความได้ หรือ ความผิด ต่ อส่ว นตัว หมายถึ ง ความผิดที่
การกระทำความผิดนั้ นส่งผลกระทบต่อเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยตรง โดยไม่มีผลกระทบต่อ รั ฐ หรื อ
สังคมโดยรวม ดังนั้น เมื่อเอกชนผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงนั้นไม่ติ ดใจเอาความหรือดำเนิ นคดี รั ฐ จึ ง
ไม่ จ ำเป็นต้ องเข้ า ไปดำเนินคดีก ับผู ้กระทำความผิ ดอี ก 31 ทั ้ งนี ้ กฎหมายจะต้ องระบุ ไว้ ชัด เจนว่า
ความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้ โดยการพิจารณาว่าความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้
นั้น สามารถพิจารณาจากลักษณะสำคัญ32 ดังนี้
ประการแรก เป็ นความผิ ด ที ่ม ี ค วามเป็ นอาชญากรรมน้ อ ย คื อ เป็ นกรณี ที่
การกระทำความผิดนั้นมิได้มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือ
มีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปน้อยมาก
ประการที่สอง เป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมาก
ที่พึงเคารพในเจตจำนงของผู้เสียหายหรือมีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่ว นบุคคลโดยแท้ เนื่องจาก
การดำเนิ นคดี ใ นความผิ ด บางฐานเป็ นเรื ่ อ งส่ ว นตัว อย่ า งมาก และอาจกระทบกระเทื อนต่อ
ความเป็นอยู่ ชื่อเสียง เกียรติคุณของผู้เสียหาย เช่น ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา หมิ่นประมาท
เป็นต้น ซึ่งผู้เสียหายบางคนอาจไม่ต้อ งการเข้าดำเนิ นคดีแก่ผู้ก ระทำความผิด เลยหรื อ ไม่ ต้ อ งก าร
ให้ ด ำเนิ นคดี ไ ปจนคดี ถึ งที ่ สุ ด ทำให้ การดำเนิ นคดี แก่ ผู ้ก ระทำความผิด จึง ควรได้ รั บการแสดง
ความจำนงของผู้เสียหายก่อน ดังนั้น กฎหมายจึงได้บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้เสียหายทีจ่ ะฟ้องร้องดำเนินคดี

31

จุ ฬ ารั ต น์ ยะปะนัน , ‘ความผิดอาญาแผ่ นดิ นและความผิ ดอันยอมความได้ ’ ( 2553)
จุลนิติ 152 <http://web.senate.go.th/lawdatacenter/includes/FCKeditor/upload/Image/
b/K91_jul_7_2.pdf> สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565.
32
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 6, วิญญูชน 2560) 169 – 170.
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หรื อ ยุ ติ การดำเนิ นคดีส ำหรับ ความผิ ดบางประเภทไว้ 33 ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อเคารพความเป็ นส่ วนตั วของ
ผู้เสียหาย
ประการที ่สาม เป็ น ความผิ ดที่ มุ ่ง ประสงค์จ ะคุ ้ม ครองผู ้เ สี ยหายอย่ า งแท้จริง
เนื่องจากความผิดอันยอมความได้มีลักษณะของการกระทำที่ไม่รุนแรง ไม่ได้กระทบต่อสังคมโดยรวม
หรือประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นความผิดที่มีกฎหมายประสงค์จะคุ้มครองเอกชนคนหนึ่งคนใดโดยตรง
เป็นการเฉพาะเท่านั้น
ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยึดถือระบบการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐเป็นหลัก ดังนั้น
โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้ น จึงต้องถือว่ารัฐเป็นผู้ เสีย หายแล ะมี อ ำนาจ
ดำเนินคดีได้เสมอ ดังนั้น ความผิดอันยอมความได้จึงเป็นข้อยกเว้นซึ่งกฎหมายจะต้องเขียนบัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 326 - มาตรา
332 (กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา 333 วรรคหนึ่ง) ความผิดฐานฉ้อโกง
มาตรา 341 มาตรา 342 และมาตรา 344 - มาตรา 347 (กฎหมายบั ญ ญั ต ิ ว ่ า เป็ นความผิ ด
อันยอมความได้ตามมาตรา 348) หรือความผิดบางประการอันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ เ ค รื อ ญาติ
ตามมาตรา 71 (กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอั นยอมความได้ต ามมาตรา 71 วรรคสอง แม้ ว่ า
บางฐานความผิดตามที่ก ำหนดไว้ นั้น โดยปกติแล้วจะเป็นความผิ ดอั นยอมความไม่ได้ ก็ต าม เช่ น
ความผิดฐานลักทรั พย์ แต่ก็กลับกลายเป็นความผิด อั นยอมความได้ เ นื่องจากกฎห มายบั ญ ญั ติ ไ ว้
เช่นนั้น) เป็นต้น
2.3 ความเป็นมาและพัฒนาการของบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
การกระทำความผิดอาญาในระหว่ างผู้ที่ มีความสัม พันธ์ ใกล้ชิดกั นไม่ว่ า จะเป็ นคู่ ส ามี
ภริยาหรือเป็นเครือญาติกัน หากบังคับตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเกินไป ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรน
เสียเลย ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันพื้นฐานของสั ง คม
ที่มีความสำคัญมากที่สุดเกิดความแตกแยกและไม่ สงบสุขได้ ด้วยเหตุนี้กฎหมายตั้งแต่ในอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันจึงมีการบัญ ญัติยกเว้ นโทษหรือลดโทษสำหรับการกระทำความผิดบางประเภทใ นระหว่ า ง
บุคคลในครอบครัวเอาไว้ ซึ่งมีความเป็นมาและพัฒนาการ ดังนี้

33

เศรษฐบุ ต ร อิ ท ธิ ธ รรมวิ นิ จ และคณะ, การลดปริ ม าณคดีข ึ ้นสู ่ศ าล : ศึ ก ษากรณี
การกำหนดความผิดอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา (สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม 2552).
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2.3.1 กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายอาญาเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักการบัญ ญัติ ก ฎหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยปรากฏในรูปแบบของจารีตประเพณี ซึ่งแต่เดิมนั้นได้รับอิ ท ธิ พ ลมาจาก
กฎหมายของอินเดีย คือ คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ ตัวอย่างที่ปรากฏชัดเจนที่สุดว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
คัมภีร์ดังกล่าว คือ กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีบทบัญญัติที่จัดเป็นกฎหมายอาญามีหลายฉบับ
ด้วยกัน เช่น พระอัยการลักขณอาญาหลวง พระอัยการลักขณอาญาราษฎร์ และพระอัยการลักขณโจร
เป็นต้น34
จนกระทั ่ ง สมัย ต้ นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ในรั ช สมัยของพระบาทสมเด็จ พระพุ ทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ก็ได้มีการชำระและปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกั บ หลั ก
เหตุผล ความเป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคมในขณะนั้น โดยรวบรวมกฎหมาย
ลั ก ษณะต่า ง ๆ ที ่ ก ระจัดกระจายอยู ่ม าไว้ ในที ่เ ดี ยวกั น หรือ เป็ นชุ ดเดียวกัน เรี ย กว่า “กฎหมาย
ตราสามดวง” ทั้งนี้ ได้จัดแบ่งเป็นเรื่อง ๆ ไป 35 หนึ่งในนั้น คือ พระอัยการลักขณโจร ซึ่งตราขึ้นโดย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา และต่อมาพระอัยการลักขณโจรก็ ไ ด้
ถูกยกเลิกโดยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 12736 ซึ่งกฎหมายตราสามดวง ในส่วนของพระอั ย การ
ลั ก ขณโจรนี้ เองที ่ปรากฏบทบัญ ญั ติ เกี่ ยวกั บการลั กทรั พย์ ระหว่า งคู่ สมรสและเครือ ญาติไว้ดว้ ย
กล่าวคือ
มาตรา 146 บัญญัติว่า “มาตราหนึ่ง ลูกเขยลักทรัพยสิ่งของสิ่งใด ๆ ของพ่อตา
แม่ ย าย ๆ ลั ก ทรัพ ยของลูกเขย แลลู กษะใภ้ ลัก ทรัพ ยของพ่อ ผัวแม่ผ ัว ๆ ลั ก ทรั พยของลู กษะใภ้
ลูกลักทรัพยของพ่อแม่ ๆ ลักทรัพยของลูก น้าลักทรัพยของหลาน ๆ ลักทรัพยของน้า ลุงตาปู่ ห ญ้ า
อาวอาลักทรัพยหลาน ๆ ลักทรัพยลุงตาปู่หญ้าอาวอา พี่ลักทรัพยของน้อง ๆ ลักทรัพยของพี่ ประการ
เท่านี้ท่านว่าใช่อื่น เขาทรัพยเรื่องเดียวกันยากไร้เขาเสียกันมิได้ ให้คืนแต่ทรัพยสิ่งของนั้ นให้ แ ก่ กั น
จลงโทษและปรับไหมให้แก่กันดั่งฉันผู้อื่นมิได้

34

คณพล จันทน์หอม, รากฐานกฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3, วิญญูชน 2564) 109 - 111.
35
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 200 ปี กฎหมายตราสามดวง
2547 6 <https://www.krisdika.go.th/data/activity/act40.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564.
36
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อนึ ่ ง ผัวเมี ยลั กทรั พยสิ ่ง ของกันเอง ท่ า นมิใ ห้เ อาโทษดั่ งฉั นผู้ อื ่นเลย แม้ นลัก
แล้วจะหย่า แบ่งทรัพยกันก็ให้บังคับให้โดยขนาด ถ้าญาติเขยษะใภ้ทังหลายก็ดุจเดียวกัน” 37
จากบทบัญ ญั ต ิใ นกฎหมายตราสามดวง พระอั ยการลัก ขณโจร มาตรา 146
จะเห็นได้ว่า ขอบเขตความหมายของบุคคลซึ่ง กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ ไ ด้ รับ ป ระโยชน์
อันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ จากความเป็นเครือญาติห รือความใกล้ชิดกว้างกว่ าประมวลกฎหมาย
อาญาปั จ จุ บั น เนื ่ อ งจากในสมั ยก่ อนนั ้น คนไทยจะอาศัยรวมกันเป็ นครอบครั วใหญ่ ก่ อ ให้เกิด
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระหว่างเครือญาติค่อนข้างมาก และการอยู่ร่วมกันของเครือญาติอย่างใกล้ชิ ด
สนิมสนมก็อาจทำให้เกิดการหยิบฉวยทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวเดียวกั นไปด้วยความคุ้ นชิ น
ถือวิสาสะ หรืออาจจะด้วยอารมณ์ชั่ววูบ 38 จึงมีความจำเป็นที่กฎหมายต้องบัญญัติให้มีการลดหย่ อ น
ผ่อนโทษในกรณีที่เป็นการกระทำความผิด ฐานลักทรัพย์ใ นระหว่า งญาติใกล้ชิดด้วยกันเอง มิ ฉ ะนั้ น
หากปล่ อยให้ ฟ้ องร้ องเป็นคดี กั นไปย่ อมจะกระทบกระเทือ นต่ อความสั มพั นธ์ และความมั ่ นคง
ความสงบสุขในครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของสังคม โดยกฎหมายตราสามดวงได้ บั ญ ญั ติ
ยกเว้นโทษไปถึงการกระทำระหว่า งพ่อ ตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวกับลู กเขยลูกสะใภ้ รวมถึ ง ลุ ง น้ า อา
กับหลานด้วย แตกต่างกับกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดไว้เพียงสามีภรรยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน และ
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันเท่านั้น
2.3.2 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของ
ประเทศไทยที ่ป ระกาศใช้ เมื่ อปี พ.ศ. 2451 ซึ ่ ง แรงผลักดันสำคัญ ที ่สุ ดที ่ทำให้นำไปสู่ การยกร่าง
กฎหมายดังกล่าวก็เนื่องมาจากการถูกคุกคามจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวั นตกซึ่ง ทำให้
มีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงซึ่งก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค รวมถึงการทำสนธิสัญญาอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันตามมาอีกหลายฉบับ จนประเทศไทยต้องสู ญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จนก่ อ ให้ เ กิ ด
นโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อจะทำให้ประเทศไทยได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมา
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองการปกครอง การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่ นดิ น
การจั ด โครงสร้ า งสั ง คมใหม่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง นโยบายการปฏิ รู ป กฎหมายและการศาล
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ให้มีความทันสมัย ไม่ล้าหลัง และเท่าเทียมกับนานาประเทศ 39 พระบาทสมเด็จพระจุ ล จอ มเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงมีพระบรมราชโองการแต่ งตั้งคณะกรรมการร่ างกฎหมายอ าญาขึ้ นใ นปี
พุทธศักราช 2440 โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิ เ รกฤทธิ์ เป็นประธานกรรมก าร
ในระยะแรกนั้นคณะกรรมการร่างกฎหมายดังกล่าวสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี
ต่ อ มามี ปั ญ หาขัด ข้ องเนื ่อ งจากมีก ารเปลี่ ยนแปลงสมาชิก ของคณะกรรมการ การเปลี่ยนแปลง
แนวทางการร่างกฎหมาย รวมถึงภาระงานต่ าง ๆ ทำให้กระบวนการร่ างกฎหมายล่าช้ า และยุ ติ ล ง
ชั่วคราว จนกระทั่งพระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกล้า เจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระราชดำริ ใ ห้
ดำเนิ นโครงการยกร่ า งประมวลกฎหมายต่ อ ไป โดยมี นายยอร์ ช ปาดู ซ ์ ( Georges Padoux)
นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ร่างคนสำคั ญ ซึ่งยึดถือหลักการว่าร่า งประมวลกฎหมาย นี้ จ ะต้ อ ง
เที่ยงธรรมและเป็นระบบ 40 สำหรับแนวทางการยกร่างนั้นมาจากกฎหมายของต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมายของประเทศฝรั่ง เศส ประเทศเยอรมนี ประเทศฮังการี ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
ในอี ก หลายประเทศ รวมทั้ งนำกฎหมายเก่ า ของไทยมาพิจ ารณาเทียบเคี ยงด้ วย จึ ง อาจถือได้ ว่า
ร่างประมวลกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้กฎหมายไทยแต่ดั้งเดิมมาสู่การใช้
ระบบกฎหมายแบบรัฐสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการนำแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศมาใช้
แต่ก็ไม่ได้รับแนวคิดของต่างประเทศมาทั้งหมด เนื่องจากคณะผู้ ร่างเห็ นว่า ร่ างประมวลกฎหมาย
ฉบับนี้จะต้องเหมาะสมกับคนไทยและสภาพของสังคมไทยด้วย ส่งผลให้บทบัญญัติบางมาตรายังคงไว้
ซึ ่ ง ความคิ ดแบบไทย ๆ ที ่ แ ตกต่ างไปจากบทบัญ ญั ติ ของกฎหมายต่า งประเทศ41 ท้ ายที ่ สุ ดร่ าง
ประมวลกฎหมายอาญาฉบั บ ดั งกล่ า วก็ ผ ่ า นมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นปี พ ุ ท ธศั ก ราช 2450 และมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ป ระกาศใช้ เป็นกฎหมาย มีผลใช้บังคับเมื่ อ วั นที่
21 กั นยายน พุ ท ธศัก ราช 2451 ซึ ่ ง มี เ สี ยงตอบรั บที ่ด ีอ ย่า งมากจากทั้ ง นั กวิชาการชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ เนื่องจากมีความทันสมัยและเข้ากับสภาวการณ์ทางการเมืองและสังคมในปัจจุบัน 42
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สำหรับลักษณะและโครงสร้างของประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ สามารถแบ่ ง
ออกได้เป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา และภาคเกี่ยวกับความผิดและ
บทกำหนดโทษ โดยในส่วนของบทบัญญัติภาคทั่วไปนั้นมีการบัญญัติถึงเหตุยกเว้นหรือบรรเทาโทษไว้
ด้วย เช่น เหตุที่ผู้กระทำความผิดเป็นคนวิกลจริตตามมาตรา 47 เหตุที่กระทำผิดโดยบันดาลโทสะตาม
มาตรา 55 เหตุที่กระทำเกินกว่าสมควรแก่เหตุสำหรับการกระทำโดยจำเป็ นหรือ โดยป้ อ งกั นห รื อ
เกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตให้ก ระทำได้ ตามมาตรา 53 รวมถึงเหตุที่มีความสัมพันธ์ท างเค รื อ ญาติ
ในความผิดบางประการที่กระทำต่อทรัพย์ตามมาตรา 54 ด้วย43 กล่าวคือ
มาตรา 54 บั ญ ญั ต ิ ว่ า “ผู ้ ใดกระทำความผิ ดฐานประทุ ษร้ ายต่ อทรั พย์ สมบัติ
ตามที่กล่าวไว้ตั้งแต่มาตรา 288 จนถึงมาตรา 296 ก็ดี ตั้งแต่มาตรา 304 จนถึงมาตรา 312 ก็ดี ตั้งแต่
มาตรา 324 จนถึงมาตรา 329 ก็ดี แลในมาตรา 340 นั้นก็ดี ถ้ากระทำแก่ทรัพย์ญาติที่สืบสายโลหิ ต
นับโดยตรงขึ้นไป คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายทวด ของมันเองก็ดี นับโดยตรงลงมา คือ ลูก หลาน เหลน
ลื่อ ของมันเองก็ดี ท่านว่ามันควรรับอาญาที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดเช่นนั้นแต่กึ่งหนึ่ ง
ถ้ า แลความผิด เช่ นว่ ามานี้ เป็ นความผิด ที่ สามี กระทำต่ อภรรยา หรื อ ภรรยา
กระทำต่อสามี ท่านว่าไม่มีโทษ”
จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ยังคงปรากฏบทบัญญัติใน
ทำนองเดียวกันกับกฎหมายตราสามดวงอยู่ โดยยังคงกำหนดให้การกระทำความผิดระหว่างสามี กั บ
ภรรยาได้รับการยกเว้ นโทษเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนการกระทำความผิด ระหว่ างเค รื อ ญาติ ค นอื่ น
ผู้กระทำต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่รับเพียงกึง่ หนึ่งเท่านั้น และยังบัญญัติครอบคลุมถึง
การกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ ในหลายฐาน ได้แก่ ฐานลักทรัพย์ ฐานฉ้อโกง ฐานโกงเจ้ า หนี้
ฐานทำให้เสียทรัพย์ ฐานบุกรุก ฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์ซึ่งเป็ นความผิดลหุโทษ ซึ่งกว้า งมากกว่ า
กฎหมายตราสามดวงที่ก ำหนดไว้เ พียงแต่ความผิดฐานลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในส่วนของขอบเขต
ความหมายของเครือญาติตามประมวลกฎหมายฉบับนี้กลับแคบลง โดยไม่ลดหย่อนผ่อนโทษสำหรับ
การกระทำระหว่างพ่อตาแม่ยาย พ่อผัวแม่ผัว และลูกเขยลูกสะใภ้อีกต่อไป
2.3.3 ประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ได้ใช้บังคับมาเป็นระย ะเวล ากว่ า
30 ปีแล้ว จนกระทั่งถึงช่วงรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีแนวคิดต้องการแก้ ไ ขป รั บ ป รุ ง
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ปาดู ซ ์ ยอร์ ช , บั นทึก ของนายยอร์ช ปาดู ซ์ (Georges Padoux) ที ่ ป รึ ก ษาการร่ าง
กฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ผู้แปล, วิญญูชน 2546) 71.
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กฎหมายฉบับดังกล่าวให้สอดคล้อ งกับสภาวการณ์ปัจ จุบั น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก ารตรวจแ ก้
ประมวลกฎหมายอาญาขึ ้ นในปีพ ุท ธศัก ราช 2482 โดยประกอบไปด้ วยผู ้เ ชี ่ย วชาญทั ้ งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ เช่น นายอาร์ กียอง นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส นาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวั ส ดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทยั
ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการยกร่างครั้งนี้ 44 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในเวลาต่อมาคณะกรรมการเห็นว่ า
ควรยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับน่ า จะเหมาะสมกว่า การใช้วิ ธีแก้ไขเพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์ ดร.หยุ ด
แสงอุทัย ได้อธิบายเหตุผลไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมต้องรักษาโครงของกฎหมายเดิ ม
จึงยากที่จะแก้ไขให้ดีได้ และเมื่อของฉบับเดิมใช้ได้อยูแ่ ล้ว การยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับก็ไม่ต้องรีบร้อน45
จนกระทั่งการยกร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เสร็จสิ้น จึงประกาศใช้โดยพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาบั ง คั บ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2500 และยกเลิกกฎหมายลักษณอาญาตั้ ง แต่ นั้ น เป็ นต้ นมา
ซึ่งหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เนื่องมาจากกฎหมาย
ลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการบังคับใช้มานานและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจาย
กัน จึงสมควรที่จะได้ชำระสะสางและนำเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาในฉบับเดียวกัน ประกอบ
กับหลักการบางอย่างและวิธีการลงโทษบางอย่างควรจะได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์แ ละ
นานาประเทศในสมัยปัจจุบัน รวมถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 46
ซึ่งในส่วนของบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญาที่ มีการนำค ว ามสั ม พั นธ์
ระหว่างบุคคลมาเป็นเหตุยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษสำหรับการกระทำความผิด เกี่ยวกับ ทรั พ ย์ ใ น
ทำนองเดียวกันกับกฎหมายที่ผ่านมาในอดีตนั้ นยังมีก ารคงไว้อยู่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคั ญ
บางประการ โดยปรากฏในมาตรา 71 ดังนี้
มาตรา 71 บัญญัติว่า “ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336
วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้น ถ้าเป็นการกระทำที่สามีก ระทำต่อภริยา หรือภริ ย า
กระทำต่อ สามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
ความผิ ด ดัง ระบุ มานี ้ ถ้ า เป็นการกระทำที ่ผ ู้ บุ พ การี กระทำต่ อผู ้ สื บสั นดาน
ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี หรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้

