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ทฤษฎีและแนวคิดในการลงโทษ
โทษอาญา*

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อคัคกร  ไชยพงษ์

* ทีมา : ปกป้อง  ศรีสนิท

แนวคิดในการลงโทษ โทษอาญา

I. แนวคิดการลงโทษคลาสสิค

II. แนวคิดการลงโทษสมยัใหม่
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I. แนวคิดการลงโทษคลาสสิค
ทฤษฎีการลงโทษ 

1. Retribution 
2. Intimidation, Deterrence 
3. Incapacitation 
4. Rehabilitation
5. Resocialisation

1. RETRIBUTION
- ถูกใชใ้น primitive society 
- Talion law (Lex talionis)
"Criminal should receive as punishment precisely those 

injuries and damages they had inflicted upon their victims. Many 
early societies applied this "eye-for-and-eye" principle."
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2. INTIMIDATION OR DETERRENCE
- ป้องกนัอาชญากรรม
- การลงโทษทีรุนแรงยบัยงัอาชญากรรม.
- ยบัยงัคนทาํผิดแลว้ไม่ใหท้าํผิดอีก และยบัยงัคนทียงัไม่เคย

กระทาํความผิด
- capital punishment, long time imprisonment,
- Caning?

- Article 7 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR)

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, in particular, no one shall be 
subjected without his free consent to medical or scientific 
experimentation."
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3. INCAPACITATION
- ตดัอาชญากรออกจากสงัคม

4. REHABILITATION
- เห็นอาชญากรเป็นผูป่้วยทางจิต (a psycho patient) 
- ปรบัปรุง criminal's behavior.
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5. RESOCIALIZATION
- คลา้ยกบั rehabilitation
- ไม่เพียงแต่ปรบัปรุงแกไ้ขอาชญากร แต่เตรียมอาชญากรกบั

สงัคมใหพ้รอ้มในการอยูร่่วมกนั

II. แนวคิดการลงโทษร่วมสมัย
- ใชท้ฤษฏีดงัเดิมมาผสมกบัแนวทางการวิเคราะหแ์นวใหม่หลาย

ศาสตร์
- หลกักฎหมายอาญา หลกัอาชญาวิทยา หลกัทณัฑวิทยา หลกั

เศรษฐศาสตร์
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1.  การกาํหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิตบิญัญตัิ
2.  การลงโทษโดยคาํพิพากษาของฝ่ายตลุาการ

1.  การกาํหนดโทษในกฎหมายโดยฝ่ายนิติบญัญตัิ

- "อาชญากรใหญ่" (Le grand criminel)
- "อาชญากรเล็ก" (Le petit criminel)
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ประเภท ผลกระทบ วัตถุประสงค์

ในการลงโทษ

รูปแบบของ

การลงโทษหลัก

อาชญากรใหญ่ กระทบต่อรัฐมากกว่า

ผู้ เสียหาย

ข่มขู่ ยบัยงั จําคกุระยะยาว

อาชญากรเล็ก กระทบต่อผู้ เสียหาย

มากกว่ารัฐ

ฟืนฟูผู้กระทําความผิด 

และเยียวยาผู้ เสียหาย

จําคกุระยะสนั และ

ปรับ

2.  การลงโทษโดยคาํพิพากษาของฝ่ายตลุาการ

2.1 การคํานงึถึงเหตภุาววิสยัในการลงโทษ

2.2 การคํานงึถึงเหตสุตัวิสยัในการลงโทษ
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2.1 การคาํนึงถึงเหตุภาววสิยัในการลงโทษ
-ในสหรัฐอเมริกา ศาลฎีกาและศาลมลรัฐใชก้ารทดสอบนีเรียกว่า 

"proportionality test“ เพือนํามาใชป้ระกอบดุลพินิจในการลงโทษใน
ความผิดต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความไดส้ดัส่วน

