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การกาหนดให้การกระทาที่เป็ นการต่อสู ้ ขัดขวาง และข่มขืนใจ
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมเป็ นความผิดอาญา
ศราวุธ ผิวอ้วน
รองศาสตราจารย์อจั ฉรียา ชูตินนั ทน์

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์ในการศึกษา เกี่ยวกับปั ญหาและผลกระทบที่เกิด
จากการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้ เป็ นการเฉพาะเกี่ยวกับการกระทาอันเป็ นการต่อสู้ ขัดขวาง
และข่มขืนใจต่ อเจ้ า พนักงานในการยุติธรรมได้ แก่ เจ้ าพนักงานในตาแหน่ งตุลาการ พนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา
ขณะที่ก ารศึ ก ษาบทบั ญ ญั ติ ต่า งประเทศพบว่ า กฎหมายประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี
กฎหมายเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในมาตรา 1503(a) ซึ่งบัญญัติห้ามการกระทา
ใดๆ ที่เป็ นการกระทบกระเทือน การดาเนินกระบวนการยุติธรรม โดยคุ้ มครองเจ้ าหน้ าที่ท่ี
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการยุติธรรมทุกประเภท กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย กาหนดมิให้ มี
การขัดขวาง กีดกัน ความยุติธรรม ซึ่งหมายรวมถึงการกระทาต่ อเจ้ า พนักงานในการยุ ติธรรม
ครอบคลุม “การใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ให้
กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการกระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่” ส่วนกฎหมายของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี บทบัญญัติบางส่วนในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มีการบัญญัติความผิด
ฐานที่เ กี่ยวกับ การต่ อต้ า นหรื อ ขัดขวางเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู บังคั บ ใช้ ก ฎหมายของรั ฐ โดย มุ่ งคุ้ มครอง
เจ้ าพนักงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย โดยตีความคุ้มครองเจ้ าพนักงานในการ
ยุ ติ ธ รรมและเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอาญาทุ ก ประเภทด้ ว ย และหากเป็ นกรณี ร้ า ยแรง
ผู้กระทาจะต้ องรับโทษหนักขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้ บทบัญญัติของกฎหมายไทยมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้ อง
ไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายของนานาอารยประเทศ จึงควรมีการบัญญัติกาหนดให้ การกระทาที่
เป็ นการต่อสู้ ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมไว้ เป็ นความผิดอาญาเพื่อคุ้มครอง
การใช้ อ านาจของเจ้ า พนั ก งานในตาแหน่ งตุลาการ พนั กงานอัยการ พนั กงานสอบสวน หรื อ
พนั ก งานผู้ มี อ านาจสืบ สวนคดี อ าญา โดยบั ญ ญั ติ ให้ การกระท าที่เ ป็ นการต่ อ สู้ ขั ด ขวางและ
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ข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมเป็ นความผิดในภาค 2 ลักษณะ 3 ว่ าด้ วยความผิดเกี่ยวกับ
การยุติธรรม และหากการกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาโดยใช้ อาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิด
ด้ ว ยกัน ตั้ ง แต่ 3 คนขึ้ นไป หรื อ กระท าโดยอ้ า งอ านาจอั้ ง ยี่ ห รื อ ซ่ อ งโจร หรื อ มี อ าวุ ธ ปื นหรื อ
วัตถุระเบิด ผู้กระทาต้ องรับโทษหนักขึ้น

1. บทนา
ประเทศไทยยื่นสัตยาบันอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ
ที่ จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะองค์ ก ร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational
Organized Crime-UNTOC) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ส่งผลให้ อนุ สัญญาดังกล่าวเริ่มมี
ผลใช้ บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็ นต้ นไป อนุ สัญญาฉบับนี้