44

Kanaphon Chanhom (เชิงอรรถ 39) 148.
45
หยุด แสงอุทัย , คำบรรยายประมวลกฎหมายอาญา (ดวงดาว 2500) 194 - 195.
46
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 หลักการและเหตุผลท้ายประมวลกฎหมาย.
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บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้น ศาลจะ
ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้”
จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญไปจากบทบัญญัติใ น
เรื่องเดียวกันในกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 อยู่บ้าง ซึ่งจากรายงาน
การประชุ ม อนุ กรรมการตรวจพิ จ ารณาแก้ไ ขประมวลกฎหมายอาญา ครั ้ งที ่ 15, 49/2482 ของ
คณะกรรมการกฤษฎีก า ได้ ก ล่ า วถึ ง การแก้ไ ขปรั บปรุง มาตรา 54 แห่ ง กฎหมายลัก ษณะอาญา
ร.ศ. 127 อันเป็นที่มาของบทบัญญัติตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุ บั นไว้ ด้ ว ย
โดยสามารถสรุปสาระสำคั ญของที่ป ระชุม ของอนุก รรมการตรวจพิจ ารณาแก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาของคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ ดังนี้
ประการแรก การยกเว้ นโทษหรื อ ลดหย่ อนผ่ อนโทษให้ ก ารกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ในระหว่างเครือญาตินั้นมีหลักการแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แล้วแต่ความคิดและ
บริบทเรื่องครอบครัว โดยบทบัญญัติต ามมาตรา 54 (เดิม) ก็แสดงถึงความเป็นมาและวั ฒ นธ รรม
ของไทย และอาศัยเหตุว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด ร้ายแรง
ประการที่สอง สำหรับสามีภริยาควรกำหนดให้เป็ นเหตุยกเว้ นโทษ เนื่ อ งจาก
หากกำหนดให้สามารถร้องทุกข์ได้แล้วคงจะทำให้ได้รับคำร้องทุกข์จ ำนวนมากและเป็นคดี ที่ ย ากต่ อ
การสืบสวน นอกจากนี้สามีภริยายังมีทรัพย์ปะปนกันด้วย
ประการที่สาม สำหรับ ญาติควรกำหนดให้เป็นความผิดส่ว นตัวแต่ถ้า ผู้ เ สี ย หาย
ร้ อ งทุ กข์ ให้ เอาโทษเต็ม เนื ่ อ งจากขณะนี ้ค วามเป็นอยู่ ในครอบครั วของคนไทยได้ เปลี่ยนไปมาก
จึงไม่ควรกำหนดให้ลดโทษโดยทันที เนื่องจากมีทรัพย์อยู่คนละต่างหาก และการลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
มาตรา 54 (เดิม) นั้นเป็นการวางบทที่เกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลตายตัวเกินไป แต่ด้วยสายสัมพันธ์
ความเป็นญาติก็ยังควรบั ญญั ติให้สิทธิที่จ ะให้อภัยกันได้แทน โดยให้ญาติเป็นผู้ตัดสินใจเอง ว่ า คว ร
ฟ้องร้องหรือไม่ซึ่งจะทำให้ความคิดในทางศีลธรรมดีขึ้นได้ ทั้งนี้ จะไม่ให้อัยการสามารถฟ้ อ งร้ อ งได้
เพราะจะเป็นการยอมให้อัยการเข้าไปขัดขวางเรื่องครอบครัว
สรุปได้ว่า ที่ประชุมมีมติตกลงให้การกระทำความผิดระหว่างญาติเป็ นคว ามผิ ด
ส่วนตัว แต่ถ้าผู้เสียหายร้องทุกข์ให้ เอาโทษเต็ม และบุตรบุญธรรมนั้ นไม่ยกให้ มี ฐ านะเส มอบุ ต ร
สำหรับสามีภรรยาทำผิดต่อกันให้ยกเว้นโทษ 47

47

อนุ ก รรมการตรวจพิจ ารณาแก้ ไขประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการกฤษฎีกา,
รายงานการประชุม ครั้งที่ 15, 49/2482 (4 กรกฎาคม 2482) 5-9.
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อย่ า งไรก็ ด ี คณะกรรมการบางส่ ว นได้ เ สนอแนะความคิ ด เห็ นที ่ น่ า สนใจ
บางประการ ได้แก่ การเสนอให้ควรใช้คำว่า ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้ นไปและโดยตรงลงมาเพื่ อ
ความชั ดเจน และการเสนอให้บ ัญ ญัต ิค รอบคลุ มถึงบุตรบุ ญ ธรรมเพื่ อให้ สอดคล้ องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย48 แต่สุดท้ายแล้ว ความเห็นดังกล่าวก็มิได้ถูกนำไปแก้ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
มิได้ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจนในรายงานการประชุม โดยในรายงานการประชุมปรากฏเพียงว่าที่ประชุ ม
มีมติตกลงกันตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น
จะเห็ นได้ว่ า เนื ่ อ งจากสภาวการณ์ ทางสั งคมเริ่ ม เปลี ่ ยนแปลงไป ครอบครัว
คนไทยไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนแต่ก่อน เมื่อจำนวนสมาชิกในครอบครัวลดน้ อ ยลง
ความผูกพันและความสนิทสนมระหว่ างเครือญาติก็ เ ริ่มลดน้อยลงไปด้วย ทำให้ประมวลกฎหมาย
อาญาบัญญัติเรื่องการยกเว้นโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในกรณีที่สามีกระทำต่อภรรยาหรือภรรยา
กระทำต่อสามีเท่านั้ น ส่วนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำต่อกั นในระหว่ างเค รื อ ญาติ ซึ่ ง ใ นอดี ต
เคยยกเว้นโทษหรือให้รับโทษเพียงกึ่งหนึ่งนั้น ปัจจุบันไม่ได้ยกเว้นโทษแต่อย่างใด เพียงแต่กำหนดว่ า
ในกรณี ท ี ่ ค วามผิ ด ดั ง กล่ า วเป็ นความผิ ด อั นยอมความไม่ ไ ด้ ก ็ใ ห้ ถื อ ว่ า เป็ นความผิ ด อั นยอม
ความได้ กล่าวคือ ต้องอาศัยคำร้องทุกข์จ ากผู้ เสียหายเท่า นั้ น นอกจากนี้ศาลจะลง โทษ ผู้ ก ระท ำ
ความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ไ ด้ อย่างไรก็ดี สาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คื อ เหล่ า
เครือญาติที่ได้รับประโยชน์ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ยังจำกัดไว้แคบกว่ า กฎหมาย
ในอดีตอย่างมาก ซึ่งได้แก่ สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาเดี ย วกั นเท่ า นั้ น
อันจะได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป
2.4 ขอบเขตความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
2.4.1 ความหมายและความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ในเรื่องความหมายของบุคคล เนื่องจากตามบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มิได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ามีขอบเขตความหมายกว้างมากน้อยเพียงใด และ
ครอบคลุ ม ถึ งบุ ค คลใดบ้า ง จึ ง ต้ อ งอาศัยการตี ค วามตามตำรา ความเห็ นของนั ก วิ ชาการ และ
คำพิพากษาศาลฎีกาเท่านั้น

48

เพิ่งอ้าง 6.
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2.4.1.1 สามี – ภริยา
ความเป็นสามี-ภริยาต้องเป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 49 ดังนั้ น
หากเป็นการอยู่กินฉันสามีภ ริยาโดยไม่ไ ด้จ ดทะเบียนสมรสหรือแต่ งงานระหว่า งเพศเดียวกั น ย่ อ ม
ไม่เป็นสามีภริยาตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งสอดคล้องกับการตีความตามแนวของ
คำพิพากษาศาลฎีกา เช่น การตีความว่าสามีภริยา หมายถึง สามีภริยาที่มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
ไม่รวมถึงที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา50 หรือเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น การสมรส
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่สมรสเป็นชายและหญิ ง เมื่อจำเลยและโจทก์ร่วมต่างก็เป็นหญิง จำเลยและโจทก์
ร่วมจึงไม่มีสถานะเป็นสามีภริยาตามกฎหมาย จึงไม่ต้องด้วยเหตุยกเว้นโทษตามมาตรา 7151

49

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 16, วิญญูชน 2558) 202.
50
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 502/2563 ก่อนเหตุจำเลยกับผู้เสียหายอยู่กินกั นโดยมิ ไ ด้ จ ด
ทะเบี ยนสมรส และระหว่ า งอยู ่ก ินด้วยกันร่ว มกั นลงทุนประกอบกิจ การร้ านอินเตอร์ เน็ ตที ่บ้ าน
ผู้เสียหาย ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกันฉันสามี -ภริยา ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์รวมโดยแต่ละฝ่าย
มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวคนละเท่า ๆ กัน เมื่อเลิกกันต้องแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง การที่จำเลย
กับพวกมาขนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปเป็ นของตน
ฝ่ายเดียวทั้งหมด เป็นการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต จำเลยจึงมี ค วามผิ ด
ฐานร่วมกันลักทรัพย์
51
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2887/2563 โจทก์ร่วมมิได้มอบการครอบครองทรัพย์ให้จำเลย
ครอบครองแทน ทั้งยังกำชับมิให้จำเลยยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์ร่วม การที่จ ำเลยเอา
ทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์ร่วมไปจำนำและนำเงิ นที่ได้จ ากการจำนำไปเป็นของตน จึงเป็ นการเอา
ทรัพย์ของโจทก์ร่วมไปโดยมีเจตนาทุจริต เป็ นความผิดฐานลักทรัพย์ มิใช่ความผิดฐานยักยอก โจทก์
ร่วมและจำเลยจดทะเบียนสมรสกันที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี 2557 แม้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ มาตรา 1459 วรรคหนึ่ง จะบัญญัติว่า “การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญช าติ ไ ทย
ด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นก็ได้” และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายฯ มาตรา 20 วรรคหนึ่ง บั ญ ญั ติ ว่ า
“การสมรสซึ่งได้ทำถูกต้องตามแบบที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายแห่งประเทศที่ทำการสมรสนั้น ย่อมเป็นอัน
สมบูรณ์” ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี มาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าวบัญญัติว่า “เงื่อนไขแห่งการสมรสให้
เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่าย” เมื่อจำเลยและโจทก์ร่วมเป็นผู้มีสัญชาติไทย ดังนัน้
ในการพิจารณาถึง ความสมบู รณ์แห่งการสมรสระหว่ างจำเลยและโจทก์ ร่วมจึง ต้อง พิ จ ารณ าต าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ บรรพ 5 หมวด 2 เรื่องเงื่อนไขแห่งการสมรสประกอบด้วย เมื่ อ
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ในส่วนของความรับผิด หากเป็นการกระทำตามฐานความผิดที่ระบุไว้ใ น
มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเป็นกรณีที่สามีกระทำต่อภริยาหรือภริยากระทำต่อสามี
ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ กล่าวคือ ยังคงถือว่ามีความผิดอยู่ เพียงแต่ได้รับยกเว้นโทษนั่นเอง
2.4.1.2 บุพการี – ผู้สืบสันดาน
บุพการีและผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้ นไปและ
ผู ้ ส ื บ สายโลหิต โดยตรงลงมา และไม่ หมายความรวมถึ งบุ ต รบุญ ธรรม 52 ซึ ่ ง เป็ นไปตามแนวของ
คำพิพากษาศาลฎีกาเช่นเดียวกั น เช่น คำว่าสืบสันดานตามพจนานุก รมหมายความว่ า สื บ เชื้ อ ส าย
มาโดยตรง ประกอบกับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1586, 1587, 1627 ทำให้
เห็นว่า บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะแตกต่างกับบุตรชอบด้วยกฎหมาย และผู้รับบุตรบุญธรรมก็ มี ฐ านะ
ต่ า งกั บ บุ พ การี โ ดยตรง ซึ ่ ง การตี ค วามตามประมวลกฎหมายอาญาต้ อ งตี ค วามโดยเคร่ งครัด
บุตรบุญธรรม จึงไม่ใช่ผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการีตามมาตรา 7153
ในส่วนของความรับผิด หากเป็นการกระทำตามฐานความผิดที่ระบุไว้ใ น
มาตรา 71 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา และเป็นกรณีท ี่ ผ ู้ บุ พ การี ก ระทำต่อ ผู ้ สื บสั นดานหรือ
ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอั นยอมความได้ ก็ ใ ห้ เ ป็ น

มาตรา 1448 บั ญ ญั ต ิ ว ่า “การสมรสจะทำได้ต ่อ เมื่ อชายและหญิง มี อายุ สิ บเจ็ ดปี บริ บูรณ์ แล้ว”
แสดงว่า การสมรสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่สมรสเป็นชายและหญิง เมื่อจำเลยและโจทก์ร่วมต่างก็เป็นหญิง
การสมรสระหว่างจำเลยและโจทก์ร่วมจึง ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขของการสมรสตามกฎหมายไทย จำเลย
และโจทก์ ร่ วมไม่ มี สถานะเป็ นสามีภริ ยาตามกฎหมาย กรณี จ ึ ง ไม่ ต้ องด้ วยเหตุยกเว้ นโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71
52
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เชิงอรรถ 49).
53
คำพิ พ ากษาศาลฎี กาที ่ 956/2509 คำว่ า สืบสั นดานตามพจนานุ กรมหมายความว่า
สื บ เชื ้อ สายมาโดยตรง และตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ มาตรา 1586, 1587, 1627
แสดงว่า บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะแตกต่างกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้รับ
บุตรบุญธรรมก็มีฐานะต่างกับบุพการีโดยตรงของบุตรบุญธรรมอยู่หลายประการ มาตรา 1586, 1627
เป็นบทบัญญัติพิเศษให้สิทธิบางประการแก่บุตรบุญธรรมในทางแพ่งเกี่ยวกับสัมพั นธ์ทางค รอบครั ว
และมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมเท่ า นั้นต้อ งใช้โดยเคร่ง ครั ด เฉพาะการตีความถ้อยคำในป ระมวล
กฎหมายอาญาก็ต้องตีความโดยเคร่งครัด จึงหาชอบที่จะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ดังกล่าวมาใช้ตีความคำว่า ผู้สืบสันดาน ตามมาตรา 71 วรรค 2 ไม่ บุตรบุญธรรมจึ ง ไม่ ใ ช่
ผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการีตามมาตรา 71 จึงยอมความไม่ได้
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ความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งปกติแล้วเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้หรื อ
เรียกว่าอาญาแผ่นดิน ซึ่งรัฐมีหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพราะความผิดลักษณะดัง กล่ า ว
เป็นการสร้างความไม่สงบสุขให้กับสังคม อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นและความสงบสุ ข
ภายในครอบครัว มาตรา 71 จึงได้บัญญัติให้สามารถยอมความกันได้ กล่าวคือ ต้องอาศัยการร้องทุกข์
จากผู ้ เ สี ยหายจึง จะดำเนิ นคดี ได้ รั ฐ ไม่ สามารถเป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม ดำเนิ นคดี แต่ อ ย่ า งใด นอกจากนั้น
แม้ ว ่ า จะฟ้อ งร้ องกั นเป็นคดี แล้ว ก็ ตาม แต่ ศาลจะลงโทษน้ อยกว่ า ที ่ก ฎหมายกำหนดไว้ สำหรับ
ความผิดนั้น ๆ เพียงใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษขัน้ ต่ำ
2.4.1.3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกั น หมายถึง การร่วมบิดามารด าเดี ย วกั น
ตามข้อเท็จจริงด้วย แม้ว่าจะเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดา ถ้าเป็นกรณีที่บิดานอกกฎหมายรับ รอง
บุ ต รเฉพาะบางคนที ่ กระทำความผิด ต่อ กั น ก็ ย ั งคงถื อว่ าเป็ นบิด าเดี ยวกั นอยู ่นั่ นเอง แต่ ถ้ าบิดา
ไม่ปรากฏก็จะถือว่าร่วมบิดาเดียวกันคงจะไม่ได้ 54 ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา เช่น ศาลฎีกาเห็นว่ า
ความผิ ด ฐานลั กทรัพ ย์ ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 นั ้ น ในกรณี ที่ น้ อ งกระทำต่อ
พี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันเป็นความผิดอันยอมความได้ 55
ในส่วนของความรับผิด หากเป็นการกระทำตามฐานความผิดที่ระบุไว้ใ น
มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเป็นกรณีที่พี่หรือน้องร่วมบิด ามารดาเดีย วกั นก ระทำ
ต่อกัน เช่นนี้มีความรับผิดเช่ นเดียวกับกรณีของผู้บุพการีก ระทำต่อ ผู้สืบสันด านห รื อ ผู้ สื บ สั นดาน
กระทำต่อผู้บุพการี ตามที่ได้อธิบายไปแล้วตามข้อ 2.4.1.2
2.4.2 ฐานความผิดตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
สำหรับฐานความผิดนั้ น กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะความผิ ดอันเกี่ ย วกั บ ท รั พ ย์
ที่ไม่มีความรุนแรงและเฉพาะบางมาตราที่ก ำหนดไว้ เท่ านั้ น โดยประมวลกฎหมายอาญาปั จ จุ บั น
ครอบคลุมถึงความผิดฐานลักทรัพย์ ฐานวิ่งราวทรัพย์ (เฉพาะที่ไม่เป็นอันตรายแก่ ก ายหรื อ จิ ต ใจ
อั นตรายสาหั ส หรื อ ถึ งแก่ค วามตาย) ฐานฉ้ อ โกง ฐานโกงเจ้า หนี ้ ฐานยั ก ยอก ฐานรั บ ของโจร
ฐานทำให้เสียทรัพย์ และฐานบุกรุก