-การลงโทษทีไม่ไดส้ัดส่วนในสหรฐัอเมริกาถือว่าขดัรฐัธรรมนูญใน
การแกไ้ขรัฐธรรมนูญครังที 8 ทีบัญญัติว่า "หลักประกันทีสูงเกินส่วน 
ค่าปรับทีสูงเกินส่วน และการลงโทษทีโหดรา้ยและไม่จําเป็นต้องไม่ถูก
นํามาใช"้ (Excessive bail shall not be required, nor excessive fines 
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted)

เกณฑ ์3 ขอ้ของหลกั PROPORTIONALITY TEST
(1) ความรุนแรงของการกระทําความผิดหมายถึงใหศ้าลพิจารณาว่า ผู ้กระทําได้

กระทาํความผิดทีรุนแรงเพียงใด
(2) การเปรียบเทียบกับคดีอืน หมายถึง ใหศ้าลทีพิจารณากําหนดโทษคดีนีไป

เปรียบเทียบกับคดีอืนว่าในคดีอืนทีมีลักษณะการกระทําทีรุนแรงทว่าคดีนี ศาลในคดีนัน
ลงโทษรุนแรงเพียงใด ซึงศาลในคดีนีควรจะลงโทษไม่เกินไปกวา่คดีอืนทีรุนแรงกวา่คดีนี

(3) การเปรียบเทียบกบัศาลอืนหมายถึง ใหศ้าลพิจารณาว่าในคดีแบบเดียวกนันีใน
ศาลอืนลงโทษเพียงใด ซึงศาลควรจะลงโทษใกลเ้คียงกนักับทีศาลอืนลงโทษในคดีลักษณะ
เดียวกนั

William Hughes Mulligan, Cruel and Unusual Punishments: The Proportionality 
Rule, 47 Fordham L. Rev. 639 (1979)., 
http://ir.lawnet.fordham.edU/flr/vol47/iss5/1, pp. 645-646, สืบคน้เมือ 13 
กรกฎาคม 2558
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การนาํ "โอกาส" และ "ขนาด" มาพิจารณา
ความผิดฐาน ก. ความผิดฐาน ข.

ความเสียหาย (harm) 1,000 500
โอกาสในการก่อความเสียหาย 
(probability of harm)

0.1
(10%)

0.5
(50%)

ความเสียหายทีแทจ้ริง
(actual harm)

100
(1,000x0.1)

250
(500 X 0.5)

2.2 การคาํนึงถึงเหตอุตัวิสยัในการลงโทษ
"หลกัการใชโ้ทษใหเ้หมาะสมกบัผูก้ระทาํความผิดแตล่ะคน"

1. ช่วงศาลตดัสินลงโทษ (Personnalisation des peines) 
2. ช่วงขณะผูก้ระทาํความผิดกาํลงัรบัโทษ (individualization 

des peines)
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ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา 132-1 
วรรคสอง และวรรคสาม

"โทษทางอาญาทุกสถานที กําหนดโดยศาลจะต้องถูกนํามาปรับใช้ให้เข้า
กับผู้กระทาํความผิดแต่ละราย 

ภายใต้บังคับของกฎหมาย ศาลพิจารณาลักษณะความรุนแรง และ
รูปแบบการลงโทษ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของความผิด และลักษณะ
ส่วนตัวของผู้กระทาํความผิด เช่นเดยีวกันกับสถานะทางกายภาพ ทางครอบครัว 
ทางสังคมของผู้ กระทําความผิด เพื อให้การลงโทษผู้ กระทําความผิดนั น 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษทกํีาหนดไว้ในมาตรา 130-1"

ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา 130-1

"เพือทีจะคุม้ครองสังคม ปองกนัมิใหเ้กิดการกระทําความผิดครังใหม่ 
และรักษาสมดุลของสังคม ในลักษณะทีเคารพประโยชน์ของผูเ้สียหาย โทษ
ทางอาญาตอ้งมีหน้าทีเพือ

1. การลงโทษผูก้ระทาํความผิด
2. ช่วยในการปรบัปรุงผูก้ระทาํความผิดและนําผูก้ระทาํความผิดกสบั

สู่สงัคม"
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ประมวลกฎหมายอาญาฝรงัเศส มาตรา 130-20