กาหนดให้ ทุกประเทศที่เป็ นภาคี จะต้ องกาหนดความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางเจ้ าพนักงานในการ
ยุติธรรมโดยเจตนาไว้ เป็ นความผิดอาญาโดยสอดคล้ องกับข้ อกาหนดในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้
หลั งจากที่มีการลงนามในอนุ สัญญาฯ แล้ ว ประเทศไทยได้ มีการออกกฎหมาย คือ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ พ.ศ. 2556
และกาหนดความผิดในลักษณะที่เป็ นการขัดขวางเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมไว้ ในมาตรา 26 แต่
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของอาชญากรรมภายในประเทศ อันได้ แก่ แก๊งค์เงินกู้นอกระบบ แก๊งค์
พนันฟุ ตบอล แก๊งค์ยาเสพติ ด กระบวนการลักลอบค้ าไม้ เถื่อน ฯลฯ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีการ
จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะเป็ นองค์ ก รอาชญากรรม (Organized Crime) แต่ จ ากั ด อยู่ เ พี ย งการก่ อ
อาชญากรรมภายในประเทศ ถึ ง แม้ ป ระมวลกฎหมายอาญาของไทยจะก าหนดมาตรา 209
ความผิดฐานอั้งยี่ แต่ในข้ อเท็จจริงกลับไม่สามารถบังคับใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
พิสูจน์การกระทาความผิดฐานนี้เป็ นไปได้ ยาก องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้มีการใช้ อิทธิพลและ
ความรุนแรงต่อฝ่ ายตรงข้ าม ใช้ อานาจทางการเมืองเข้ ามาควบคุมเจ้ าหน้ าที่รัฐ และมีการตัดตอน
ความสัมพั นธ์กันภายในองค์กรซึ่งทาให้ ยากแก่การสาวไปถึงหัวหน้ าองค์กรที่แท้ จริ งได้ ที่สาคัญ
กลุ่มบุคคลในองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้กล้ ากระทาทั้งการให้ สินบน การใช้ กาลัง บังคับ ขู่เข็ญ
ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับการดาเนิน
กระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนในคดีอาญา เพื่อจูงใจให้ กระทาการ ไม่กระทา
การหรื อ ประวิ ง การกระท า อัน มิช อบด้ ว ยหน้ า ที่ อัน มี ผลเพื่ อ ให้ เจ้ า พนั ก งานในการยุ ติธ รรม
บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ ผลของความยุติธรรมผิดเพี้ยนไปจากความยุติธรรมที่แท้ จริง
เนื่องจากการดาเนินคดีกับบุคคลที่กระทาการเหล่านี้ทาได้ ยาก เพราะเป็ นกลุ่มบุคคล
ที่มี ศั ก ยภาพทางสั ง คมสู ง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายเพื่ อ ให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่
เจ้ าพนักงานในการยุติธรรมเหล่านี้เป็ นการเฉพาะเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ในการอานวยความ
ยุติธรรมได้ โดยปราศจากการแทรกแซงจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้
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อนึ่ง เมื่อพิจารณาบทบั ญญัติของประมวลกฎหมายอาญาพบว่า มีการแยกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกระทาความผิดต่อเจ้ าพนักงานออกเป็ น 2 ลักษณะคือ เจ้ าพนักงานตามลักษณะ 2
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และเจ้ าพนักงานตามลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม และ
หากบทบัญญัติใดมิได้ มีการบัญญัติให้ เป็ นความผิด ต่อเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมตามลักษณะ 3
ไว้ เป็ นการเฉพาะ ให้ นาบทบัญญัติท่เี ป็ นความผิดต่อเจ้ าพนักงานตามลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับ
การปกครองมาบังคับใช้ ได้ เพราะถือว่า เจ้ าพนักงานในการยุติธรรมเป็ นเจ้ าพนักงานตามลักษณะ
2 ด้ วย เมื่อพิจารณาถึง การกระทาอันเป็ นการขัดขวางเจ้ าพนั กงานในการยุติธรรม ที่มีลักษณะ
“ใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรม” ซึ่งไม่มีบทบัญญัติเป็ นการเฉพาะในความผิดต่อ
เจ้ าพนักงานลักษณะ 3 แต่มีบทบัญญัติท่วั ไป ไว้ ในความผิดต่อเจ้ าพนักงานตามลักษณะ 2 มาตรา
138 กรณีก ารต่อ สู้หรื อขัดขวางเจ้ าพนั กงานหรื อผู้ซ่ึ งต้ องช่ วยเจ้ า พนั กงานตามกฎหมาย และ