54

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เชิงอรรถ 49) 203.
55
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 528/2506 ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 นั ้ น หากน้ อ งกระทำต่ อพี่ ร่ วมบิ ดามารดาเดี ยวกัน ก็ เ ป็ นความผิ ด อั นยอมความได้
เมื่อพี่ถอนคำร้องทุกข์ คดีก็ย่อมระงับไป
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บทที่ 3
ขอบเขตความรับผิดของผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในต่างประเทศ
ตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณี
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ หากเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำ
ต่อสามี ผู้กระทำจะได้รับยกเว้นโทษ ขณะที่หากเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีก ระท ำต่ อ ผู้ สื บ สั นด าน
ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุ พการี หรือพี่หรือน้องร่ วมบิด ามารดาเดียวกันกระทำต่อ กั น กฎหมาย
เพียงให้เป็นความผิดอันยอมความได้ กล่าวคือ ต้องอาศัยการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย จึงจะดำเนิ นคดี
ได้ ล ำพั ง แค่รั ฐ ไม่ส ามารถเป็ นผู ้ริ เ ริ ่ มดำเนินคดี นอกจากนั ้ น แม้ ว ่ า จะฟ้อ งร้ อ งกั นเป็ นคดี แล้ว
ศาลก็ ส ามารถลงโทษน้ อยกว่ า ที ่ก ฎหมายกำหนดไว้ สำหรั บความผิ ดนั ้ น ๆ เพี ย งใดก็ไ ด้ ดั งนั้น
ในส่วนนี้จะได้ท ำการศึ กษาถึง ขอบเขตความรับผิดของผู้ก ระทำความผิ ดเกี่ย วกั บ ท รั พ ย์ แ ต่ ไ ด้ รับ
ประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างบุคคลของกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ น
ขอบเขตของความหมายบุ คคล ความรั บผิ ดทางอาญา รวมถึ งฐานความผิ ดว่ า ครอบคลุ มถึ งฐาน
ความผิดใดบ้าง ซึ่งในที่นี้จะศึกษากฎหมายของประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางด้า นกฎหมายมาอย่างยาวนาน โดยใช้
ระบบกฎหมาย Civil Law หรือระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรป ซึ่งมีบ่อเกิดกฎหมายหลักที่สำคัญ คื อ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร เยอรมนีเป็นประเทศที่ มีความทั นสมัย มีความก้าวหน้า มีรูปแบบของ
วิถีชีวิตและอัตลักษณ์โดดเด่น ในขณะเดียวกันก็มีการส่ งเสริม ความเท่า เทียมทาง เพศ ในระดั บ สู ง
ส่งเสริมสิทธิคนพิการ และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งยังให้ความสำคั ญ กั บ สถ าบั น
ครอบครัวอย่างมาก โดยปรากฏอยู่ในทั้งรูปแบบนโยบายและกฎหมาย และแม้ว่าประเทศเยอรมนี
จะถือหลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดจนทำให้กฎหมายขาดความยืดหยุ่น โดยมี
การกำหนดความผิดบางประเภทซึ่ง เปิดช่ องให้ เอกชนสามารถเข้ ามามีส่ว นร่วมในก ารร้ อ งขอ ให้
มีการลงโทษผู้กระทำความผิดได้ เนื่องจากเห็นว่าความผิดนั้นไม่มีประโยชน์สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อ ง
หนึ่งในนั้นก็คือ ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรั พ ย์ ร ะหว่ า งบุ ค คลใน
ครอบครัว
ขณะที ่ ประเทศญี ่ ปุ ่นก็เ ป็ นอี กหนึ ่ งประเทศที ่น่ า สนใจ เนื ่ อ งจากมี พ ัฒ นาการทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งด้านกฎหมายที่เข้มแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับเหล่า ประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยเป็ น
การผสมผสานระหว่างระบบกฎหมาย Civil Law และระบบกฎหมาย Common Law ประกอบกับ
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เอกลักษณ์และขนบธรรมเนียมเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น สำหรับกฎหมายอาญา ประเทศญี่ปุ่นได้ รับ
อิทธิพลมาจากกฎหมายอาญาเยอรมันค่อนข้างมาก โดยปรากฏฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่ างบุ คคลในครอบครัวในทำนองเดียวกั นกับประมวลกฎหมายอ าญา
มาตรา 71 ของประเทศไทย และกฎหมายอาญาเยอรมันด้วย
นอกจากนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการบั ญ ญัติฐ านความผิดที่ เกี่ยวข้องกั บ ก ารก ระท ำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์เช่นเดียวกัน
แม้ ว ่ า ระบบกฎหมายของฟิ ลิ ปปิ นส์ใ นปัจ จุ บันจะเป็นรู ปแบบผสมผสานระหว่า งระบบกฎหมาย
Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ยั ง มีพ ื ้ นฐาน
กฎหมายมาจากคัมภี ร์อัลกุ รอานซึ่ง เป็ นการได้ รับอิทธิ พลของศาสนาอิสลาม ส่งผลให้ ก ฎหมายมี
ความเกี ่ ยวโยงกั บความเชื ่ อทางศาสนาและให้ ความสำคัญ เรื ่อ งความสัม พั นธ์ ระหว่ า งบุ คคลใน
ครอบครัวอีกด้วย
เนื่องจากทั้งสามประเทศข้ างต้ นเป็ นประเทศที่มีพั ฒนาการทางกฎหมายที่ น่ า สนใจ
ปรากฏแหล่งที่มาจากระบบกฎหมายที่หลากหลาย รวมทั้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ล ะป ระเทศ
อั นสมควรที ่ จ ะนำมาศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และนำไปประกอบการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมายของ
ประเทศไทยต่อไป
3.1 ประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศซึ่ งมีพัฒ นาการทางด้ านกฎหมายมาอย่า งยาวนาน และ
ใช้ ระบบกฎหมาย Civil Law หรื อ ระบบประมวลกฎหมาย ซึ ่ งมี แนวคิ ด ว่ า การควบคุม และรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐมิใช่หน้าที่ของเอกชน อย่างไรก็ดี แต่เ ดิ ม นั้ น
ในการเริ่มคดีและฟ้องคดีของประเทศเยอรมนีจะกระทำโดยเอกชนผู้เสียหายหรือบุคคลในครอบครั ว
โดยรัฐจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่ต่อมาเริ่มมีความคิดว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้ นมีผ ลกระทบต่ อ
ชุมชน รัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาจัดการดำเนินคดีให้ 1 ส่งผลมายังปัจจุบันที่ประเทศเยอรมนีถือหลักการ
ดำเนินคดีอาญาโดยรัฐอันได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส โดยมีหลักการว่าการดำเนินคดี อ าญา
เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ และรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจในการดำเนิ นการฟ้องร้องเพื่อ รั ก ษ าคว ามสงบ

1

K Neumann, Manual of German Law : Part VI German Criminal Procedure
(Vol 2 No 6, Her Majesty’s Stationary office 1952) 138 อ้างถึงใน อรุณี กระจ่างแสง, ‘อัยการ
กับการสอบสวนคดีอาญา’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532) 36.
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เรี ย บร้ อ ยของสั ง คม 2 ซึ ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ผู ้ ม ี อ ำนาจหน้ า ที ่ ด ำเนิ นคดี อ าญาก็ คื อ
พนักงานอัยการ โดยการดำเนินคดี จ ะสามารถกระทำได้ ก็ต่อเมื่อ มีการฟ้องร้องผู้ ก ระท ำคว ามผิ ด
ต่อศาล กฎหมายเยอรมันจึงได้กำหนดองค์กรของผู้ที่มีอำนาจในการฟ้องคดีอาญาไว้ ได้แก่ พนักงาน
อัยการและผู้เสียหาย โดยพนักงานอัยการมีอำนาจในการดำเนิ นคดีอย่ างกว้างขวางและสามารถใช้
อำนาจได้ตั้งแต่การเริ่มต้นคดี การดำเนินคดี และการวินิจฉัยสั่งคดี กล่าวได้ว่า พนักงานอัยการเป็ น
ผู้ดำเนินการได้เองทั้งสิ้น ขณะที่ผู้เสียหายจะมีอำนาจเพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น3
สำหรับการแบ่งประเภทความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ในอดีต
ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามความหนักเบาของโทษ ได้แก่ ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ์ ความผิด
อาญาโทษปานกลาง และความผิดลหุโทษ 4 แต่ต่อมาได้มีแนวคิดที่ว่า ความผิดลหุโทษนั้นไม่ ไ ด้ เ ป็ น
อาชญากรรมจึงมีการยกเลิกความผิดดังกล่าวและเรียกใหม่เป็นว่า “กฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็น
การฝ่าฝืนระเบียบ” แทน จึงทำให้ในปัจจุบันความผิ ดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาเยอ รมั น
เหลือเพียง 2 ประเภท คือ ความผิดอาญาโทษอุกฉกรรจ์ ซึ่งได้แก่ ความผิดอาญาที่ต้องระ วางโทษ
จำคุกขั้นต่ำตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป หรือความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษที่หนักกว่านั้น และความผิดอาญา
โทษปานกลาง ซึ่งได้แก่ ความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษจำคุกที่เบากว่าความผิดอาญาโทษอุก ฉกรรจ์
หรือความผิดอาญาที่ต้องระวางโทษปรับ5
แม้ว่ากฎหมายของประเทศเยอรมนีจะยึดถือหลักการดำเนิ นคดีอาญาเป็นเรื่อ งของ รั ฐ
แต่ ก ็ ยัง มี การกำหนดความผิดบางประเภทซึ่ งเปิด ช่อ งให้ เ อกชนสามารถเข้ า มามีส่ วนร่ว มในการ
ร้องขอให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดได้ โดยถือเป็นข้อยกเว้นและสามารถกระทำได้เท่าที่กฎหมาย
กำหนดไว้เพียงเท่านั้น ได้แก่ ความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikte) ความผิดที่ผู้เสียหาย

2

Mathias Reimann and Joachim Zekoll, Introduction to German Law (2nd
edition, Kluwer Law International 2005) 431 อ้ า งถึ ง ใน อรุ ณ ี กระจ่ า งแสง, ‘อั ย การกั บ
การสอบสวนคดีอาญา’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532) 47.
3
กิ ต ติ บุ ศ ยพลากร, ‘ผู ้ เ สี ยหายในคดี อ าญา’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ต ิ ศ าสตรมหาบั ณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523) 17.
4
คณิ ต ณ นคร, 'อั ย การเยอรมันและการดำเนิ นคดี อาญาของอั ยการก่อ นฟ้อ ง ' ใน
รวมบทความด้านวิช าการของศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด (พิมพ์อักษร 2540)
148-149.
5
German Criminal Code Section 12.
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ต้องให้อำนาจ (Ermächtigungsdelikt) และความผิดที่เอกชนฟ้องคดีเองได้ (privatklagedelikte)6
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้
ประเภทแรก ความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ (Antragsdelikte)
ความผิดประเภทนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย โดย
กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการร้องทุกข์ภายในสามเดือนและสามารถถอนคำร้องทุกข์
ได้ก่อนคดีจะถึงที่สุด อย่างไรก็ดี สามารถทำการสอบสวนได้ก่อนมีการร้องทุกข์ ตัวอย่างความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน เช่น ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ความผิดฐานประมาทเป็นเหตุ ใ ห้
ผู้อื่นบาดเจ็บ รวมถึงความผิดฐานลักทรัพย์ภายในครอบครัว เดียวกัน เป็นต้น อย่างไรก็ดี ความผิ ด
ประเภทดังกล่าวพนักงานอัยการสามารถมีความเห็ นสั่งไม่ฟ้องได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึ ง
การสั่งไม่ฟ้องคดีนั้นด้วย ส่งผลให้ผู้เสียหายมีสิทธิร้องทุกข์ต่อผูบ้ ังคับบัญชาของอัยการผู้นั้นได้ โดยใน
ครั ้ ง นี ้ หากคำร้ องทุ กข์ ของผู้ เสียหายได้รั บการปฏิ เสธจากผู้ บัง คั บบัญ ชาดั งกล่า ว ผู ้ เสี ยหายอาจ
ยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดของมลรัฐหรือสหพั นธรั ฐได้อีก ครั้ งหนึ่ง เพื่อให้ศาลสั่ง ให้ พ นั ก งานอั ย ก าร
ยื่นฟ้องได้7
ประเภทที่สอง ความผิดที่ผู้เสียหายต้องให้อำนาจ (Ermächtigungsdelikt)
กล่าวคือ เป็นความผิดที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เสียหายอย่างแท้จริง โดยแตกต่าง
จากความผิดที่ผู้เสียหายต้องร้องทุ กข์ต รงที่ความผิดประเภทนี้ ไม่ส ามารถกระทำก ารสอบสว นไ ด้
จนกว่าผู้เสียหายจะได้มอบอำนาจให้ด ำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานทำให้เสียชื่อเสี ย งแก่
ประธานาธิบดีของสหพันธรัฐ

6

Anke Freckmann and Thomas Weqerich, The German Legal System (Sweet
and Maxwell 1999) 186 อ้างถึงใน พชรพร หงษ์สุวรรณ, ‘เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษา
กรณีความผิดบางฐานระหว่างสามีภ ริยา’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ย ธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ 2555) 56.
7
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ‘หลักการฟ้องคดีอาญาเชิงบังคับและขอบเขตการใช้ดุ ล ยพิ นิจ
ของอัยการเยอรมัน’ (การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง การชะลอการฟ้องในทัศนะอาจารย์มหาวิทยาลัย,
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2521) 12-23 อ้างถึงใน อารยา เกษมทรัพย์, ‘การฟ้ อ ง
คดีอาญาของผู้เสียหาย : ศึกษาเฉพาะกรณี พ นักงานอัยการสั่ง ไม่ ฟ้อง’ (วิทยานิพ นธ์ นิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536) 76-77.
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ประเภทที่สาม ความผิดที่เอกชนฟ้องคดีเองได้ (Ermächtigungsdelikt)
ความผิดประเภทนี้มีลัก ษณะเป็นการกระทำความผิดที่ไ ม่ร้ายแรง ไม่เกี่ยวกับ สิ ท ธิ ใ น
เนื้อตัวร่างกาย แต่มักเกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวของเอกชน ทั้ง เรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ และประโยชน์
ในทางทรัพย์สิน ยกตัวอย่างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ได้แก่ ความผิดฐานบุก รุ ก
ฐานดูหมิ่น ฐานละเมิดความเป็ นส่ว นตัวอย่ า งถือวิส าสะโดยการถ่ ายภาพ ฐานเปิ ด จดหมายผู้ อื่ น
ฐานทำร้ายร่างกาย ฐานขู่เข็ญผู้อื่น ฐานรับหรือให้สินบนเชิงพาณิชย์ ฐานทำให้เสียทรัพย์ ฐานกระทำ
ความผิดด้วยความมึนเมาบางกรณี และความผิดอาญาบางฐานตามกฎหมายว่าด้วยการแข่ ง ขั นทาง
การค้า กฎหมายสิทธิบัตร แบบแผน แบบเครื่องอุปโภค เครื่องหมายการค้ า การเลี ย นแบบและ
ลิขสิทธิ์8 โดยความผิดประเภทนี้กฎหมายให้เป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการที่อาจไม่เข้ า ดำเนิ นคดี
หากเห็นว่าขาดประโยชน์สาธารณะต่อการดำเนินการฟ้องร้อง นอกจากนี้ หากพนักงานอัยการเห็นว่ า
การที่พนักงานอัยการดำเนิ นการเองในคดี จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า พนักงานอั ย การ
ก็สามารถฟ้องคดีนั้นได้โดยมีฐานะเป็นโจทก์รับผิดชอบคดีโดยตรงขณะที่ให้ผู้เสียหายสามารถเข้าเป็น
โจทก์ร่วมได้9
จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันไม่ได้มีการบัญญัติเ กี่ ย วกั บ
ความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญาไทย อย่างไรก็ ดี
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันปรากฏความผิด บางประการที ่ม ี ลัก ษณะใกล้ เ คี ยงกับความผิด
อั นยอมความได้ โดยเป็นบทบั ญ ญัติ ที ่ต้ องอาศั ยการร้ องทุกข์ของผู้ เสียหายและมั กเกี่ ยวข้ องกับ
ความผิดที่มีลักษณะเป็นเรื่อ งส่ว นตัวของผู้ เสีย หายมิ ได้ก ระทบต่อส่ว นรวม นอกจากนี้ ได้ ป รากฏ
ความผิดที่ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีได้เองอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมั น ด้ ว ย
โดยถือ เป็ นข้ อยกเว้ นในการฟ้อ งคดีอ าญาของพนัก งานอั ยการที ่โ ดยปกติแ ล้ว จะมีหน้ า ที ่ใ นการ
ดำเนินการฟ้องคดีอาญาเป็นหลักอันสอดคล้องตามหลั กการที่ว่าการฟ้องร้องคดีอาญาหรือการดำเนิ น
คดีอาญาเป็นเรื่องของรัฐมิใช่เรื่องของเอกชนตามที่ได้กล่าวไปแล้ว กล่าวได้ว่า ประเทศเยอรมนีซึ่งแม้
จะถือหลักการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ แต่ก็ไม่ได้เคร่งครัด จนทำให้กฎหมายขาดความยืดหยุ่น โดยได้มี
การบัญญัติกฎหมายให้สิทธิแ ก่ผู้ เสียหายซึ่ งเป็ นเอกชนสามารถดำเนิ นคดีอ าญาสำห รั บ คว ามผิ ด
บางประเภทเองได้ เนื่องจากเห็นว่าความผิดนั้นไม่มีประโยชน์สาธารณะเข้ามาเกี่ยวข้อง