"เมือความผิดถูกลงโทษดว้ยโทษปรบั ศาลสามารถ กาํหนดโทษปรบั
ดว้ยจาํนวนค่าปรบัทีน้อยกว่าทีกาํหนดในกฎหมายได้

จาํนวนค่าปรบัทีศาลกาํหนดใหค้าํนึงถึงรายไดแ้ละภาระค่าใชจ่้ายของ
ผูก้ระทาํความผิด"

แนวคิดรว่มสมัยในการกาํหนดบทลงโทษ โดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์
economic analysis of criminal law
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- เศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัมีพืนฐาน คือ การวิเคราะหต์น้ทุนและ
ผลประโยชน์" (Costs Benefits Analysis) หรือ C.B.A.

- กฎหมายหลกัการพืนฐานคือ ความยุติธรรม (Justice)
-ใช ้C.B.A. กบั Justice ตอบเหตุการณเ์ดียวกนฺัอาจไตค้าํตอบ 

"เหมือนกนั" หรือ "ต่างกนั" ก็ได้

รูปแบบทางเศรษฐศาสตรข์องอาชญากรรม 
(THE ECONOMIC MODEL OF CRIME)

"ผลประโยชน์คาดหมาย" (expected gain)
"การลงโทษคาดหมาย" (expected punishment)

O = C > B
0 คือ ขนาดของการยบัยงัอาชญากรรมทีเหมาะสม (optimal deterrence)
C คือ ตน้ทุนคาดหมายของผูก้ระทาํความผิด (expected costs)
B คือ ผลประโยชน์คาดหมายทีผูก้ระทาํความผิดจะไดร้บั (expected 
benefits)
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หากนาย ก.ตอ้งการลักรถยนต ์1 คนั มลูค่า 1,200,000 บาท  นาย ก. จะคิด
แบบมเีหตุผลถึง ตน้ทุน (costs) และผลประโยชน์ (benefits) ทีตนจะไดร้ับกล่าวคือ 
ประโยชน์ทีอาจจะไตร้ับคือการขายรถยนต์ไนตลาดมีดสมมติว่าไตร้าคา 700,000 
บาท โทษทีนาย ก. จะไตร้ับขอ้หาลักทรัพย์ คือ จําคุกไม,เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 
6,000 บาท

benefits 700,000 บาท
costs       225,000 บาท

225,000 คือ (365 X 3 X 200) + 6,000

C = M x P

C คือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด (costs)
M คือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment)
P คือ โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผิด (probability of 
apprehension)
(Gary Becker, Crime and punishment: an economic approach, 1968)
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C = M x P
ถา้ตอ้งการใหต้น้ทุน คือ 1,000 หน่วย จะสรา้งส่วนผสมไดห้ลายแบบ เช่น

รปูแบบทีหนึง ค่าปรบัมลูค่า 1,000 บาท กบัโอกาสทีจบัผูก้ระทาํความผิดได ้100% 
(ซึงมค่ีาเท่ากบั 1) 
รปูแบบทีสอง ค่าปรบัมลูค่า 10,000 บาท กบัโอกาสทีจบัผูก้ระทาํความผิดได ้10% 
(ซึงมค่ีาเท่ากบั 0.1) 
รปูแบบทีสาม ค่าปรบัมลูค่า 100,000 บาท กบัโอกาสทีจบัผูก้ระทาํความผิดได ้1% 
(ซึงมค่ีาเท่ากบั 0.01) 

แนวคิด C = M x P กบับริบทประเทศไทย
C = M x P

C คือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด (costs)
M คือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment)
P คือ โอกาสในการถูกลงโทษ (probability of punishment)
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P = A x I

P คือ โอกาสในการถูกลงโทษ (probability of punishment)
A คือ โอกาสในการจบักุม (arrest)
I คือ โอกาสในการมีความเทียงธรรมของกระบวนการยุติธรรม 
(impartiality)

ผูใ้ดฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดงตอ้งระวางโทษปรบั 1,000 บาท
C = M x P

(C=?) = 1,000 x (P=?)