มาตรา 139 กรณีการข่มขืนใจ เจ้ าพนักงานให้ ปฏิบัติการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ หรือให้ ละเว้ นการ
ปฏิบัติการตามหน้ าที่โดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ าย แต่ผ้ ูศึกษาเห็นว่า
การนาบทบัญ ญัติของความผิดต่อเจ้ า พนั กงานตามลักษณะ 2 มาบั งคับใช้ ยังไม่ สอดคล้ องกับ
เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย เนื่ อ งจากการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานในการยุ ติ ธ รรมนั้ น มี
ความสาคัญ สมควรได้ รับการคุ้มครองเป็ นพิเศษ สามารถให้ คุณและโทษแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการยุติธรรมอันมีผลต่อเสรีภาพของประชาชน
ขณะเดียวกัน มาตรา 198 ซึ่งบัญญั ติเกี่ยวกับการดูหมิ่นศาลหรื อผู้พิพากษาในการ
พิจารณาหรือพิพากษาคดี หรื อกระทาการขัดขวางการพิจารณาหรื อพิพากษาของศาล เป็ นการ
กระทาต่อศาล มิใช่ต่อตัวผู้พิพากษา การขัดขวางการพิจารณาพิพากษาคดีจึงมิใช่เป็ นการกระทา
อันมีลักษณะเป็ นการขัดขวางเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมจึงไม่สามารถนามาบังคับใช้ ได้ กับ การ
กระทาอันเป็ นการขัดขวางเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม ที่มีลักษณะ “การใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่
ข่มขืนใจ หรื อกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่ีเกี่ยวข้ องกับการดาเนิ น
กระบวนการยุติธรรม” เช่นเดียวกัน

2. ความผิดเกีย่ วกับการกระทาทีเ่ ป็ นการต่อสู ้ ขัดขวางและข่มขืนใจ เจ้าพนักงาน
ในการยุติธรรมตามกฎหมายต่างประเทศ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กามีกฎหมายเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมบัญ ญัติไว้
โดยเฉพาะใน Title 18 ของ U.S.C. หลายมาตรากล่าวคือ มาตรา 1501 ความผิดอันเกิดจากการ
ขัดขวาง ต่อต้ านเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรือผู้รับมอบอานาจ ผู้กระทาการส่ง หรือพยายามส่งหมาย หรือ
เอกสารในการด าเนิ น กระบวนการพิ จารณาคดี ของศาล มาตรา 1503 “Omnibus Obstruction
Provision” มีจุดมุ่งหมายในการคุ้มครองผู้เข้ าร่วมในการดาเนินกระบวนการพิจารณาและป้ องกัน
มิ ให้ มีก ารใช้ ก ระบวนการยุ ติธรรมไปในทางที่มิช อบในระหว่ า งที่มีก ารพิ จ ารณาคดี ของสหรั ฐ
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รวมทั้งเพื่ อให้ เป็ นหลักประกันว่ าอาชญากรจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายโดย
การใช้ วิธีการใหม่ๆ เพื่ อแทรกแซงการบริ หารความยุติธรรม มาตรา 1503 คุ้มครองกระบวน
พิจารณาในศาล 2 ส่วนได้ แก่ ส่วนแรก ห้ ามการกระทาที่เป็ นการทุจริตโดยการข่มขู่ ใช้ กาลัง หรือ
ส่งข้ อความทางจดหมายเพื่อให้ มีอิทธิพลต่อลูกขุน หรือเจ้ าหน้ าที่ของศาล และส่วนที่สองเกี่ยวกับ
การกระท าที่ ก ระทบต่ อ การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ช อบด้ วยกฎหมาย (the due
administration of justice) มาตรา 1505 วรรคสอง ความผิดกรณีผ้ ูใดที่โดยทุจริต ข่มขู่ ใช้ กาลัง
หรือมีจดหมายข่มขู่ เพื่อให้ เกิดอิทธิพล ขัดขวาง ประวิง หรือพยายามที่จะให้ เกิดอิทธิพล ขัดขวาง
หรือประวิงหรือไต่สวนของสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา หรือคณะกรรมาธิการร่วมของสภา
มาตรา 1509 ความผิดกรณีท่โี ดยการข่มขู่ หรือใช้ กาลังเพื่อป้ องกัน ขัดขวาง ประวิง หรือรบกวน
หรื อพยายามที่จะป้ องกัน ขัดขวาง ประวิง หรื อรบกวนการใช้ สิทธิโดยชอบ หรื อการปฏิบัติตาม
หน้ าที่ภายใต้ คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลสหรัฐ มาตรา 1510 ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการ
สอบสวนทางอาญา โดยเฉพาะมาตรา 1510 (a) ซึ่ งบั ญ ญั ติให้ ผ้ ู ท่ีพ ยายามที่จ ะให้ สิน บนเพื่ อ