8

German Code of Criminal Procedure Section 374.
9
ปริญญา ชินะผา, ‘ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอันยอมความได้ : ศึกษากรณี
ความผิ ด เกี่ ยวกั บทรั พ ย์ ในลัก ษณะ12 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ต ิ ศ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2550) 53.
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นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่ นเกี่ยวกับการอธิ บ าย
ทฤษฎีเหตุยกเว้นโทษ เนื่องจากกฎหมายอาญาเยอรมั นมีโ ครงสร้ างความผิดอาญาป ระก อบด้ ว ย
การกระทำครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ ความผิดกฎหมาย และความชั่ว ดังนั้น ตามแนวคิ ด
ของกฎหมายอาญาเยอรมั นจึ ง แยกเหตุ ท ี่ ก ฎหมายไม่ ล งโทษอั นเนื ่ องมาจากการพิ จ ารณาถึง
“ความชั่ว” เช่น ความวิกลจริต หรือการกระทำของเด็ก เป็นต้น กับการพิจารณาถึงเหตุอื่น ๆ หรื อ
ที่เรียกว่า “เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัว” ซึ่งอยู่นอกโครงสร้างความผิดอาญาของเยอรมัน ออกจากกั น
อย่างชัดเจน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 โดยสามารถตัวอย่างเหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัว ที่ปรากฏ
ในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน เช่ น มาตรา 258 (6) แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน
มีสาระสำคัญว่า “ผู้ใดขัดขวางการดำเนินคดีหรือการลงโทษเพื่อ ช่วยเหลือ (เป็นประโยชน์) ต่อ ญาติ
ของผู้นั้น ผู้นั้นได้รับการยกเว้นโทษ”10
อย่ า งไรก็ด ี ในเรื ่ องฐานความผิด ที่ เกี่ ยวข้ องกับการกระทำความผิ ดเกี่ ยวกับทรั พย์
ระหว่างบุคคลในครอบครัว แม้ว่ากฎหมายของเยอรมันจะได้ มีบัญ ญัติไว้ก็ต าม แต่ก็มิได้ มี ลั ก ษณะ
เป็ นการยกเว้ นโทษแก่ผู ้กระทำความผิ ดอย่ า งสิ ้นเชิง ในทำนองเดี ยวกั นกั บมาตรา 71 วรรคหนึ่ง
แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาของไทย แต่ บั ญ ญั ต ิ ใ นลั ก ษณะว่ า จะถู ก ดำเนิ นคดี ไ ด้ ก ็ ต ่ อเมื่อ
มีการร้องทุกข์ซึ่งคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย โดยปรากฏตามมาตรา 247 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มีสาระสำคัญว่า
"หากญาติ ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งดูแลผู้กระทำความผิดเป็นผู้เสียหายจากก ารลั ก ท รั พ ย์
หรือหากผู้เสียหายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้กระทำความผิด การกระทำความผิดดังกล่า ว
จะถูกดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อมีการร้องทุกข์ "11
โดยคำว่ า “ญาติ ” ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมั น ได้ ใ ห้ ค ำนิ ย ามไว้ ใ น
มาตรา 11 (1) ข้อ 112 กล่าวคือ ต้องเป็นสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
10

German Criminal Code Section 258.
11
German Criminal Code Section 247.
“If a relative, the guardian or the carer of the offender is the victim of the
theft or if the victim lives in the same household as the offender, the offence is
prosecuted only upon request”
12
German Criminal Code Section 11 (1) 1.
“(1) For the purposes of this statute,
1. ‘relative’ means any member of the following group of people:
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กลุ่มแรก บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรสโดยตรง คู่สมรส คู่ชีวติ
คู ่ ห มั ้น พี ่ น้ อ ง คู ่ ส มรสหรือคู่ ชี วิ ตของพี ่น้ อง พี ่ น้ องของคู่ สมรสหรื อคู ่ช ีวิ ต แม้ ว ่า การสมรสหรือ
ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว หรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรสได้
ยุติลงแล้ว
กลุ่มที่สอง ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม
จากบทบัญญัติข้างต้นมีข้อสังเกต ดังนี้
1. บุคคลที่ปรากฏตามมาตรา 247 ประกอบกับมาตรา 11 (1) ข้อ 1 มีลักษณะการให้
ความหมายที่ค่อนข้างกว้าง ดังนี้
(1) สายโลหิตโดยแท้ ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ท างสายโลหิตโดยตรง พี่ น้อ ง
แม้ว่าความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ยตุ ิลงแล้ว
(2) เกี่ยวเนื่องกับการสมรส การเป็นคู่ชีวิต หรือคู่หมั้น ได้แก่ คู่สมรส คู่ชีวิต คู่สมรส
หรือคู่ชีวิตของพี่น้อง พี่น้องของคู่สมรสหรือคู่ชีวิต แม้ว่าการสมรสหรือความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตนั้นไม่มี
อยู่อีกต่อไปแล้ว หรือความสัมพันธ์ทางการสมรสได้ยตุ ิลงแล้ว
(3) ความสัมพันธ์พิเศษในลัก ษณะอื่น ๆ ได้แก่ ผู้รับบุตรบุญธรรม บุ ต รบุ ญ ธรรม
ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งดูแลผู้กระทำความผิด ผู้ ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้กระทำความผิด
2. ความรั บ ผิ ดของบุ คคลตามมาตรา 247 คื อ การกระทำความผิด ดั ง กล่ า วจะถูก
ดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อ มีก ารร้อ งทุกข์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ ต ามกฎหมาย
ของไทย
3. ฐานความผิดตามมาตรา 247 ได้แก่ ฐานลักทรัพย์

a) relations by blood or marriage in the direct line, the spouse, life
partner, fiancé or fiancée, siblings, the spouses or life partners of siblings, siblings of
spouses or life partners, even if the marriage or life partnership upon which the
relationship is based no longer exists, or if the relationship by blood or marriage has
ceased to exist,
b) foster parents and foster children;”
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2.2 ประเทศญี่ปุ่น
ญี ่ ป ุ ่ นเป็ นประเทศที ่ ใ ช้ ระบบกฎหมาย Civil Law หรื อ ระบบประมวลกฎหมาย
เช่นเดียวกับประเทศไทย และมีพัฒนาการทางด้า นกฎหมายมาอย่างยาวนานเช่ นเดียวกั บ ป ระเทศ
อื่น ๆ ที่โดดเด่นด้านวิวัฒนาการทางกฎหมาย โดยริเริ่มจากการรับวัฒนธรรมมาจากกฎหมาย จี น
โบราณ จนกระทั่งช่วงปฏิวัติเมจิตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นเริ่มได้รับความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาจาก
โลกตะวันตก ทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวเข้ าสู่สังคมยุคใหม่ รัฐบาลในสมัยนั้นจึ งต้องก ารส ร้ า ง ระบบ
กฎหมายแบบสมัยใหม่ซึ่งเป็นผลจากการได้ รับอิทธิ พลทางกฎหมายจากประเทศต่ าง ๆ ในยุ โ รป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส โดยประเทศญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนู ญ สมั ย ให ม่
ฉบับแรก รวมถึงประมวลกฎหมายพื้นฐานต่าง ๆ ที่ถูกจัดทำขึ้นภายใต้รูปแบบของประเทศเยอรมนี
(ในตอนนั้นคือราชอาณาจักรปรัสเซีย) และฝรั่งเศส เช่น ระบบกฎหมายอาญาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเยอรมนี ระบบกฎหมายแพ่งที่รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส ขณะที่กฎหมายบางเรื่ อ ง
ยั ง คงความเฉพาะตัวของตนเองเอาไว้ เช่ น กฎหมายครอบครั วซึ ่ง เป็ นระบบกฎหมายครอบครัว
แบบญี่ปุ่น เป็นต้น ในช่วงนี้เองที่ทำให้กฎหมายจีนโบราณถูกลบเลือนออกไปจนหมดสิ้น นอกจากนี้
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นบางส่ วนยั งได้ รับ อิทธิพลมาจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ รวมถึ ง
กฎหมายของประเทศไต้หวั นและประเทศเกาหลี ใต้ที่ไ ด้นำเข้า มาในช่วงที่ ญี่ปุ่ นยึ ด ครองป ระเทศ
ดังกล่าว ที่สำคัญที่สุด ประเทศญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลทางกฎหมายอย่างมากจากประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ในระหว่ า งช่ วงเวลาที่ก องทัพ สหรั ฐอเมริ กาเข้ า ยึด ครองประเทศญี่ ปุ ่ นหลั งจากแพ้ สงครามโลก
ครั ้ ง ที่ สองด้ วย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งรั ฐธรรมนูญ กฎหมายว่า ด้วยการฟ้อ งร้อ งคดีอ าญา กฎหมาย
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายห้ามการผูกขาดทางการค้า13 เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะตัวโดยเป็นการผสมผสานระหว่างระบบกฎหมาย Civil Law และ
ระบบกฎหมาย Common Law ประกอบกับขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของประเทศญี่ ปุ่ น
ซึ ่ ง ตกทอดกันมาหลายร้ อยปี จนกระทั ่ง ออกมาเป็นกฎหมายของญี ่ ปุ่ นที ่ม ีเ อกลัก ษณ์เฉพาะตัว
โดยปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นมี รัฐธรรมนู ญเป็ นกฎหมายสู งสุด และมีประมวลกฎหมายหลั ก จำนวน
5 ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา
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นพดล คชริ นทร์ , ‘ระบบกฎหมายประเทศญี ่ป ุ่ นเปรียบเที ยบกับของประเทศไทย’
(รายงานส่ วนบุ คคล หลักสูต รกฎหมายแพ่ง และกระบวนวิธ ีพ ิจ ารณา ศึ ก ษาเปรี ยบเทียบระบบ
กฎหมายญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมหาวิทยาลัยริทซึเมคัง ประเทศญี่ ปุ่ น
2560) 5.
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38
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายพาณิชย์ รวมทั้ งยังมีกฎหมายเฉพาะ
อื่น ๆ อีกกว่า 1,800 ฉบับ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน14
สำหรับกฎหมายอาญาญี่ปุ่น แต่เดิมนั้นเป็นการนำหลักการของกฎหมายอาญาฝรั่ ง เศส
มาพิจารณายกร่า งเป็ นกฎหมาย จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1907 ก็มีการนำหลักการของกฎหมายอ าญา
เยอรมั นมาเป็นต้นแบบในการยกร่า งแทนและใช้ บัง คั บเรื ่อ ยมา ซึ ่ งต่อ มาได้ มีการแก้ไขปรับปรุง
สาระสำคัญบางส่วนหลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่นมีทั้งหมด 264 มาตรา
แบ่ ง ออกเป็ นภาคทั ่ ว ไป และภาคความผิ ด ซึ ่ ง ภาคความผิ ด แบ่ ง ออกเป็ น ความผิ ด ต่ อ
พระมหาจั ก รพรรดิ ห รื อ ราชวงศ์ (ปัจ จุ บ ั นถู ก ยกเลิ ก แล้ ว) ความผิ ดเกี ่ย วกั บความมั ่ นคงของ
ราชอาณาจัก ร ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และความผิดเกี่ยวกับเสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คล 15
ซึ่งกฎหมายอาญาของประเทศญี่ปุ่นเองก็ เป็นกฎหมายหนึ่ งที่ มีอิทธิพลต่อ กฎหมายอ าญาของไทย
เนื่องจากนายมาซาโอะ โทอิจิ ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่างกฎหมายอาญาให้กับประเทศไทย
ในอดี ต ด้ ว ย ขณะที่ ก ฎหมายอาญาของไทยฉบั บปัจ จุ บ ั น นั ้ น ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลายประเทศ
เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น16
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น แต่เดิมจะมีการเริ่มคดีโดยการร้องทุ ก ข์
ของเอกชนผู้เสียหาย และศาลจะเป็นผู้ทำหน้ าที่ดำเนินคดีโดยปราศจากความร่ว มมื อ ของ คู่ ค ว าม
โดยกฎหมายอนุญาตให้ศาลใช้วิธีการทรมานเพื่อนำมาซึ่งข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกล่าวหาได้เช่นเดี ย วกั บ
วิธีพิจารณาความของยุโ รปในสมัยนั้ น ต่อมาในสมัยราชวงศ์เมจิ เนื่องจากญี่ปุ่นได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจาก
กฎหมายประเทศภาคพื้นยุโรป ซึ่งถือหลักการว่าคำตัดสินควรอาศัยพยานหลักฐาน จึงได้ มีการยกเลิก
วิ ธ ี ก ารทรมานและจั ดตั้ ง ให้ พ นัก งานอัย การเป็ นผู ้รั บผิด ชอบในการสอบสวนฟ้ องร้อ งและเป็น
ผู้ดำเนินคดีในนามของรัฐแทน ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 1922
ที่ได้รับมาจากกฎหมายของประเทศเยอรมนี โดยบัญญัติรองรับอำนาจการฟ้องร้องและดำเนิ นค ดี
อาญาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอ าญาไ ด้ มี
การปรับปรุงแก้ไขในปี ค.ศ. 1948 โดยนำแนวความคิดของระบบกฎหมาย Common Law มาใช้
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เพิ่งอ้าง 3.
15
มนั ส นั นท์ ภั ค รพาณิ ช ย์ และคณะ, ‘กฎหมายอาญาของประเทศญี ่ป ุ ่น กฎหมาย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศญี ่ ป ุ ่ น Study visit at Osaka Summery Court’ (รายงานส่ ว นบุ คคล
หลักสูตร “การบริหารจัดการ” สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ ปุ่ น
2557) 13.
16
เพิ่งอ้าง 15.
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39
โดยเฉพาะเรื่ องหลักประกั นสิทธิเ สรีภาพของประชาชน 17 กล่ า วได้ว่ า ประเทศญี ่ปุ ่นใช้หลั กการ
ดำเนินคดีอาญาโดยรัฐซึ่งให้อ ำนาจแก่พ นักงานอัยการที่ก ระทำในนามของรัฐ อย่างเต็มที่ โดยไม่ มี
ระบบการฟ้ องคดี โดยเอกชน การฟ้ องคดี โดยตำรวจ ระบบลู กขุ น หรื อระบบไต่สวนมูลฟ้องโดย
ผู้พิพากษา หรืออาจเรียกว่าเป็นระบบผูกขาดอำนาจการฟ้ องคดี18 แต่ว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น
ก็ได้กำหนดให้สิทธิแก่ผู้เสียหาย โดยให้สามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ใ นกรณี
ที่เป็นความผิดบางประเภทซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย เช่ น
ความผิดฐานเปิดเผยความลับของผู้อื่น ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ความผิดฐานลักพา ความผิด
ฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นต้น19 กล่าวคือ หากเป็นความผิดลักษณะดังกล่าว
การร้ อ งทุ กข์ ของผู้ เ สียหายเป็ นเงื่ อนไขในการดำเนินคดีอ าญา โดยพนั กงานอัยการจะสอบสวน
ฟ้องร้องคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายมีการร้องทุกข์แล้ว ซึ่งจะต้องร้องทุกข์ภายใน 6 เดือน นั บ แต่
รู ้ ต ั ว ผู ้ กระทำความผิด และผู้ เสียหายอาจถอนคำร้ องทุ กข์ นั้ นได้จ นกว่า จะมี การฟ้ องคดี ต่ อศาล
โดยการถอนคำร้องทุกข์ดังกล่าวจะมี ผลทำให้คดีอาญาระงับ 20
ในเรื ่ อ งเหตุยกเว้นโทษนั้ น เนื ่ อ งจากได้ รับอิท ธิ พลมาจากกฎหมายอาญาเยอรมัน
มาค่อนข้างมากโดยมีโครงสร้ างความรับผิดทางอาญาประกอบด้วย การกระทำครบองค์ ป ระกอบ
ที ่ ก ฎหมายบั ญ ญัติ ความผิ ดกฎหมาย และความชั่ ว 21 การพิ จ ารณาเหตุ ยกเว้นโทษจึงมี ลั กษณะ
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อรุ ณ ี กระจ่ า งแสง, ‘อั ย การกั บการสอบสวนคดี อ าญา’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ต ิ ศ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532) 30.
18
ชาญเชาวน์ ไชยยานุกิจ, ‘คำฟ้องของพนักงานอัยการ’ (การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบ
อั ย การญี ่ ปุ ่น : แนวคิ ด และทิ ศทางในการปฏิรู ประบบอั ยการไทย, 2540) 19 อ้ า งถึ ง ใน พชรพร
หงษ์สุวรรณ, ‘เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐานระหว่า งส ามี ภ ริ ย า’
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555) 64.
19
สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, ‘ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่ นดิ น (ศึก ษาตาม
กฎหมายอาญาสารบัญญัติ)’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบั ณฑิตย์ 2544)
43.
20
พชรพร หงษ์สุวรรณ, ‘เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐาน
ระหว่างสามีภริยา’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555) 64.
21
ทิพย์วรรณ เดชะผล, ‘มาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทนอกศาลใน
คดีอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ย ธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ 2562) 33.
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40
ใกล้เคียงกับ กฎหมายของประเทศเยอรมนี โดยกรณีที่ผู้กระทำความผิด ไม่ต้ องรับโทษท างอาญา
ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่นหลายกรณี เช่น ผู้ใดให้ที่พักพิงหรือยอมให้บุคคลอื่นหลบหนี
เนื ่ อ งจากกระทำความผิด ซึ่ งมีโ ทษปรั บหรื อโทษมากกว่า นั ้น หรื อ หลบหนีจ ากการคุมขัง 22 หรือ
ผู้ใดยับยั้ง ทำลาย ปลอมแปลง หรือเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาของบุคคลอื่น หรือ
ใช้หลักฐานปลอมหรือดัดแปลง 23 หากเป็นการกระทำโดยญาติของผู้กระทำความผิดทางอาญาห รื อ
ผู้ ห ลบหนี เพื ่อช่วยเหลือ (ก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ) แก่ บ ุค คลดั งกล่า ว ญาติ ข องบุ คคลนั้ นอาจได้ รับ
ยกเว้นโทษ24 ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็เป็นการแสดงให้ เห็ นว่ า ประเทศญี่ปุ่นก็ค่อ นข้ า งให้ ค ว ามส ำคั ญ กั บ
ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน
การนำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวมาเป็ นเหตุในการบัญ ญัติค วามผิ ด
ทางอาญาของประเทศญี่ปุ่น เช่ นเดียวกับของประเทศไทยและในอี กหลายประเทศ นั้น นอกจาก
จะปรากฏในบทบัญญัติเรื่องเหตุยกเว้นโทษที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นแล้ว ก็ปรากฏในบทบัญญัติอื่น ๆ
ของประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่ นอีกหลายกรณี โดยมีทั้งการกระทำความผิดที่ เ ป็ น เหตุ เ พิ่ มโทษ
เหตุยกเว้นโทษ หรือแม้กระทั่งกรณีที่ใกล้เคียงกับความผิดอันยอมความได้ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกั บทรัพย์ ระหว่ างบุคคลใ นค รอบค รั ว
ในทำนองเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 ของประเทศไทย ปรากฏอยู่ในมาตรา 257
แห่งประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่น มีสาระสำคัญว่า
"ผู้กระทำความผิด ตามมาตราก่ อนนี้ (มาตรา 256 มีสาระสำคัญว่ า บุคคลที่ ย อมรั บ
ทรั พ ย์ สินที่ ลัก มาหรื อทรั พย์ สินอื่ นใดที่ ได้ รั บจากการการกระทำความผิ ดในทรั พย์ สิ นโดยไม่ คิด
ค่าใช้จ่าย ต้องระวางโทษจำคุกโดยทำงานไม่เกิน 3 ปี หรือหากเป็นบุคคลที่ขนส่ง เก็บรักษา หรือรับไว้
โดยมี ค่ า ตอบแทน ต้ อ งระวางโทษจำคุ กไม่ เกิ น 10 ปี หรื อ ปรับไม่ เ กิน 500 ,000 เยน) หากเป็น
การกระทำต่อคู่สมรส ญาติทางสายโลหิต หรือญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน หรือคู่สมรสของญาติดังกล่า ว
ไม่ต้องรับโทษ ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับ ผู้ที่มีสว่ นร่วมในการกระทำความผิด ที่ไม่ได้เป็นญาติ"25