P = A x 1
1 = 1 x 1
0 = 1 x 0
0 = 0 x 1
0 = 0 x 0
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Thai equation

C = M x P
P = A x I

SO C = M x (A x I)
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เพราะเหตใุดการลงโทษทีรุนแรงไม่สามารถยบัยงั
อาชญากรรม?

- Victimless crime (รบัสินบน, ขายยาเสพยติ์ด)
- Complex crime (องคก์รอาชญากรรม, ยกัยอกในสถาบนัการเงิน)
- โอกาสในการจบัดาํเนินคดีผูก้ระทาํความผิดมีน้อย
- ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิดมีน้อย

C = M x P

การใชโ้ทษปรบั

• Becker "โทษปรบัควรนํามาใชก้บัผูก้ระทําความผิด เพราะเป็นโทษ
ทีไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนกบัสงัคม (social costs) เนืองจากเป็นเพียงการ
โอนทรพัยสิ์นจากบุคคลสู่รัฐ แต่โทษจําคุกเป็นโทษทีสรา้งตน้ทุนกับ
สงัคมอยา่งมาก"
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ปัญหาการใชโ้ทษปรบัในประเทศไทย

1. นอ้ยเกินไป ลา้สมยั
2. ไม่เป็นธรรม สาํหรบัคนจน คนรวย
3. ไม่อาจยบัยงัการกระทาํความผิดทีผูก้ระทาํไดร้บัผลประโยชน์สงูได้

แนวทางการใชโ้ทษปรบัแบบใหม่

1. Penalty Units
2. Day-fine
3. การปรบัตามผลประโยชน์ทีผูก้ระทาํไดร้บัจากการกระทาํ

ความผิด
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การใชโ้ทษจาํคกุ

Shavell แนะนําวา่การจาํคุกควรจะถกูนํามาใช ้5 กรณี 
กรณีทีหนึง เมือผูก้ระทาํความผิดเป็นคนไม่มีทรพัยเ์พียงพอสาํหรบัโทษปรบั
กรณีทีสอง เมืออตัราการหลบหนีจากการถกูดาํเนินคดีมีมากขึน
กรณีทีสาม เมือผลประโยชน์ส่วนตัวของผูก้ระทําความผิด (private benefits) ทีไดร้บั

จากการกระทาํความผิดมีจาํนวนมหาศาล
กรณีทีสี เมืออาชญากรรมมีความเป็นไปไดส้งูทีจะก่อใหเ้กิดความเลียหาย ต่อสงัคม
กรณีทีหา้ ต่อเนืองจากกรณีทีสี เมือความขนาดความเสียหายต่อสงัคม (magnitude of 

harm) มีสงูมาก

เมือใดควรหยุดการจาํคกุ

- วตัถุประสงคข์องการจาํคุกคือ การตดัความสามารถในการ กระทาํความผิด 
(incapacitation)

- การจาํคุกนักโทษทีเหมาะสม (optimal incarceration) จะเกิดขึนเมอืความ
เสียหายทีนักโทษ อาจจะก่อขึนมปีระมาณมากกวา่ตน้ทุนของการจาํคุก

- พกัการลงโทษ
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การลงโทษจาํคกุผูก้ระทาํความผิดทีมีฐานะราํรวย

- ศาลอเมริกนัเคยลงโทษปรบั 5,000 เหรียญสหรฐั และจาํคุก 18 เดือนกบัผูสื้อข่าว
ทีกระทาํความผิดอาญาเกียวกบัตลาดหลักทรพัยฐ์าน insider trading
- เพราะอาญาทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ รฐัตอ้งใช้
ตน้ทุนมหาศาลในการติดตามแกะรอยความผิด ลักษณะเฉพาะ เมอืความเลียหายที
เกิดจากอาชญากรรมมสีงูมาก และโอกาสในการหลบหนีจากการถกูลงโทษมสีงูมาก
เช่นเดียวกนั โทษปรบัจงึไมเ่พียงพอทีจะยบัยงัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
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การยบัยงัส่วนเพิม (MARGINAL DETERRENCE)

"-ในความผิดทีการจบัคุมน้อย รฐัตอ้งเพิมบทลงโทษตามสมการ 
(C=M x P) เพือรกัษาตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิดไวใ้หส้งู