ขัดขวาง ทาให้ ล่าช้ า หรื อ ป้ องกัน มิ ให้ มีก ารสื่อ สารข้ อ มู ลต่ อ พนั ก งานสอบสวนเกี่ยวกับการที่มี
ผู้ฝ่าฝื นกฎหมายอาญาของสหรัฐ มาตรา 1511 ความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ขัดขวาง
การบังคับตามกฎหมายอาญา โดยเจตนาที่จะช่ วยเหลื อธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย เห็นได้ ว่า
บทบัญญัติเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาครอบคลุมเนื้อหา
ในเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในขอบเขตที่กว้ างเพื่อเป็ นหลักประกันว่าอาชญากรจะไม่
สามารถหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยการใช้ วิธีการใหม่ๆ เพื่อแทรกแซงการบริหารงาน
ยุติธรรม
ประเทศออสเตรเลีย ประมวลกฎหมายอาญา (Crimes Act 1914) มาตรา 42
(Conspiracy to defeat justice) บัญญัติให้ “ผู้ท่สี มรู้ร่วมคิดกับผู้อ่ นื ในการขัดขวาง กีดกันความ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้ องกับอานาจศาล มีความผิดและมีโทษจาคุก 5 ปี ผู้ท่จี ะมีความผิดฐานสมรู้ร่วม
คิดนี้จะต้ องเข้ าทาความตกลงกับผู้อ่ นื คนเดียวหรือหลายคน และผู้ท่เี ข้ าทาความตกลงนี้ จะต้ องมี
เจตนาที่จ ะขั ดขวาง กี ดกั น ความยุ ติธ รรม ทั้งจะต้ อ งมี ก ารกระทาการตามข้ อ ตกลงที่เ ป็ นการ
ขัดขวางหรื อ กีดกัน ความยุ ติธรรม” มาตรา 43 (Attempting to pervert justice) บั ญ ญั ติให้ ผ้ ู ท่ี
พยายามที่จะขัดขวาง กีดกันความยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อานาจทางศาล มีความผิด
และมีโทษจาคุก 5 ปี
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 บัญญัติความผิดฐาน
ที่ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นหรื อ ขั ด ขวางเจ้ า หน้ า ที่ ผ้ ู บั ง คั บ ใช้ กฎหมายของรั ฐ Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte (Resistance to law Enforcement Officials) ซึ่ งบั งคับใช้ ได้ อย่ างกว้ างขวาง
โดยบัญญัติให้ ผ้ ูท่ใี ช้ กาลังหรื อข่มขู่ว่าจะใช้ กาลัง ชักจู งให้ มีการต่อต้ าน หรื อการกระทาการจู่ โจม
อย่ างรุ นแรงต่ อเจ้ าพนั กงานของรั ฐ ซึ่ งรั บผิดชอบในการบั งคับใช้ กฎหมาย ขณะที่เจ้ าพนั กงาน
ดังกล่ าวปฏิบัติหน้ าที่โดยชอบ ต้ องรั บโทษจาคุ กไม่ เกิน 2 ปี หรื อปรั บ แต่ ถ้าเป็ นกรณีร้ายแรง

208

5
(serious cases) ต้ องรับโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี ซึ่งกรณีความผิดร้ ายแรงได้ แก่ ผู้กระทา
การหรือผู้ร่วมกระทาการใช้ อาวุธ หรือกระทาการด้ วยความรุนแรงทาให้ ผ้ ูท่ถี ูกจู่โจมได้ รับอันตราย
ถึงแก่ความตายหรื อบาดเจ็บสาหัส บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มุ่งคุ้มครองเจ้ าพนักงานของรั ฐซึ่ง
รับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย ขณะที่เจ้ าพนักงานดังกล่าวปฏิบัติหน้ าที่โดยชอบ ซึ่งตีความ
ได้ กว้ างโดยรวมไปถึงเจ้ าพนักงานทุกประเภท รวมทั้งเจ้ าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมและ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูบังคับใช้ กฎหมายอาญาทุกประเภทด้ วย และหากเป็ นกรณีร้ายแรง ผู้กระทาจะต้ องรับ
โทษหนักขึ้น บทบัญญัติ มาตรา 240 กรณีผ้ ูใดใช้ กาลังหรือข่มขู่ว่าจะทาอันตราย บังคับให้ บุคคล
อื่นกระทาการหรื อละเว้ นกระทาการใดๆ ต้ องรับโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับ การพยายาม
กระทาความผิดฐานนี้มีโทษด้ วย นอกจากนี้ หากผู้เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรัฐกระทาการดังกล่าว โดยใช้
อานาจหรือตาแหน่งโดยมิชอบ ถือเป็ นกรณีร้ายแรง กฎหมายบัญญัติให้ ต้องรับโทษจาคุกตั้งแต่ 6
เดือน ถึง 5 ปี บทบัญญัติมาตรา 258 บัญญัติว่าผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้อ่ืนไม่ให้ ต้องรั บโทษ
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ต้ องรับโทษ 5 ปี หรือ