22

Penal Code of Japan Article 103.
23
Penal Code of Japan Article 104.
24
Penal Code of Japan Article 105.
25
Penal Code of Japan Article 257.
“(1) A person who commits a crime prescribed under the preceding Article
against a spouse, lineal blood relatives or relatives living together, or the spouse of
such relatives, shall be exculpated.
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และตามมาตรา 244 มีสาระสำคัญว่า
"บุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา 235 (มาตรา 235 มีสาระสำคัญว่า บุคคลที่ขโมย
ทรัพย์สินของผู้อื่น กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อ ปรั บ
ไม่ เ กิ น 500,000 เยน” หรื อ 235-2 (มาตรา 235-2 มี ส าระสำคั ญ ว่ า บุ ค คลที ่ ค รอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี) หรือพยายาม
กระทำความผิดดังกล่ าว หากเป็นการกระทำต่อคู่ส มรส ญาติทางสายโลหิต หรือญาติ ที่ อ าศั ย อยู่
ด้วยกัน ไม่ต้องรับโทษ หรือหากเป็นการกระทำต่อญาติคนอื่น ๆ นอกเหนือจากข้ างต้น ผู้กระทำจะไม่
ถูกดำเนินคดี เว้นแต่มีการร้องทุกข์ ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้
เป็นญาติ”26
จากบทบัญญัติข้างต้นมีข้อสังเกต ดังนี้
1. บุคคลที่ปรากฏตามมาตรา 257 และมาตรา 244 มีดังนี้
(1) สายโลหิตโดยแท้ ได้แก่ ญาติทางสายโลหิต
(2) เกี่ยวเนื่องกับการสมรส ได้แก่ คู่สมรส คู่สมรสของญาติ (เฉพาะมาตรา 257)
(3) ความสัมพันธ์พิเศษในลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ ญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ญาติคนอื่น ๆ
นอกเหนือจากข้างต้น (เฉพาะมาตรา 244)

(2) The preceding paragraph shall not apply to accomplices who are
not relatives”
26

Penal Code of Japan Article 244.
“(1) A person who commits the crime prescribed under Article 235 or
235-2 or attempts thereof against a spouse, lineal blood relative or relative living
together, shall be exculpated.
(2) A person who commits the crime prescribed under the preceding
paragraph against a relative other than those provided in the paragraph, shall
not be prosecuted without a complaint.
(3) The preceding two paragraphs shall not apply to accomplices who are
not relatives.”
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2. ความรั บ ผิ ดของบุ คคลตามมาตรา 257 และมาตรา 244 คื อ การไม่ ต้ องรับโทษ
ทางอาญา (ได้รับยกเว้นโทษ) เว้นแต่เป็นบุคคลในความหมาย “ญาติคนอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น ”
ตามมาตรา 244 บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นโทษ แต่ จะถูกดำเนินคดีได้ก็ต่อ เมื่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายของไทย
3. ฐานความผิดตามมาตรา 257 และมาตรา 244 ได้แก่ ฐานลักทรัพย์ ฐานครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฐานรับของโจร
จะเห็นได้ว่า การบัญญัติความผิดตามมาตรา 257 และมาตรา 244 ค่อนข้างน่ า สนใจ
เนื่องจากโดยปกติแล้วการกระทำความผิดตามฐานความผิดที่ได้ รับยกเว้นโทษหรือ จะถูก ด ำเนิ น คดี
ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้นจะมีโทษค่อนข้างสูง กล่าวคือ ความผิดฐานลักทรัพ ย์ แ ละ
ฐานครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กำหนดโทษจำคุกไว้ที่ไม่เกิน 10 ปี
และความผิดฐานรับของโจรธรรมดาที่กำหนดโทษจำคุกโดยทำงานไว้ไม่เกิ น 3 ปี หากมีลักษณะเป็ น
เหตุฉกรรจ์ กำหนดโทษจำคุกไว้ที่ไม่เกิน 10 ปี แต่เมื่อเป็นการกระทำระหว่างบุ คคลใ นค รอบค รั ว
กฎหมายจึงยอมให้ผู้กระทำความผิด ได้รับยกเว้นโทษหรือจะถูกดำเนินคดีก็ต่อเมื่อได้รับการร้อ งทุ ก ข์
เท่านั้น
2.3 ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฟิ ล ิ ป ปิ นส์ เ คยตกอยู ่ ภายใต้ อ าณานิ ค มของประเทศสเปนและประเทศ
สหรัฐอเมริกานานกว่าสี่ ศตวรรษ ทำให้ได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับกฎหมายจากเจ้ าอ าณ านิ ค มทั้ ง สอง
ประเทศ27 โดยวิวัฒนาการทางกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์สามารถแบ่งออกได้ตามช่วงระยะเวลา
ของบริบททางการเมืองที่สำคั ญ ได้แก่ ช่วงอาณานิคมของประเทศสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และ
ช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489)
โดยก่อนช่วงเป็นอาณานิค มของประเทศสเปน ชาวฟิลิปปินส์อยู่กันอย่ า งเป็ นชุ ม ชน
ที่เรียกว่า บารังเก (Barangay) โดยมีกฎของชาวพื้นเมืองที่ต้องปฏิบัติตามกันมาจนกลายเป็ น จารี ต
ประเพณีและเป็นกฎหมายจารีตประเพณีในที่สุด ซึ่งขณะนั้นไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จะใช้บังคับเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การสืบมรดก การหย่าร้าง การเป็นหุ้ นส่ ว น

27

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, ‘โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์
และข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ ’ (รายงานผลการวิ จั ย
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2559) 2.
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การกู้เงิน สิทธิในทรัพย์สิน การขาย และการลงโทษ รวมทั้งในส่วนของกฎหมายอาญาซึ่งมีทั้งความผิด
อาญาอุกฉกรรจ์กับความผิดอาญาไม่ร้ายแรง การกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดในคดีอาญาของตั ว การ
กั บ ผู ้ กระทำความผิด ร่ว ม เป็ นต้ น 28 ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2064 มี ก ารค้ นพบหมู ่ เกาะฟิ ลิปปินส์โดย
เฟอร์ดินาน แม็กเจลเลน (Ferdinand Magellan) ทำให้กฎหมายของประเทศสเปนถูกนำมาใช้ ใ น
ประเทศฟิลิปปินส์จนกระทั่ งในปี พ.ศ. 2415 ประชาชนได้ก่อการปฏิวัติต่อต้ า นประเทศส เปนจน
ประเทศฟิลิปปินส์สามารถประกาศอิสรภาพได้ในปี พ.ศ. 2441 และในปี พ.ศ. 2442 ก็ได้มีรัฐธรรมนูญ
มาโลลอส (Malolos Constitution) มาใช้บังคับ 29 ซึ่งขณะนั้นเป็นการปกครองในระบบสาธารณ รั ฐ
โดยพฤตินัย จนกระทั่งสิ้นสุดลงเมื่อประเทศสหรัฐเมริกาเค้าครอบครองฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2444
สำหรับช่วงเป็นอาณานิคมของประเทศสหรัฐอเมริก า เป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่ า ง
ประเทศสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ งนำไปสู่ก ารลงนามในสนธิสั ญญาปารีสในปี พ.ศ. 2441
โดยมี เนื ้อ หาบางส่ วนของสนธิ สั ญญากำหนดให้ ประเทศฟิ ลิ ปปินส์ต้ องถูก ส่ง มอบให้ แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แม้ว่าประชาชนชาวฟิลิปปิ นส์ จ ะทำการต่อต้ า นประเทศสหรัฐอเมริ ก าในช่ ว งแ รก
แต่ ส ุ ด ท้ า ยก็ ต ้ อ งยอมแพ้ โดยเมื ่ อ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ค รอบครองประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์
โดยสมบูรณ์แล้ว อิทธิพลในทุก ๆ ด้านก็ถูกนำเข้าสู่ประเทศฟิลิปปิ นส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายใด
ที่ได้รับมาจากสเปนที่ขัดต่ อรั ฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์ ก็ได้ถูกยก เลิ ก ทั้ ง หมดแล ะ
ถูกแทนที่ด้วยหลักการของกฎหมายสหรัฐอเมริก า โดยต่อมาประเทศฟิลิปปินส์ก็ ไ ด้ มี รัฐ ธรรมนู ญ
เป็นของตนเองในปี พ.ศ. 2478 จนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศฟิลิปปินส์ก็ตกอยู่ ภ ายใต้
การปกครองของญี่ ปุ ่นตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2484 ถึ ง 2487 และได้ ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ ฉบับ ปี พ.ศ. 2486
เพื่อเตรียมการประกาศอิส รภาพจากประเทศสหรัฐอเมริก า อย่างไรก็ ดี รัฐธรรมนูญ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว
กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ เนื่องจากญี่ปุ่นประกาศแพ้สงครามในปี พ.ศ. 2488 และหลังจากนั้ นไม่ นาน
ประเทศฟิลิปปินส์จึงประกาศอิส รภาพเป็ นรัฐ เอกราช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 โดยใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2478 ในระยะเริ่มแรก ซึ่งรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ฉบับปัจจุบัน คือ The 1987
Constitution ซึ่งถูกร่างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่ได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและ
กำหนดให้ฟิลิปปินส์เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ปกครองด้วยระบบสหรัฐโดยที่อำนาจอธิป ไตย เป็ นของ
ประชาชน30

28

เพิ่งอ้าง 3.
29
เพิ่งอ้าง.
30
เพิ่งอ้าง 21.
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กล่าวโดยสรุป ระบบกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เริ่ม จากกฎหมายจารี ต ป ระเพณี
หรือ Common Law ซึ่งเป็นเหตุผลที่ได้รับจากเจ้าอาณานิคมทั้งสเปนและสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่ อ
ประเทศได้พัฒนามาเป็ นสาธารณรั ฐอิส ระระบบกฎหมายที่เป็ นลายลักษณ์อักษรหรื อ Civil Law
ก็เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายของฟิ ลิ ป ปิ นส์
ในปั จ จุ บ ั นเป็นรู ป แบบผสมผสานระหว่ า งระบบกฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย
Civil Law โดยตัวอย่างอิทธิพลของระบบกฎหมาย Common Law จะปรากฏอยู่ในทางปฏิบัติข อง
การพิจารณาคดีของศาลซึ่งมักจะอ้างอิงถึงคำพิพากษาเก่าในคดีที่ใกล้เคียงกัน หรือเรียกว่า "doctrine
of stare decisis"31 และได้ย ึด ถื อคำพิ พากษาของศาลอเมริก ามาเป็ นหลัก ประกอบการวินิจฉัย
เป็นส่วนมาก32 รวมทั้งรัฐธรรมนู ญยังให้อ ำนาจศาลฎีก าในการออกกฎหมายเพื่อปกป้ อ งและเพื่ อ
การบั ง คั บ สิ ท ธิต ามรั ฐ ธรรมนู ญ กระบวนการของศาล การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย และการให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ด้อยโอกาสด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับเรื่องหลักการแบ่งแยกอำนาจ
หลั ก การในกฎหมายการค้ า หลั กการของกฎหมายภาษี หลั กกฎหมายประกั นภัย หลั กกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ หลักกฎหมายธนาคารซึ่งปรากฏอยู่ใ นรูปแบบของกฎหมายจารีตป ระเพณี ด้ ว ย 33
ขณะที่ ป ระเทศฟิ ลิป ปินส์ ก็ ให้ ความสำคัญ กับตัว บทกฎหมายซึ ่ง เป็นอิ ทธิ พ ลของระบบกฎหมาย
Civil Law โดยสามารถเห็นตัวอย่ างได้ จากกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุ นสั ญ ญาและกฎห มายอ าญา
เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ยังมีพื้นฐานกฎหมายมาจากระบบกฎหมายโดยหลักศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Religious and Traditional Law) เนื่องจากมีศาสนาอิสลามเป็ นศาส นา
ดั้งเดิมของประเทศ จึงเป็นปกติของกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่ มักปรากฏสาระส ำคั ญ ใน
ตัวบทกฎหมายที่ยึดโยงกับศาสนาอิสลามและคัมภีร์อัลกุรอาน รวมทั้งเกี่ยวข้องกับ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีในท้องถิ่น34 เห็นได้จากหลักกฎหมายอิสลามซึ่งปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายต่าง ๆ ของ
กฎหมายฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับความสัมพั นธ์ใ นครอบครัว แสดงให้ เ ห็ นว่ า
กฎหมายของประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ม ี ส ่ว นที่ ไ ด้ รั บอิ ทธิพ ลมาจากศาสนา และให้ ค วามสำคั ญกับ
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เพิ่งอ้าง 6.
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ฐานันท์ วรรณโกวิท และชินวัฒน์ ศุภนิตย์ , ‘ระบบศาลและวิชาชีพทางกฎหมายใ น
ประเทศฟิลิปปินส์’ (2556) ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 15.
33
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (เชิงอรรถ 27) 6-7.
34
‘ภาพรวมระบบกฎหมายของแต่ละประเทศในอาเซียน’ (ศูนย์วิเทศอาเซียน) <https://
acc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/9251/iid/160260> สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม
2565.
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเป็ นอย่างมาก35 จึงมีผลในการบัญญัติความผิด อาญาด้ ว ย
เห็ นได้จ ากความผิ ดทางอาญาบางฐานที ่ใ ห้ค วามสำคัญ กั บความสั มพันธ์ ของบุค คลในครอบครัว
เป็ นการเฉพาะโดยแยกออกมาจากความผิดที ่ กระทำต่อบุ คคลทั่ วไป และในกรณี เป็ นการกระทำ
ความผิดร้ายแรงจะต้องได้รับโทษหนักกว่าการกระทำต่อบุคคลทั่วไปอีกด้วย เช่น ความผิ ด ฐานฆ่ า
บิดามารดา โดยหากเป็นการฆ่าบิดามารดาหรือบุตรของตนไม่ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือบุพการี หรือผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของตน ต้องระวางโทษประหารชีวิต36 เป็นต้น
สำหรับประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์นั้น ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนบทบัญญัติ
ทั่วไปเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหลักการทั่วไปของกฎหมายอาญา และส่วนของความผิดและ
บทลงโทษ เช่น ความผิดต่อความมั่นคงแห่งชาติ (เช่น ฐานกบฏ , ฐานละเมิดลิขสิทธิ์) ความผิ ด ต่ อ
กฎหมายพื้นฐานของรัฐ (เช่น ฐานก่อจลาจล) ความผิดต่อความปลอดภัย (เช่น การลักพาตัว) และ
ความผิดต่อทรัพย์สิน (เช่น การลักทรัพย์) เป็นต้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการกระทำความผิด เกิดขึ้ นจริง แต่ไม่ใช่ผู้กระทำความผิ ด ตาม
กฎหมายฟิ ลิปปิ นส์จ ะได้รั บโทษทุ กกรณี โดยประเทศฟิลิ ปปินส์ ก็ ปรากฏ ในเรื่ องเหตุ ยกเว้นโทษ
ทางอาญาอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาหลายกรณี เช่น การกระทำความผิดของคนปัญญาอ่ อ นหรื อ
คนวิกลจริต การกระทำของบุคคลที่มีอ ายุไม่ เกิ น 9 ปี การกระทำของบุคคลที่มีอ ายุเกิ นกว่ า 9 ปี
แต่ไม่เกิน 15 ปี (กรณีนี้อาจต้องรับผิดหากกระทำไปด้วยความหยั่งรู้ห รือมีความรู้ผิดชอบ) เป็ นต้ น
ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์ มีสาระสำคัญว่า
“การกระทำที่ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา
1. คนปัญญาอ่อนหรือคนวิกลจริต เว้นแต่คนวิกลจริตจะได้ก ระทำการใ นขณ ะที่ มิ ไ ด้
วิกลจริต เมื่อคนปัญญาอ่อนหรือคนวิกลจริตได้ กระทำการตามที่กฎหมายกำหนดให้ เ ป็ นคว ามผิ ด
ทางอาญา ให้ศาลสั่งกักขังในโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์แห่งใดแห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นสำหรับบุคคล
ที่ป่วย ซึ่งเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปก่อนได้รับอนุญาตจากศาล
2. บุคคลที่มีอายุไม่เกินเก้าปี
3. บุคคลอายุเกินเก้าปีบริบูรณ์และไม่เกินสิบห้าปี เว้นแต่จะได้กระทำด้วยความหยั่ ง รู้
หรือรู้ผิดชอบ ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติม าตรา 80 ของประมวลนี้
เมื่อบุคคลนั้นถูกพิพ ากษาว่ า ไม่ มีความผิดทางอาญา ศาลจะส่งบุคคลนั้ นไปอยู่ ใ นคว ามดู แ ลและ
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ธัญวรรณ ศรีพุ่ม, ‘ขอบเขตบุพการีในประมวลกฎหมายอาญา ศึกษากรณีการตั้ ง ครรภ์
แทน’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558) 65.
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ในปกครองของครอบครัวซึ่ง จะถูกกำกับดูแลและให้ก ารอบรมโดยสถาบันหรือบุค คลที่ ก ล่ า วถึ ง ใน
มาตรา 80 …”37
จะเห็นได้ว่า มีหลักการค่อนข้างสอดคล้องกับ หลักการสากล รวมถึงประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย ซึ่งบัญญัติกรณีหากเป็นการกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี ตามมาตรา 73
การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ตามมาตรา 74 หรือการกระทำความผิดของคนวิกลจริต
ตามมาตรา 65 ไม่ต้องรับโทษด้วย
นอกจากนี้ แม้ว่าการกระทำความผิดบางครั้งจะไม่มี เหตุผลเพียงพอถึงขั้นว่า กฎหมาย
จะยอมยกเว้นโทษทางอาญาให้ แต่กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ก็มีเหตุในลักษณะที่จะลดหย่ อ น
ผ่อนโทษให้เช่นเดียวกับกฎหมายอาญาไทย หรือที่เรียกว่าเหตุบรรเทาโทษนั่นเอง โดยบัญญัติอ ยู่ ใ น
ประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปิ นส์หลายกรณี เช่น การกระทำความผิดของบุคคลที่ มี อ ายุ ต่ ำ ก ว่ า
18 ปี หรื อ มากกว่ า 70 ปี การกระทำของบุ ค คลที่ พ ิ การทางร่า งกายบางประการ เป็ นต้ น ทั ้ งนี้
ตามมาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์ มีสาระสำคัญว่า
“เหตุบรรเทาโทษทางอาญา…
2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ในกรณีนี้บุคคลดั ง กล่ า ว จะต้ อ ง
ถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติมาตรา 80 ของประมวลนี้…
8. บุ ค คลที ่ ห ู ห นวกและเป็ นใบ้ ตาบอดหรื อ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกายบาง
ประการ…”38
สำหรับเรื่องความผิดอันยอมความได้นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาฟิ ลิ ป ปิ นส์ มิ ไ ด้
บัญญัติถึงเรื่องดังกล่าวไว้โดยตรง แต่พบว่ามีบทบัญญัติในบางมาตราที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความผิด
อันยอมความได้ของประเทศไทย เช่น มาตรา 344 มีสาระสำคัญว่า
“ในการดำเนินคดีความผิดฐานล่วงประเวณี ฐานอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิ ไ ด้ ส มรส
ฐานล่อล่วง ฐานลักพาตัว ฐานข่มขืน และฐานกระทำการลามก นั้น ความผิดฐานล่วงประเวณี แ ละ
ฐานอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้สมรส ย่อมไม่ถูกดำเนินคดี เว้นแต่มีการร้องทุกข์โดยคู่สมรสของ
ผู้เสียหาย
ผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้โดยปราศจากผู้ก ระทำความผิด หรือในกรณี ที่
ทั้งสองฝ่ายยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผู้เสียหายยินยอมหรือยกโทษให้ผู้กระทำความผิดแล้ว
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ความผิดฐานล่อลวง ฐานลักพาตัว ฐานข่ มขืน หรือฐานกระทำการลามก ย่อมไม่ ถู ก
ดำเนินคดี เว้นแต่มีการร้องทุกข์โดยผู้เสียหาย บิดามารดา ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครอง ของผู้เสียหาย
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้แสดงชัดแจ้งว่าได้รับการยกโทษจากบุคคลข้างต้นแล้ว
ในกรณีที่ความผิดฐานล่อลวง ฐานลักพาตัว ฐานกระทำการลามก ฐานข่มขืน และฐาน
อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้สมรส ได้ระงับการดำเนินคดีลงหรือได้กำหนดโทษแล้ว บทบัญญัติตาม
วรรคนี้ให้ใช้กับตัวการร่วม ผู้สมรู้ร่วมกัน และผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย” 39
ที่สำคัญที่สุด เนื่องจากกฎหมายของประเทศฟิลิปปิ นส์มีส่ว นเกี่ยวข้องกั บ ความเชื่ อ
ทางศาสนาและการให้ความสำคัญ กับความสั มพั นธ์ของบุคคลในครอบครัว ตามที่ได้ ก ล่ า วไปแล้ ว
ทำให้มีการบัญญัติฐานความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อทรัพย์สิ นระหว่ า งบุ ค คล
ในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องเล็ กน้ อยไว้ใ นทำนองเดียวกั นกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 71 ของ
ประเทศไทยด้วย โดยกำหนดเป็นเหตุยกเว้นโทษทางอาญา ปรากฏตามบทบัญญัติมาตรา 332 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญาฟิลิปปินส์ บัญญัติว่า
"บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ ยังคงต้องรับผิดทางแพ่ง ในความผิดฐานลั ก ทรั พ ย์
ฉ้อโกง หรือทำให้เสียทรัพย์ หากเป็นการกระทำต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา หรือญาติที่มีความสัมพั นธ์ จากก าร
สมรสกับบุคคลในสายโลหิตนั้น
2. คู่สมรสที่ทำการหย่าร้างแต่ยังคงมีสิทธิในทรัพย์สิน และ
3. พี่ชาย น้องชาย และพี่น้อง น้องสาว ตามสายโลหิตและตามกฎหมาย ถ้าอาศั ย อยู่
ด้วยกัน ทั้งนี้ ไม่ใช่บังคับกับผู้ทมี่ ีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคนอื่น ๆ" 40