-แต่ตอ้งระวงัไม่ใหบ้ทลงโทษสงูเท่ากนัหมด มิเช่นนันจะไม่เกิดการ
ยบัยงัส่วนเพิม (marginal deterrence)

-ดงันัน การกาํหนดโทษตอ้งเป็นลาํดบัขนัตามลกัษณะของความผิด

MARGINAL DETERRENCE IN ROBBERY
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LACK OF MARGINAL DETERRENCE IN ROBBERY

MARGINAL DETERRENCE กบัการกระทาํหลายกรรม 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

มาดรา 91 เมือปรากฏวา่ผูใ้ดไดก้ระทาํการอนัเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ใหศ้าล
ลงโทษผูนั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตรา
ส่วนโทษดว้ยหรือไม่ก็ตาม เมือรวมโทษทุกกระทงแลว้ โทษจําคุกทังสิน ตอ้งไม่เกินกําหนด
ดงัต่อไปนี

(1) สิบปี สาํหรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงูไม่เกินสามปี
(2) ยีสิบปี สา่หรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงูเกินสามปี

แต่ไม่เกินสิบปี
(3) หา้สิบปี สาํหรบักรณีความผิดกระทงทีหนักทีสุดมีอตัราโทษจาํคุกอยา่งสงู เกินสิบปี

ขึนไป เวน้แต่กรณีทีศาลลงโทษจาํคุกตลอดชีวิต
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MARGINAL DETERRENCE BETWEEN RAPE AND 
SEXUAL ASSAULT BEFORE 2007

MARGINAL DETERRENCE BETWEEN RAPE AND 
SEXUAL ASSAULT BEFORE 2007
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เมือตอ้งเลือกวิธีการเพิมตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิดเพือยับยงั
อาชญากรรม

- เพิมไดส้องลกัษณะ คือ เพิมขนาดบทลงโทษ หรือ เพิมอตัราการ
จบักุม เพราะการเพิมทงัสองจะทาํใหด้น้ทุนของผูก้ระทาํความผิดเพิมขึน

- Becker กล่าวว่าควรจะเพิมขนาดของการลงโทษ เพราะมีผลกระทบ
กระเทือนน้อยต่อดน้ทุนของสงัคม (social costs)

- แต่อาจใชไ้ม่ไดก้บัประเทศไทย

C = M X P
C คือ ตน้ทุนของผูก้ระทาํความผิด (costs)
M คือ ขนาดของบทลงโทษ (magnitude of the punishment)
P คือ โอกาสในการจบักุมผูก้ระทาํความผิด (probability of apprehension)

B = V x E
B คือ ผลประโยชน์ของผูก้ระทาํความผิด (benefits)
V คือ มลูค่าทรพัยสิ์นทีผูก้ระทาํความผิดไดร้บัจากการกระทาํความผิด (Value)
E คือ โอกาสในการหลบหนีจากกระบวนการยุติธรรม (probability of escape)
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โทษริบทรพัย ์(CONFISCATION)

Confiscation = Confiscatio
= joining to the fiscus
= transfer to the treasury

Confiscation 
1. conviction-based

- property based
- value based

2. non conviction-based
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มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายที
บญัญติัไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอํานาจสงัให้ริบทรัพย์สินดงัต่อไปนีอีกด้วย คือ

(1) ทรัพย์สินซงึบคุคลได้ใช้ หรือมีไว้เพีอใช้ในการกระทําความผิด หรือ

(2) ทรัพย์สินซงึบคุคลได้มาโดยได้กระทําความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหลา่นีเป็นทรัพย์สินของผู้ อืนซงึมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการ
กระทําความผิด

1. ริบทรพัยที์ไดใ้ชห้รือมีไวเ้พือใชใ้นการกระทาํความผิด 
2. ริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิด
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1. รบิทรพัยท์ีไดใ้ชห้รอืมีไวเ้พือใชไ้นการกระทาํความผิด

แนวปัจจุบนัทรพัยที์ไดใ้ชใ้นการกระทาํความผิดโดยตรง ริบได้
• ฎีกาที 1519/2521 จาํเลยกบัพวกร่วมกนักระทาํความผิดฐานพยายามปลน้ 