39

Revised Penal Code of the Philippines Article 344.
40
Revised Penal Code of the Philippines Article 332.
“ Persons exempt from criminal liability. — No criminal, but only civil
liability, shall result from the commission of the crime of theft, swindling or malicious
mischief committed or caused mutually by the following persons:
1. Spouses, ascendants and descendants, or relatives by affinity in the
same line.
2. The widowed spouse with respect to the property which belonged to
the deceased spouse before the same shall have passed into the possession of
another; and
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จากบทบัญญัติจะเห็นได้ว่า
1. บุคคลที่ปรากฏตามมาตรา 332 มีดังนี้
(1) สายโลหิตโดยแท้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติการณ์อื่นประกอบ ได้แก่ ผู้สืบสายโลหิต
โดยตรงขึ้นไปหรือลงมา
(2) สายโลหิตโดยแท้หรือตามกฎหมาย และจำเป็นต้องมีพฤติก ารณ์ อื่ นประกอบ
ได้แก่ พี่ชาย น้องชาย และพี่น้อง น้องสาว ตามสายโลหิตและตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีพฤติการณ์ ว่ า
อาศัยอยู่ด้วยกัน
(3) เกี่ยวเนื่องกับการสมรส ได้แก่ คู่สมรส ญาติที่มีความสัมพันธ์จ ากก ารสมรสกั บ
บุคคลในสายโลหิต คู่สมรสที่ทำการหย่าร้างแต่ยังคงมีสทิ ธิในทรัพย์สิน
2. ความรั บ ผิ ดของบุค คลตามมาตรา 332 คื อ การไม่ ต ้ องรั บโทษทางอาญา (ได้ รับ
ยกเว้นโทษ) แต่ยังคงต้องรับผิดทางแพ่ง
3. ฐานความผิ ด ตามมาตรา 332 ได้ แ ก่ ฐานลั ก ทรั พ ย์ ฐานฉ้ อ โกง และฐานทำให้
เสียทรัพย์เท่านั้น

3. Brothers and sisters and brothers-in-law and sisters-in-law, if living
together. The exemption established by this article shall not be applicable to strangers
participating in the commission of the crime.”
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในส่ ว นนี ้จ ะวิ เคราะห์ ขอบเขตความรับผิ ดของผู ้ก ระทำความผิดเกี่ยวกั บทรั พย์
แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัม พั นธ์ ระหว่ างบุ คคลของไทย ตามหลัก การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบกับกฎหมายของต่างประเทศ โดยครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนด
ฐานความผิดที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ของบุคคลผู้กระทำกับผู้เสียหายควรมีความชัดเจนและไม่แคบ
จนเกินไป รวมถึงลักษณะของความรับผิดและลักษณะประเภทคดี ทเี่ หมาะสมด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทยให้เหมาะสมต่อไป
4.1 การกำหนดฐานความผิดที่เหมาะสม
เนื่องจากตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย บัญญัติว่า “ความผิ ด
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 264 นั้น ถ้าเป็น
การกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ ความผิดดั ง ระบุ
มานี้ ถ้าเป็นการกระทำที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี หรือพี่หรื อ
น้องร่วมบิดามารดาเดียวกั นกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมคว ามได้
ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และนอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่ าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับ
ความผิดนั้นเพียงใดก็ได้” กล่าวคือ ตามกฎหมายของไทยได้บัญญัติเรื่องการกระทำความผิ ด อาญา
ในระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์ใ กล้ชิดกันไม่ว่า จะเป็นคู่สามีภริย าหรือ เป็นเครือญาติ ไว้ โดยให้ ไ ด้ รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งไม่เป็ นเหตุ ใ ห้
ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์
ฐานวิ ่ ง ราวทรั พย์ ฐานฉ้ อโกง ฐานโกงเจ้า หนี ้ ฐานยัก ยอก ฐานรั บ ของโจร ฐานทำให้เสี ยทรั พย์
รวมทั้งฐานบุกรุกอันเป็นความผิดต่อการครอบครองพื้นที่และสถานที่ รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน ซึ่งค่อนข้ า ง
หลากหลายและกว้างขวางมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ฐานความผิด ตามประมวลกฎหมายอ าญาของ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนีซึ่งกำหนดไว้เพียงความผิดฐานลักทรั พย์เท่านั้ นที่ จะได้ รับ
ประโยชน์อันเนื่อ งมาจากความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุคคลในครอบครัว 1 โดยบัญญัติใ นลั ก ษณะว่ า จะ
1

German Criminal Code Section 247.
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สามารถดำเนิ นคดี ไ ด้ ก ็ ต ่ อ เมื ่ อ มี ก ารร้ อ งทุ ก ข์ ซึ ่ ง คล้ า ยกั บความผิ ด อั นยอมความได้ ของไทย
สำหรับประเทศญี่ปุ่ น เองได้ก ำหนดไว้เฉพาะฐานรับของโจร2 ฐานลักทรัพย์ และฐานครอบครอง
อสั ง หาริ มทรัพ ย์ของผู ้อ ื่ นโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย 3 ซึ่ งค่อ นข้า งมี ลัก ษณะใกล้เ คี ยงกับความผิด
ฐานบุกรุกของไทย ทั้งที่แม้ว่าฐานความผิดทั้ง 3 ฐานดังกล่าว โดยปกติแล้วตามกฎหมายญี่ ปุ่ น จะมี
โทษค่อนข้างสูงแต่ก็ยังยอมให้ผู้กระทำความผิด ได้รับยกเว้นโทษหรือจะถูกดำเนินคดีก็ต่ อ เมื่ อ ได้ รับ
การร้องทุกข์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำระหว่างบุคคลในครอบครัว ขณะที่ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์
กำหนดไว้เฉพาะฐานลักทรัพย์ ฐานฉ้อโกง และฐานทำให้เสียทรัพย์เท่านั้น4 จะเห็นได้ว่าฐานความผิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยกำหนดไว้ค่อ นข้ างกว้างมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกั บ ประมวล
กฎหมายอาญาของต่างประเทศ โดยฐานความผิดพื้นฐานหลัก ที่ปรากฏในทุกประเทศ ได้แก่ ฐานลั ก
ทรัพย์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเนื่องจากมีลักษณะที่มิได้ร้ายแรงและไม่ถึงขั้นขนาดกระทบกระเทือนต่ อ สิ ท ธิ
ในชีวิตและร่างกายเช่นเดียวกับลักษณะของฐานความผิดอื่น ๆ ที่ปรากฏตามมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาของไทย ดังนั้น จึงเห็นว่าในประเด็นเรื่องฐานความผิด เกี่ยวกับทรัพย์
ประมวล
กฎหมายอาญาของประเทศไทยได้บญั ญัติไว้ค่อนข้างกว้างและเหมาะสมแก่การบังคับใช้แล้ว
4.2 การกำหนดความสัมพัน ธ์ ของบุ คคลผู้กระทำกั บผู้ เสี ยหายควรมีความชั ดเจนแ ละ ไม่ แ คบ
จนเกินไป
กฎหมายในอดีตของไทย กล่าวคือ กฎหมายตราสามดวง ได้กำหนดความสัมพันธ์ ข อง
บุคคลผู้กระทำความผิดกับผู้เสียหายไว้ครอบคลุมไปถึงการกระทำระหว่างพ่อตาแม่ยายพ่อผัว แม่ ผั ว
กั บ ลูก เขยลู กสะใภ้ รวมถึ งลุ งน้ าอากับหลาน 5 ซึ ่ ง ถือว่า ค่ อนข้ างกว้ างมากเมื ่อ เที ยบกับกฎหมาย
ในสมัยต่อ ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ที่ได้กำหนดไว้แคบลง
โดยไม่ลดหย่อนผ่อนโทษสำหรับการกระทำระหว่างพ่อตาแม่ย าย พ่อผัวแม่ผัว และลูกเขยลูกสะใภ้
แต่มีข้อดีตรงที่บัญญัติโดยใช้ลักษณะถ้อยคำที่ชัดเจนมากกว่ากฎหมายปัจจุบัน กล่าวคือ “…ถ้ากระทำ
แก่ ท รั พ ย์ญ าติท ี่ สื บสายโลหิ ตนั บโดยตรงขึ ้นไป คื อ พ่ อ แม่ ปู ่ ย่ า ตา ยายทวด ของมั นเองก็ ดี

2

Penal Code of Japan Article 257.
3
Penal Code of Japan Article 244.
4
Revised Penal Code of the Philippines Article 332.
5
กฎหมายตราสามดวง พระอัยการลักขณโจร มาตรา 146.
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นับโดยตรงลงมา คือ ลูก หลาน เหลน ลื่อ ของมันเองก็ดี …”6 จนกระทั่งมาถึงมาตรา 71 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาของไทยปัจจุบัน เหล่าเครือญาติที่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่า ง
บุคคลในครอบครัว จึงเหลือเพียงสามีภรรยา ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
เท่านั้น ซึ่งนับว่าค่อนข้างแคบมาก ประกอบกับประเด็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือมิได้มี ก าร
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ามีขอบเขตความหมายกว้างมากน้อยเพียงใด จึงต้องอาศัย
การ
ตีความตามตำรา ความเห็นของนักวิช าการ และคำพิพากษาศาลฎีก า ทั้งที่กฎหมายอาญาคว รมี
ลักษณะที่ชัดเจนแน่นอนเพื่อป้องกั นการเกิดการตีความ โดยตามแนวคำพิพากษาศาลฎี ก าเห็ นว่ า
สามี -ภริ ย าต้อ งเป็นสามีภริ ยาที ่ถู กต้ องตามกฎหมาย หากเป็ นการอยู ่กิ นฉั นสามี ภริยาโดยไม่ได้
จดทะเบียนสมรสหรือแต่งงานระหว่ างเพศเดียวกั น ย่อมไม่เป็นสามีภริยา ในส่วนของบุ พ การี แ ละ
ผู ้ ส ื บ สั นดาน หมายถึ ง ผู ้ ส ื บ สายโลหิ ต โดยตรงขึ ้ นไปและผู ้ สื บสายโลหิ ต โดยตรงลงมา และ
ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศเยอรมนี ซึ่ง มีการกำหนดเหล่ า เค รื อ ญาติ
ที่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว ค่อนข้างกว้าง ได้แก่ บุคคล
ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตโดยตรง พี่น้อง แม้ว่าความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้ยุติลงแล้ว คู่สมรส
คู่ชีวิต คู่สมรสหรือคู่ชีวิตของพี่น้อง พี่น้องของคู่สมรสหรือคู่ชีวิต แม้ว่าการสมรสหรือความสัมพันธ์ของ
คู่ชีวิตนั้นไม่มีอยู่อีกต่อ ไปแล้ว หรือความสัมพันธ์ท างการสมรสได้ยุ ติล งแล้ ว ผู้ รับ บุ ต รบุ ญ ธรรม
บุตรบุญธรรม7 ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งดูแลผู้กระทำความผิด ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว เดี ย วกั นกั บ
ผู้กระทำความผิด8 จะเห็นได้ว่าความสัม พัน ธ์ของบุค คลผู้ก ระทำความผิดกับผู้ เ สี ย หาย มี ลั กษณ ะ
อย่างกว้าง ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งมีพัฒนาการทางสังคมและปรากฏสถาบัน
ครอบครัวในรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในอดี ต โดยกำหนดครอบคลุมทั้งบุคคลที่เป็นสายโลหิ ต
โดยแท้ การเกี่ยวข้องกับการสมรส คู่ชีวิต หรือคู่หมั้น รวมทั้งความสัมพันธ์พิเศษในลักษณะอื่น ๆ
ขณะที ่ ป ระเทศญี ่ป ุ่ นได้ กำหนดครอบคลุ ม ถึ ง ญาติท างสายโลหิต คู ่ ส มรส คู ่ สมรส
9
ของญาติ รวมทั้งญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน และญาติคนอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น10 ซึ่งเมื่อพิจารณา
แล้วจะเห็นว่าปรากฏบุคคลที่ได้รับประโยชน์ม ากกว่ ากฎหมายของไทยมาก โดยกฎหมายญี่ ปุ่ นให้

6

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มาตรา 54.
7
German Criminal Code Section 11 (1) 1.
8
German Criminal Code Section 247.
9
Penal Code of Japan Article 257.
10
Penal Code of Japan Article 244.
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ความหมายของคำว่าญาติที่ค่อนข้างกว้างมาก ถึงขั้นที่ว่าแม้เป็นเพียงคู่สมรสของญาติหรือเครือญาติที่
อาศัยอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ใกล้ชิดกันทางสายเลือดโดยแท้ ก็ยังสามารถอ้างความสัมพันธ์ระหว่างตนกับ
ผู้เสียหายได้
สำหรับกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ กำหนดครอบคลุมถึงบุคคลที่มีค วามสั ม พั นธ์
ใกล้ชิดกัน ได้แก่ ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาโดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติการณ์ อื่ นประกอบ
พี่ชาย น้องชาย และพี่น้อง น้องสาว ตามสายโลหิตและตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีพฤติการณ์ ว่ า อาศั ย
อยู ่ ด ้ ว ยกั น รวมทั ้ ง บุ ค คลที ่ เ กี ่ ยวข้อ งกั บเนื ่ องจากการสมรสด้ วย กล่ า วคื อ คู ่ ส มรส ญาติ ที ่ มี
ความสั ม พั นธ์จ ากการสมรสกั บบุ คคลในสายโลหิ ต คู ่ ส มรสที ่ท ำการหย่ า ร้ า งแต่ ยั งคงมี สิ ทธิใน
ทรัพย์สิน11
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่แล้วตามกฎหมายของต่า งประเทศ
จะกำหนดความสัมพันธ์ของบุคคลผู้กระทำความผิดกับผูเ้ สียหายไว้อย่างชัดเจน ไม่ต้องเกิดการตีความ
มาก รวมถึ ง มี ค วามหมายของเหล่ า เครื อญาติ ที ่ก ว้ า งและครอบคลุ มมากกว่ า กฎหมายของไทย
อั นสอดคล้ องกับ สัง คมปัจ จุ บั นที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ต โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งกรณี เป็ นคู ่รักที ่ มี
ความหลากหลายทางเพศซึ่งปั จ จุบั นก็มี ร่า งพระราชบั ญ ญัติ แก้ไขเพิ่ มเติ มประมวล กฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือกรณีผู้รับบุตรบุญธรรมและบุ ต ร
บุญธรรมที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ได้ให้การรับ รองทางกฎหมายมาเป็นระยะเวล านาน
พอสมควรแล้ ว ประกอบกั บ ความผู กพั นในครอบครั ว ลั กษณะดัง กล่า วก็เป็ นไปได้ สูง มากว่าจะมี
ความเน้นเฟ้นไม่แตกต่างไปจากครอบครัวที่เป็นคู่สมรสชายและหญิงตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และ
พาณิ ช ย์ หรื อ ครอบครัว ที่ มี บิด ามารดาซึ ่งเป็ นบุพการี ทางสายโลหิ ต นอกจากนี ้ ข้ อ เท็ จ จริงที่ว่า
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เ มื่อเครื อญาติ มาอยู่ ร่ว มกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ก็อ าจทำให้ เ กิ ด ก ารหยิ บ ฉวย
ทรั พ ย์ สิ นไปด้ วยความคุ้ นชิ น ถื อวิสาสะ หรื อ อาจจะด้ วยอารมณ์ เ พี ยงชั่ว ครั ้ง ชั่ วคราวได้ ดั งนั้น
จึ ง สมควรนำแนวทางในการกำหนดความสั มพันธ์ของบุ คคลผู้ กระทำความผิ ดกั บผู ้เสี ยหายของ
กฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน เกิ ด
ความชัดเจน ป้องกันการตีความที่อาจเป็นปัญหา อันจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

11

Revised Penal Code of the Philippines Article 332.
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4.3 การกำหนดลักษณะความรับผิดที่เหมาะสม
ตามบทบั ญ ญัต ิเ กี่ ยวกั บ ความรั บผิด ของผู ้ กระทำความผิ ดเกี ่ ยวกั บทรัพ ย์ แต่ได้ รับ
ประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ ระหว่า งบุคคลในแต่ล ะประเทศจะมีลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป สำหรับมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย ได้กำหนดไว้ค่อนข้างหลากหลาย โดย
ปรากฏทั้งเหตุยกเว้นโทษ และเหตุลดโทษ กล่าวคือ กรณีที่สามีกระทำต่อภริยาหรือ ภ ริ ย าก ระทำ
ต่อสามี ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ หมายความว่า ยังคงถือว่ามีความผิดอยู่ เพียงแต่ได้รับ ยกเว้ นโทษ
ถึงแม้ว่าหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การลงโทษบางทฤษฎี ที่เห็นว่าบุคคลมีเหตุผลและมีเ จตจำนง
อิสระในการตัดสินใจเลือกที่จ ะทำหรือ ไม่ท ำสิ่งใด บุคคลจึงต้องได้รับการลงโทษในก ารเลื อ กที่ จ ะ
กระทำผิดกฎหมายเพราะตนเองมีเจตจำนงหรือทางเลือกอย่างเสรีว่า จะกระทำหรือไม่ก ระทำก็ ต าม
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเรื่องนี้มีเหตุผลมาจากนโยบายทางอาญาเป็นสำคัญ โดยกฎหมายเห็นว่าเป็นกรณี
ที่ไม่ถึงขนาดมีเหตุผลอันชอบธรรมเพียงพอถึงขั้นจะเป็นการยกเว้นความผิด แต่ก็มีเหตุผลบางประการ
ที่กฎหมายเห็นว่าไม่สมควรลงโทษบุคคลที่กระทำความผิด อาจเพราะการกระทำดังกล่ าวเป็ นเรื่ อ ง
เล็กน้อย เป็นฐานความผิดที่มิได้รุนแรง และมิได้กระทบต่อเนื้อ ตัวร่างกายโดยตรง หากปล่อยให้ ถึ ง
ขั้นต้องเอาโทษแก่สามีหรือภริยาก็จะเป็นการสร้างรอยร้ าวและกระทบต่อความเป็นอยู่ข องสถาบั น
ครอบครัวได้ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานหรือผู้สืบสันดานกระทำต่ อ ผู้ บุ พ การี
รวมทั้งเป็นกรณีที่พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน กฎหมายมิได้ยกเว้นโทษให้เหมือน
กรณีสามีภริยาแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากพิจารณาจากรายงานการประชุ มอนุกรรมการตรว จพิ จารณ า
แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 15,49/2482 ของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะเห็นได้ ว่ า อาจมี
เหตุผลมาจากกรณีที่หากยอมให้สามีภริยาสามารถร้องทุกข์ได้คงจะทำให้ได้รับคำร้องทุกข์จำนวนมาก
และเป็นคดีที่ยากต่อการสืบสวน นอกจากนี้ สามีภริยายังมีทรัพย์ปะปนกัน แตกต่างจากความสัมพันธ์
ในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้น สำหรับเหล่าเครือญาติคนอื่นนอกเหนือจากสามีภริยาจึงไม่ได้รับประโยชน์จาก
การอ้างเหตุยกเว้นโทษ อย่างไรก็ดี หากมีการฟ้องร้องกันเป็นคดี กฎหมายได้ให้อำนาจศาลในการใช้
ดุลยพินิจที่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ส ำหรับความผิด นั้น ๆ เพียงใดก็ได้ โดยไม่ ต้ อ ง
คำนึงถึงโทษขั้นต่ำ แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคลในครอบครัวถือ เป็ นเหตุ อ ย่ า งห นึ่ ง
ในการลดโทษที่กฎหมายกำหนดไว้นั่นเอง
ในส่วนของกฎหมายต่างประเทศ สำหรับประมวลกฎหมายอาญาของประเทศเยอรมนี
มิ ไ ด้ ก ำหนดให้ก ารกระทำความผิด เกี ่ ยวกั บทรั พย์ใ นระหว่ า งเครื อ ญาติไ ด้รั บ ย กเว้ นความผิด
ยกเว้นโทษ หรือลดโทษ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้การกระทำความผิ ด นั้นได้ รับ ยก เว้ น โทษ
ทางอาญา จึงค่อนข้างให้ประโยชน์แก่ผู้ก ระทำความผิ ดกว้า งมากกว่ าประเทศไทย เนื่ อ งจาก ตาม
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กฎหมายญี่ปุ่นแม้เป็นญาติทางสายโลหิต กล่าวคือ กรณีที่เป็นผู้บุพการีกระทำต่อผู้สื บ สั นด านห รื อ
ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุพการี รวมทั้งกรณีที่พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน ก็ จ ะ
ได้รับยกเว้นโทษด้วย นอกจากนี้ คู่สมรส คู่สมรสของญาติ12 รวมทั้งญาติที่อาศัยอยู่ด้วยกัน เว้นแต่เป็น
บุ ค คลในความหมาย “ญาติ ค นอื ่น ๆ นอกเหนื อจากข้ างต้ น ” ก็ ไ ด้รั บยกเว้ นโทษ13 เช่ นเดี ยวกับ
กฎหมายอาญาของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบัญญัติลักษณะความรับผิดไว้อย่างชัดเจนว่าได้รับยกเว้นโทษ
ทางอาญาแต่ยังคงต้องรับผิดทางแพ่ง 14
พิจารณาได้ว่า ในประเด็นเรื่องลักษณะความรับผิด แม้จ ะมีการบัญ ญัติที่แตกต่ า งกั นไป
ในแต่ละประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักกำหนดให้เป็ นเหตุยกเว้ นโทษซึ่ งมาจากนโยบายท างอ าญา
เป็นสำคัญ เพราะฐานความผิดที่กระทำส่วนใหญ่ก็เป็นความผิดเล็กน้อย หากลงโทษไปก็ไม่มีประโยชน์
หรือมีน้อยกว่าการไม่ลงโทษ และในแง่มุมเรื่องการบริหารงานยุติธ รรมทางอาญา การกำหนดให้
การกระทำความผิดระหว่างญาติสนิทใกล้ชิดด้วยกันเองย่อมเป็นการเพิ่มปริมาณคดี ในศาลโดยใช่เหตุ
อันอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการงานยุติธรรมที่ไม่มีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลมาจากบริบท
สังคมและความเชื่อทางศาสนาด้วย โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว ตามประมวลกฎหมายอาญา
ของไทยก็มีการบัญญัติลักษณะความรับผิดที่เป็นเหตุยกเว้นโทษไว้สำหรับการกระทำความผิดระหว่าง
สามีภริยาซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นและฟิลิปปิ นส์ โดยเห็นว่ า มี เ หตุ ผ ล
มาจากความสั มพั นธ์ ระหว่า งสามีภริ ยามีลั กษณะที ่ใ กล้ ชิ ดกั นอย่ า งมาก หากปล่ อยให้ฟอ้ งร้ อง
เป็นคดีกันอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุตร หรือหากกำหนดให้เป็นเพียงความผิดอันยอมความได้
ก็ ย ่ อ มเกิด การร้ องทุกข์ เป็ น จำนวนมากและอาจยากต่อ การสื บสวน เนื ่ อ งจากมีท รัพ ย์ปะปนกัน
อย่างไรก็ดี การยกเว้นโทษดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ เป็นเหล่ าเครือ ญาติอื่ น ๆ โดยกำหนดให้
การกระทำความผิดระหว่างเหล่าเครือญาติอื่น ๆ นอกจากสามีภริยา เป็นเพียงความผิดอันยอมความ
ได้ในลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศเยอรมนี แต่ แตกต่างตรงที่กฎหมายไทยเปิดโอกาสให้
เป็นเหตุลดโทษที่ศาลไทยจะใช้ดุลยพินิจลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ
เพียงใดก็ได้ ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดให้การกระทำระหว่างเหล่าเครือญาตินอกจากกรณีสามี ภ ริ ย า
กระทำต่ อ กั นเป็นเพี ยงเหตุล ดโทษ ค่ อ นข้ า งเหมาะสมกั บบริ บทของสั ง คมไทยแล้ ว เนื ่ อ งจาก
สภาวการณ์ทางสังคมปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เหล่าเครือญาติไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครั ว ใหญ่
เหมือนแต่ก่อน ความผูกพันและความสนิทสนมระหว่างเครือญาติ จึงอาจลดน้อยลงไป อย่า งไรก็ ดี
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ด้ ว ยสายสั ม พั นธ์ ความเป็ นเครื อญาติ กฎหมายจึ งเปิ ดโอกาสให้ ความสั ม พั นธ์ ดั ง กล่ า วเป็ นเหตุ
อันสมควรที่ศาลอาจจะพิ จ ารณาลดโทษให้ ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรัก ษาไว้ซึ่งความสั ม พั นธ์ ที่ ดี ข อง
สมาชิกในครอบครัวต่อไป
4.4 การกำหนดลักษณะประเภทคดีที่เหมาะสม
ในประเด็ น เรื ่ องลั กษณะประเภทคดี ว่ า กฎหมายสมควรกำหนดให้ เป็นคดี ประเภท
ความผิดอันยอมความได้หรือไม่นั้น มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย กำหนดให้ กรณีที่
ผู้บุพการีกระทำต่อผู้สืบสันดานหรือผู้สืบสั นดานกระทำต่อผู้บุพการี รวมถึงกรณี ที่ พี่ ห รื อ น้ อ งร่ ว ม
บิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน แม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ใ ห้ เ ป็ น
ความผิ ด อั นยอมความได้ กล่ า วคื อ ต้ อ งอาศั ยการร้ อ งทุก ข์ จ ากผู ้ เ สี ยหายจึ ง จะดำเนิ นคดี ได้
รัฐไม่สามารถเป็นผู้ริเ ริ่มดำเนินคดีแต่อย่ างใด เช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งปกติแล้ว เป็ นความผิ ด
อันยอมความไม่ได้หรือเรียกว่าอาญาแผ่นดิ น ซึ่งรัฐ มีหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพ ราะ
ความผิดลักษณะดังกล่าวเป็นการสร้างความไม่สงบสุขให้กับสังคม อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุผลนโยบาย
ทางอาญาเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่ นและความสงบสุขภายในครอบครัว ประกอบกับเหตุ ผ ลจาก
รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 15,49/2482 ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่เห็นว่าด้วยสายสัมพันธ์ความเป็นญาติควรบัญญัติให้สิทธิที่จะให้อภัยกันได้
โดยให้ญาติเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ าควรฟ้ องร้องหรือไม่ซึ่ง จะทำให้ค วามคิดในทางศีลธรรมดี ขึ้ น ทั้ ง นี้
จะไม่ให้อัยการสามารถฟ้อ งร้องได้ เพราะจะเป็นการยอมให้อัยการเข้ าไปขัดขวางเรื่ อ งค รอบค รั ว
มาตรา 71 จึงได้บัญญัติให้สามารถยอมความกันได้
ซึ ่ ง เมื ่ อ พิ จ ารณากฎหมายของต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ประเทศเยอรมนี
จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับกฎหมายของไทยที่แม้ว่าจะยึดถือหลักการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่ อ ง
ของรัฐ แต่ก็ยังมีการกำหนดความผิดบางประเภทซึ่ง เปิดช่ องให้ เอกชนสามารถเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการร้องขอให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิด เนื่องจากเห็นว่าความผิดนั้นไม่มีประโยชน์ ส าธ ารณะ
เข้ามาเกี่ยวข้อง หนึ่งในนั้นก็คือ การกระทำความผิดฐานลักทรั พย์ซึ่งหากเป็นการก ระท ำระหว่ า ง
เครือญาติ ก็จะได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว โดยกฎหมาย
กำหนดให้การกระทำความผิดดั งกล่ าวจะถูก ดำเนิ นคดี ได้ก็ ต่อเมื่อมี การร้อ งทุกข์ 15 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
คล้ายกับความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายของไทย ทั้งที่โดยปกติแล้วความผิดฐานลักทรัพย์ นั้น
15
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เป็นอาญาแผ่นดิน นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่ากฎหมาย
อาญาของญี่ปุ่นในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในระหว่างเครือญาติโดยปกติ แ ล้ ว จะ
ได้รับยกเว้นโทษ แต่หากเป็นบุคคลในความหมาย “ญาติคนอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น” ซึ่งถือเป็น
ญาติที่ห่างออกมา มิได้ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร บุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้นโทษ แต่จะถูกดำเนินคดีได้
ก็ต่อเมื่อมีการร้องทุกข์16 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดอันยอมความได้ตามกฎหมายของไทย
จะเห็นได้ว่า ทั้งกฎหมายของไทยและต่างประเทศต่างก็มีการบัญญัติ ถึงลักษณะประเภท
คดี ที่ จ ะถู กดำเนิ นคดี ได้ก ็ต ่อ เมื่ อมีก ารร้องทุ กข์ ซึ ่ งมีล ักษณะคล้ า ยกั บความผิ ดอันยอมความได้
เพราะความสัมพันธ์ระหว่างเครือ ญาติเป็ นเรื่องสำคั ญในสายตาของทุกประเทศ และเป็นการกระทำ
ความผิดเล็กน้อย มักเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหาย รวมทั้งไม่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงสมควร
ให้ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเลือกให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแก่ผู้ก ระทำความผิด โดยปล่อยให้ ญ าติ ซึ่ ง เป็ น
ผู้เสียหายเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรจะดำเนิ นคดีห รือไม่ ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดให้ ก ารก ระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แม้ว่าบางฐานความผิด จะเป็ นความผิดอั นยอมความไม่ได้ แต่หากเป็ นการ
กระทำระหว่ า งบุ ค คลในครอบครั ว ก็ ใ ห้ ม ี ล ั ก ษณะประเภทคดี เ ป็ นความผิ ดอั นยอมความได้
ตามมาตรา 71 จึงเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย สอดคล้องกับ สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวทาง
ของกฎหมายต่างประเทศแล้ว
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดของผู้กระทำคว ามผิ ด
เกี ่ ย วกับ ทรั พย์ แต่ ได้รั บประโยชน์อ ั นเนื ่ องมาจากความสั มพั นธ์ ระหว่ า งบุ คคล ในบทที่ ผ่ านมา
ได้ นำมาสู่ก ารสรุปผลการวิจ ั ย และนำเสนอข้ อเสนอแนะในบทนี้ โดยแบ่ งออกเป็น 2 ส่ ว น ได้แก่
ส่วนของบทสรุปซึ่งจะได้ส รุปผลการวิ จัยที่ผ่ า นมาในภาพรวมทั้งหมด และส่วนของข้ อ เสนอแนะ
ซึ่งเป็นการเสนอแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายของต่างประเทศ
และเหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบัน รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 บทสรุป
สั ง คมไทยเป็ นสังคมที่เ หล่ าเครื อญาติในแต่ละครอบครัว มี ความสัม พั นธ์ใ นลักษณะ
ใกล้ชิดกัน ในอดีตมักอยู่ร่วมกันเป็ นครอบครัว ใหญ่และเริ่ม มีข นาดเล็ กลงในปั จ จุ บั น ซึ่ ง สถาบั น
ครอบครัวนั้นเป็นสถาบันที่สังคมไทยให้ความสำคัญ มากที่สุด เห็นได้จากวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ค่านิยม และเอกลักษณ์ของสังคม ที่หล่อหลอมและส่งเสริมให้รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัวซึ่งแม้ว่าจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่กลับเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุด กฎหมายไทยเอง
ก็ ม ี บ ทบั ญ ญัติ บางประการที ่แสดงให้เ ห็ นถึง การให้ ความสำคั ญ ในเรื ่ องดัง กล่า ว หนึ ่ ง ในนั ้นก็ คือ
บทบัญญัติตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกำหนดให้การกระทำความผิ ด ระหว่ า ง
เหล่ า เครื อ ญาติ ไม่ ว ่ า จะเป็นระหว่ า ง สามี ภรรยา ผู ้ บ ุ พ การี ผ ู ้ส ืบ สั นดาน และพี ่ น้ องร่ วมบิ ดา
มารดาเดียวกัน ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ ระหว่า งบุคคลในครอบครัว โดยได้ รับ
การยกเว้นโทษ การลดหย่อนโทษ หรือแม้กระทั่งการกำหนดให้ความผิดบางฐานซึ่ งมี ลั ก ษณ ะเป็ น
ความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ กลับกลายเป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือ
ความผิดที่สามารถยอมความได้ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เ ฉพาะที่ ไ ม่ เ ป็ น
เหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ฉ้อ โกง
โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ รวมถึงบุกรุกอันเป็นความผิดต่อการครอบครองพื้ นที่
และสถานที่ เนื่องจากความผิดดังกล่าวข้างต้นเป็นความผิดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองก รรมสิ ท ธิ์
และสิ ทธิใ นทรัพ ย์ ไม่ ไ ด้ ม ีลั กษณะร้ า ยแรงถึง ขนาดกระทบกระเทือ นต่ อสิ ทธิใ นเนื ้ อตั วร่ างกาย
ของบุคคลโดยตรง หากไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนเรื่องดังกล่ าวไว้ใ นกฎหมายเลย ก็อาจส่ง ผลต่ อ
ความสงบสุขหรือความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวที่สังคมไทยให้ความสำคัญได้ นอกจากนี้ การยกเว้ น
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โทษและการกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ยังสามารถลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ยุ ต ิ ธ รรมในทางอ้ อม ซึ ่ ง ทำให้ก ารบริห ารงานยุ ติ ธรรมมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นด้ วย จะเห็ นได้ว่า
กฎหมายไทยมีการกำหนดฐานความผิดที่ได้ รับประโยชน์ จากการกระทำความผิดในระหว่ า งบุ ค คล
ในครอบครัวไว้ถึง 8 ฐาน ซึ่งค่อนข้างกว้างและเหมาะสมแก่การบังคับใช้แล้ว อย่างไรก็ดี กฎหมาย
ของไทยยังคงมีประเด็นปั ญหาในเรื่อ งความชั ดเจนเกี่ยวกับความหมายของบุคคลตามมาตรา 71
ขอบเขตความสัมพันธ์ของบุคคลผู้ ก ระทำกับผู้ เสียหายและความรับผิ ดของบุ คคลที่ ก ำห นด ไว้ ใ น
ปัจจุบันที่ยังค่อนข้างแคบเกิ นไป ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจ จุบั นที่ มี พั ฒ นาการท าง
สั ง คมและปรากฏสถาบันครอบครั วในรูป แบบที่ หลากหลายมากขึ้ น เช่ น ครอบครั วของคู่รกั ที่ มี
ความหลากหลายทางเพศ หรือครอบครัวที่มีการรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์ ปรากฏว่ า
กฎหมายของประเทศดังกล่าวมีการกำหนดความหมายและขอบเขตความรับผิดของบุคคลผู้ ก ระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัม พันธ์ ใกล้ชิดบางอย่ า งใ นท ำนอง
เดียวกันกับมาตรา 71 ที่ค่อนข้างกว้าง ชัดเจน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงสมควร
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายต่างประเทศและเหมาะสมกับ
บริบทของสังคมไทยปัจจุบันต่อไป
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผู้เขียนขอเสนอเกี่ยวกับ ขอบเขตความรับผิดของผู้กระท ำคว ามผิ ด
เกี่ยวกับทรัพย์แต่ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเห็นว่าจำเป็นต้องมี
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
5.2.1 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทย ยังคงไม่ชัด เจน
เพียงพอและอาจต้องอาศัยการตีความ ตรงกันข้ามกับลักษณะของกฎหมายอาญาที่ต้องมีความชัดเจน
แน่นอน รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลบางกลุ่มที่สมควรได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ ระหว่ า ง
บุคคลในครอบครัว ทั้งที่บุคคลเหล่านั้นต่างก็มีความสัมพั นธ์ที่ใกล้ชิด มีความผูกพันต่ อ กั น และมี
ความเป็นไปได้สูงมากว่าสามารถที่ จะให้อภัยซึ่งกั นและกันได้ ประกอบกับ จุดมุ่งหมายของมาต รา
ดังกล่าวต้องการรักษาไว้ซึ่ งความสัม พันธ์ อันดีของครอบครัว เอาไว้ ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือ น โดย
กำหนดให้มีการลดหย่อนผ่อ นปรนซึ่ง กันและกั น ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้ นโทษ ลดโทษ หรื อ การให้
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ผู้เสียหายเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีด้วยตนเองโดยรัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ด้วยเพราะ
การกระทำความผิดที่ระบุไว้มีลักษณะเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่รุนแรง ทำให้กฎหมายมองว่าความสงบสุข
ในครอบครัวมีความสำคั ญยิ่งกว่ า ซึ่งในที่นี้ได้พิจารณาตามกฎหมายต่ างประเทศที่ ป รากฏบุ ค คล
บางกลุ่ มที่ สมควรนำมาเพิ ่ม เติม ในกฎหมายของไทย ประมวลกฎหมายลั กษณะอาญา ร.ศ. 127
ซึ่งมีข้อดีคือการบัญญั ติด้วยถ้อยคำชั ดเจนมาพิ จ ารณาประกอบกับความเหมาะส มกั บ บ ริ บ ทของ
สังคมไทยในปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาแล้ว ในชั้นนี้ควรมีการเพิ่ม เติมบุค คลบางประเภท คือ (1) คู่ ชี วิ ต
ซึ่งจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่มีกฎหมายรับรองแล้ว) (2) ผู้รับบุตรบุญธรรมและ
บุตรบุญธรรม และ (3) ผู้ซึ่งเคยเป็นสามีภริยากระทำต่อกัน หรือผู้ซึ่งเคยเป็นคู่ชีวิตกระทำต่อกัน แม้วา่
การสมรสหรือความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาหรือ
การอยู่กินระหว่างคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศโดยมิไ ด้มีการจดทะเบีย นถูกต้องตามกฎหมาย
ค่อนข้างมากก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มุ่งพิสูจน์ความผิดและลงโทษทางอาญา
แก่ บ ุ คคลซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อบุ คคลนั้ นเป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งเมื ่ อกรณีม าตรา 71
เป็ นการยกเว้ นโทษ ลดโทษ และการกำหนดให้ เป็นความผิด อั นยอมความได้ ซึ ่ ง อาจทำให้เกิด
การลงโทษหรือไม่ลงโทษเลยก็ได้ จึงควรต้องผ่านการพิสูจ น์ด้วยพยานหลักฐานที่มีความ น่ า เชื่ อ ถื อ
ชัดเจนแน่นอน และคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด นอกจากนี้ แม้ว่าจะปรากฏบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่ได้ รับ
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับผู้เสียหายตามกฎหมายต่า งประเทศ เช่น คู่สมรสหรื อ คู่ ชี วิ ต
ของพี่น้อง หรือผู้ซึ่งดูแลผู้กระทำความผิด เป็นต้น กรณีนี้เห็นว่าการกำหนดให้ครอบคลุ ม ถึ ง บุ ค คล
ประเภทอื่น ๆ ที่กว้างมากเกินไป อาจไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อยู่กัน
เป็นครอบครัวเล็กมิใช่ครอบครัวใหญ่ เหมือนในอดีต ทำให้ ความผูกพันและความสนิทสนมระหว่ า ง
เครือญาติอาจลดน้อยลงไป ประกอบกับบางความสัมพันธ์มิได้มีเอกสารหลักฐานตามกฎหมายรับรอง
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นด้วย ดังนั้น จึงเห็นว่าความสัมพัน ธ์ที่กล่าวไปตาม (1) – (3) สามารถ
ยึดโยงและยืนยันได้ด้วยเอกสารรับรองทางกฎหมายที่มีความชัดเจนเพียงพอและมีความเหมาะสม
กับสังคมไทยปัจจุบันแล้ว
อย่ า งไรก็ ดี ในส่ ว นของผู ้ซ ึ ่ง เคยเป็ น สามีภ ริย ากระทำต่ อกัน หรื อ ผู ้ ซึ ่ งเคย
เป็ น คู ่ ชีว ิตกระทำต่อกัน แม้ ว่ า การสมรสหรือ ความสัม พั นธ์ นั้ นได้ สิ้ นสุ ดลงแล้ว ด้ วยเหตุผลที่ว่า
แม้ผู้กระทำความผิดกับผู้เสียหายได้สิ้ นสุดความสัม พันธ์ กันไปแล้วแต่ก็เป็ นไปได้ สู ง มากว่ า ยั ง คงมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่และอาจยังไปมาหาสู่กันเป็นปกติ ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการเลิกรากั น
ด้วยเหตุผลที่ร้ายแรงและเกิดความสัมพันธ์ที่ร้านฉาน การกำหนดครอบคลุมถึงผู้กระทำความผิดที่จ ะ
ได้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากความสัมพั นธ์ดังกล่าวโดยไม่ จำกัด ระยะเวลาไว้ก็อ าจไม่เป็ นธ รรมต่ อ
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ฝ่ า ยผู ้เ สี ยหายได้ จึ ง ควรกำหนดระยะเวลาที ่ เหมาะสมในการอ้ า งความสัม พั นธ์ นั้ นไว้ด ้วย และ
โดยที่ เป็ นประเด็ น ความผิดเกี ่ยวกับทรั พย์ อาจพิ จ ารณาเที ยบเคียงกับ สัญ ญาระหว่า งสมรสตาม
มาตรา 1469 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า สัญญาที่เกี่ยวกั บ ทรั พ ย์ สิ นใด
ที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภ ริยากันนั้ น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใด
ที ่ เ ป็ นสามีภริ ยากั นอยู ่ หรือ ภายในกำหนดหนึ ่ง ปี นับแต่ วันที่ ขาดจากการเป็นสามี ภริยากันก็ได้
จากมาตราดังกล่ าว จึงเห็นควรให้ส ามารถอ้ างความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลผู้ ก ระท ำค วามผิ ด กั บ
ผู ้ เ สี ยหายในกรณีเ คยเป็ น สามีภริ ยาหรื อเคยเป็น คู่ ชีว ิต ได้ เ พี ยงหนึ ่ง ปีนั บแต่วั นที ่การสมรสหรือ
ความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงเท่านั้น
ดังนั้น ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 71 ดังนี้
มาตรา 71 บัญญัติว่า “ความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336
วรรคแรก และมาตรา 341 ถึงมาตรา 264 นั้น ถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภริยา ภริยากระทำ
ต่อสามี หรือคู่ชีวิตกระทำต่อกัน ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
ความผิ ด ดั ง ระบุ ต ามวรรคหนึ ่ ง ถ้ า เป็ นการกระทำของบุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี้
แม้ ก ฎหมายมิ ได้ บัญ ญัต ิใ ห้เ ป็นความผิ ดอั นยอมความได้ ก็ ใ ห้เ ป็นความผิ ดอันยอมความได้ และ
นอกจากนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
(1) ผู้บุพการี ได้แก่ บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย บิดามารดาตามสายโลหิต
ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด กระทำต่อผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื่อ หรือผู้สืบสันดานกระทำต่ อ
ผู้บุพการีดังกล่าว
(2) พี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำต่อกัน
(3) ผู ้ รั บ บุ ตรบุ ญธรรมกระทำต่ อบุ ตรบุ ญ ธรรม หรื อ บุ ตรบุญ ธรรมกระทำต่อ
ผู้รับบุตรบุญธรรม
(4) ผู้ซึ่งเคยเป็นสามีภริยากระทำต่อกั น หรือผู้ซึ่งเคยเป็นคู่ชี วิ ต กระทำต่ อ กั น
ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสหรือความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลง”
5.2.2 ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม ให้ ก าร แก ้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม กฎหมาย อื ่ น ที ่ เ กี ่ ย ว ข้ อ ง
ประสบผลสำเร็จ
เนื่องจากความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม ได้ มี
กฎหมายรองรั บสิท ธิ และหน้า ที ่ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ แล้ ว แต่ ก็ ยั งมี กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องบางฉบับ ที่มิได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่างพระราชบั ญ ญั ติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร่างกฎหมายสมรสเท่า เที ย ม)
และร่างพระราชบัญ ญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อจะให้ ส อดรั บ
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กับข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายตามข้อ 5.2.1 และเพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ โ ลกปั จ จุ บั น
และกฎหมายของต่างประเทศ เนื่องจากสถาบันครอบครัวตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันจำกัดเฉพาะ
ความสำคัญระหว่างชายและหญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการอยู่ร่วมกันเป็ นค รอบค รั ว
ระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงสมควรมีกฎหมายในด้านต่าง ๆ รองรับความสัม พั นธ์
ดังกล่าวให้มีความเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงด้วย
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หนังสือ
ภาษาไทย
คณพล จันทน์หอม, รากฐานกฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 3, วิญญูชน 2564).
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 6, วิญญูชน 2560).
-- อัยการเยอรมันและการดำเนินคดีอ าญาของอัยการก่ อ นฟ้ อ ง ใน รวมบทความด้ า นวิชาการของ
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด (พิมพ์อักษร 2540).
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 16, วิญญูชน 2558).
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 23, วิญญูชน 2564).
ปาดูซ์ ยอร์ช, บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาล
สยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้แปล,
วิญญูชน 2546).
ประธาน วัฒนวานิชย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (สำนักพิมพ์ประกายพรึก 2546).
หยุด แสงอุทัย , คำบรรยายประมวลกฎหมายอาญา (ดวงดาว 2500).
-- กฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพ์ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556).
-- คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (พิมพ์ครั้งที่ 7, วิญญูชน 2561).
โอฬาร กุลวิจิตร และอมรพจน์ กุลวิจิตร, เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดโทษ เหตุรอ
การลงโทษและรอการกำหนดโทษ (ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช" 2552).
ภาษาต่างประเทศ
Joshua Dressler, UNDERSTANDING CRIMINAL LAW (5th edn, LEXISNEXIS 2010).
Kanaphon Chanhom, The Modernisation of Thai Criminal Law in Andrew Harding and
Munin Pongsapan (eds) Thai Legal History (Cambridge University Press 2021).