ทรพัยร์ถยนตบ์รรทุก 10 ลอ้ ทีบรรทุกสินคา้โดยพวกจาํเลยขบัรถยนตก์ระบะ
ตามหลังรถบรรทุกทีจะปลน้ไปในระยะกระชนัชิด แลว้จาํเลยไดปี้นจากรถกระบะ
ขณะทีแล่นดามหลังรถบรรทุกขึนไปบนรถบรรทุก เห็นไดว้า่ จาํเลยไดใ้ชร้ถกระบะ
เป็นยานพาหนะเพือกระทาํผิดฐานพยายามปลน้ ทรพัยร์ายนีแลว้และถือไดว้า่
รถยนตก์ระบะนันเป็นทรพัยสิ์นซึงจาํเลยไดใ้ช ้ในการกระทาํผิดศาลจงึมอีาํนาจสงั
ริบเลียได้

• ฎีกาที 686/2529 รถจกัรยานยนตข์องกลางทีจาํเลยที 1 กบัพวกใชแ้ล่นไล่
ตามและขบัปาดหน้ารถจกัรยานยนตผ์ูเ้สียหายไหห้ยุดเพอืทาํการปลน้ทรพัย์
ผูเ้ลียหาย ถือไดว้่าเป็นทรพัยสิ์นทีไดใ้ชใ้นการกระทาํผิดฐานปลน้ ทรพัยศ์าล
มอีาํนาจสงัริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33
• ฎีกาที 2091/2530 จาํเลยร่วมกบั ม.วางแผนฆ่าผูเ้สียหายโดยใชร้ถยนต์

กระบะไปดกัรอผูเ้สียหายทีสถานีบริการนํามนัและขบัรถดงักล่าวตามรถ
ผูเ้สียหายไป แลว้ ม. ใชอ้าวธุปืนยิงผูเ้สียหายขณะรถยนตก์ระบะกาํลงัแซงรถ
ของผูเ้สียหายขึนไป ดงันีรถยนตก์ระบะดงักล่าวจึงเป็นทรพัยที์ใชใ้นการ
กระทาํผิด ศาลมีอาํนาจสงัริบไดต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
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ทรพัยที์ไมไ่ดใ้ซใ้นการกระทาํความผิดโดยตรง ริบไมได้
• ฎีกาที 3044/2531 จาํเลยขบัขีรถจกัรยานยนตโ์ดยมคีนรา้ยอีกคนหนึงนังซอ้นทา้ย

ไป เวยีนรอบผูเ้สียหาย 3-4 รอบก่อน แลว้ออ้มไปหยุดขา้งหลังผูเ้สียหาย ต่อจากนัน
คนรา้ยทีนังซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตจ์งึลงจากรถไปใชอ้าวธุปืนจชิีงทรพัยผ์ูเ้สียหายได้
แลว้ กลับมาขึนนังซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตใ์หจ้าํเลยขบัขีหลบหนีไป เมอืไมป่รากฏขดั
วา่ทีจาํเลยขบัขีรถจกัรยานยนตเ์วยีนรอบผูเ้สียหายนันเป็นการกระทาํเพือวตัถุประสงค์
ใด พฤติการณ์ของจาํเลยกบัพวกคงฟังไดเ้พียงวา่ เป็นการใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็น
ยานพาหนะไปและกลับจากการกระทาํความผิดเท่านันไมเ่ป็นการไขร้ถจกัรยานยนต ์
ในการกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) จงึริบ
รถจกัรยานยนต ์นันไมไ่ด้

ขอ้เสนอในการใชก้ฎหมายริบทรพัยที์ไดใ้ชห้รือมีไว ้
เพือใชใ้นการกระทาํความผิด

1. ใชแ้นวทางในการพิจารณาวา่ควรตอ้งริบเพือยบัยงัมใิหม้กีารกระทาํความผิด
1. ความผิดอุกฉกรรจ ์(จาํคุกสงัแต่ 10 ปี)
2. ผูก้ระทาํความผิดซาํ
3. ความผิดทีผูก้ระทาํไดผ้ลประโยชน์มาก
4. ความผิดทีโอกาสเกิดขึนบ่อย
5. ความผิดทีโอกาสจบักุมน้อย เช่น victimless crime หรอ complex crime