Ref. code: 25646301031560SHM

63
บทความ
ภาษาไทย
จุฬารัตน์ ยะปะนัน, ‘ความผิดอาญาแผ่นดินและความผิดอันยอมความได้ ’ (2553) จุลนิติ 152.
วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
กิ ต ติ บุ ศ ยพลากร, ‘ผู้ เ สี ย หายในคดี อาญา’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบัณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2523).
ทิพย์วรรณ เดชะผล, ‘มาตรการทางกฎหมายในการไกล่เกลี่ยระงับ ข้อพิพาทนอกศาลในคดีอาญาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณ ฑิต มหาวิ ท ยาลั ย ธุ รกิ จ
บัณฑิตย์ 2562) 33.
ธั ญ วรรณ ศรี พุ่ ม , ‘ขอบเขตบุ พ การี ใ นประมวลกฎหมายอาญา ศึ ก ษากรณี ก ารตั้ง ครรภ์แ ทน)’
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558).
ปริญญา ชินะผา, ‘ปั ญ หาทางกฎหมายเกี่ยวกั บความผิ ดอันยอมความได้ : ศึ ก ษากรณีความผิด
เกี่ยวกับทรั พ ย์ ในลักษณะ12 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา’ (วิ ทยานิ พนธ์ นิ ติ ศ าสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2550).
พชรพร หงษ์สุวรรณ, ‘เหตุทำให้คดีอาญายอมความได้ : ศึกษากรณีความผิดบางฐานระหว่างสามี
ภริยา’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2555).
สุรพงษ์ เอี่ยมแทน, ‘ความผิดอันยอมความได้กับความผิดอาญาแผ่นดิน (ศึกษาตามกฎหมายอาญา
สารบัญญัติ)’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2544).
อรุณี กระจ่ า งแสง, ‘อั ย การกั บ การสอบสวนคดี อ าญา’ (วิ ท ยานิ พ นธ์ นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532).
อารยา เกษมทรัพย์, ‘การฟ้องคดีอาญาของผู้เสียหาย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง’
(วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536).
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภาษาไทย
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ‘200 ปี กฎหมายตราสามดวง 2547’
<https://www.krisdika.go.th/data/activity/act40.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2564.
-- ‘ภาพรวมระบบกฎหมายของแต่ล ะประเทศในอาเซี ย น’ (ศู นย์ วิ เ ทศอาเซี ยน ) <https://
acc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/9251/iid/160260> สืบค้นเมื่อ
15 มีนาคม 2565.
เอกสารอื่น ๆ
ภาษาไทย
ฐานันท์ วรรณโกวิท และชินวัฒน์ ศุภนิตย์ , ‘ระบบศาลและวิชาชีพทางกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์’
(ข่าวเนติบัณฑิตยสภา 2556).
ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, ‘หน่วยที่ 6 ทฤษฎีการลงโทษ’ (แนวการศึกษาชุดวิชา กฎหมายอาญา และ
อาชญาวิทยาชั้นสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2557).
นพดล คชรินทร์, ‘ระบบกฎหมายประเทศญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับของประเทศไทย’ (รายงานส่วนบุคคล
หลักสูตรกฎหมายแพ่งและกระบวนวิธพี ิจารณา ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายญี่ปุ่น ณ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมหาวิทยาลัยริทซึเมคัง ประเทศญี่ปุ่น 2560).
มนั ส นั นท์ ภั ค รพาณิชย์ และคณะ, ‘กฎหมายอาญาของประเทศญี่ ป่ นุ กฎหมายรั ฐธรรมนู ญ ของ
ประเทศญี่ปุ่น Study visit at Osaka Summery Court’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตร
“การบริหารจัดการ” สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2557).
วรวิทย์ ฤทธิทิศ, ‘มาตรการดำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรง’ (รายงานส่วนบุคคล
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2560-2561).
เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ และคณะ, ‘การลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล : ศึกษากรณีการกำหนดความผิด
อันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา’ (สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุตธิ รรม 2552).
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 'โครงการข้อมูลกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนของประเทศฟิลิปปินส์ ’ (รายงานผลการวิจัย
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2559).
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อนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา คณะกรรมการกฤษฎีกา, ‘รายงานการประชุม
ครั้งที่ 15, 49/2482’ (2482).
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

นางสาวจุฑามาศ กลัดสำเนียง

วุฒิการศึกษา

ปีการศึกษา 2560 : นิติศาตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
จุฑามาศ กลัดสำเนียง, ‘ขอบเขตความรับผิดของบุคคลตามมาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายอาญา’
(การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2565).
ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2562 – 2565 นิติกร
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
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