2. ใหอ้ยัการ ศาล แสดงเหตุผลในการริบหรือไมร่ิบ เพือความโปร่งใส ตรวจลอบไต้
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2. ริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิด

- ศาลไทยริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิดทีถูกพอ้ง
เท่านัน ไม่สามารถริบทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิดอืนทีไม่ได้
ถูกฟ้อง

- การริบทรพัยด์งักล่าวไม่อาจยบัยงัอาชญากรทาํผิดซาํ 
(recidivist)

ตัวอย่าง

- ก. ขายยาเสพย์ติด 3 ครัง ก. ได้รับเงิน 1 ล้านบาทต่อการขายยาแต่ละ
ครัง ก. ตดัสินใจขายยาเสพย์ติดอีกครังเพือได้เงินอีก 1 ล้านบาท

- หาก ก. ถกูจบัได้ในครังที 4 ศาลไทยสามารถริบเงิน ก. ได้เพียง 1 ล้าน
บาทจากการขายยาครังที 4 ทีถกูฟ้อง
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วิเคราะหต์น้ทุนและผลประโยชนข์อง ก.

Costs of D = 1 million baht 
cumulative benefits of D = 4 millions baht

- หากเป็นเช่นนี ก.ตดัสินใจทีจะกระทาํความผิดครงัที 4 อยา่ง
แน่นอน

ทางแกปั้ญหา = A CONFISCATION ORDER

- A confiscation order คือ คาํสงัศาลทีอยัการขอหลงัจากทีมีคาํพพิากษาลงโทษ
จาํเลยในคดีอาญาแลว้ โดยศาลอาจสงัใหจ้าํเลยทีมี "วิถีชวีิตเป็นอาชญากร" (criminal 
lifestyle) ตอ้งจ่ายเงินผลประโยชน์ทีไดจ้ากการกระทาํความผิดใหร้ฐัยอ้นหลงัไดม้ากทีสุด 
6 ปี โดยไม่ตอ้งคาํนึงว่าเป็นทรพัยที์ไดม้าจากการกระทาํความผิดหรือไม่

- A confiscation order ต่างจากโทษริบทรพัย ์เพราะจะไมริบทีทรพัยส์ินทีไดม้า
จากการกระทาํความผิดโดยตรง แต่จะเป็นการกาํหนดจาํนวนหนีใหจ้าํเลยตอ้งขดใชก้บัรฐั

- มีใชใ้น The proceeds of crime act 2002 (U.K.)
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- หากศาลเห็นว่าจาํเลยมี a criminal lifestyle ศาลประเมิน
ไดว้่า จาํเลยไดริ้บทรพัยสิ์นจากการกระทาํความผิดยอ้นหลงั 6 ปี
เป็นจาํนวนเท่าใด

- หากศาลเห็นว่าจาํเลยไมม่ี a criminal lifestyle ศาลมี
อาํนาจริบทรพัยที์ไดจ้ากการกระทาํความผิดทีถูกฟ้องเท่านัน

CRIMINAL LIFESTYLE

•ทาํผิดครงัเดียวในฐานความผิดทีอยู่ในบญัชีทา้ยกฎหมาย
•ทาํผิดสามกรรมในหนึงคาํฟ้อง
•ทาํผิดหนึงกรรมหนึงคาํฟ้อง และภายในหกปีก่อนฟ้อง ไดเ้คยทาํผิด

มาแลว้สองกรรม
•ทาํผิดเป็นอาจิณตลอดเวลาอย่างน้อยหกเดือน
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หากไทยใช ้a confiscation order, cost and benefit ของ ก. จะ
เป็นดงันี
 

Cost = 4 millions baht
cumulative Benefits = 4 millions baht

-สถานการณอ์าจจะยบัยงั ก. จากการกระทาํความผิดครงัที 4 ได้