ปรับ หากการขัดขวางดังกล่าวเป็ นการบังคับการลงโทษ หรือบังคับมาตรการใดๆ ต่อคนอื่น มีบท
กาหนดโทษทานองเดียวกัน นอกจากนี้ การพยายามกระทาความผิดฐานนี้ต้องรับโทษด้ วย

3. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการกระท าที่ เ ป็ นการต่ อ สู ้ ขัด ขวางและข่ ม ขื น ใจ
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไม่มีการกาหนดการกระทาที่เป็ นการต่อสู้
ขั ด ขวางและข่ ม ขื น ใจเจ้ า พนั ก งานในการยุ ติ ธ รรมให้ เ ป็ นความผิ ด ไว้ เ ป็ นการเฉพาะ ขณะที่
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ก รอาชญากรรมในยุ ค ปั จ จุ บั น ว่ า จั ด ตั้ ง ขึ้ นโ ดยมี
วั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ ก่ อ หรื อ กระทาความผิดร้ า ยแรงฐานใดฐานหนึ่ งหรื อหลายฐานเพื่ อแสวงหา
ประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม องค์กรเหล่านี้
ดาเนินการเป็ นเครื อข่าย ประกอบด้ วยผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง มีแนวร่ วมหรือผู้สนับสนุ น เป็ น
ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักการเมืองระดับต่างๆ ด้ วยเหตุท่อี งค์กรอาชญากรรมประกอบด้ วย
กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง จึ ง มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะใช้ อิ ท ธิ พ ลที่ มี อ ยู่ เ ข้ า มาแทรกแซงการด าเนิ น
กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็ นการใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบ
ประการอื่น เพื่อให้ เจ้ าพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทุกระดับกระทาการ
หรื อ ไม่ ก ระทาการอัน มิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ ผู้ ศึ กษาเห็น ว่ า หากกลุ่ มบุ คคลหรื อผู้ กระทาความผิด
สามารถกระท าการใดๆ เช่ น ต่ อ สู้ ขั ด ขวางเจ้ าพนั ก งานในการยุ ติ ธ รรมหรื อ ผู้ ท่ี ต้ องช่ ว ย
เจ้ าพนักงานในการยุติธรรม หรือข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม ให้ ปฏิบัติการอันมิชอบด้ วย
หน้ าที่หรื อให้ ละเว้ นการปฏิบัติการตามหน้ าที่ โดยใช้ กาลั งประทุ ษร้ ายหรื อขู่ เข็ญว่ าจะใช้ กาลั ง
ประทุ ษร้ าย ย่อมส่งผลเสียต่ อกระบวนการยุ ติธรรมได้ มากกว่ าการข่มขู่เจ้ าพนักงานโดยทั่วไป
เนื่องจากเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม หากไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปโดยชอบด้ วยกฎหมาย
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แล้ ว จะส่งผลให้ กระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน ผู้กระทาความผิดจะกลายเป็ นฝ่ ายรอดพ้ นจาก
การถู กลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะสร้ างความเสียหายให้ แก่รัฐในฐานะผู้มีหน้ าที่ในการ
รักษาความสงบเรียบร้ อยของบ้ านเมืองแล้ ว เอกชนทั่วไปอาจได้ รับความเสียหายจากการกระทา
ดังกล่าวด้ วย เนื่องจากไม่สามารถได้ รับความยุติธรรมอย่างเพียงพอจากการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ
อนึ่ ง “เจ้ า พนั ก งานในการยุ ติธรรม” ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 167 ได้ ใ ห้
ความหมายของเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม หมายถึง เจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงาน
อัยการ หรือพนักงานสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 ได้ นิยาม
ความหมายของบุคคลซึ่งจัดว่าเป็ นเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมเอาไว้ เช่นเดียวกันว่า หมายถึง ศาล
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งหมายถึง พนักงาน
ฝ่ ายปกครองหรื อตารวจ อาจารย์พรณรงค์ บวรชัยธรรม กล่ าวถึงเจ้ าพนักงานที่มีอานาจทาการ
สืบสวนคดีไว้ ว่าหมายถึงเจ้ าพนักงานต่อไปนี้ เจ้ าพนักงานซึ่งกฎหมายให้ มีอานาจและหน้ าที่รักษา
ความสงบเรียบร้ อยของประชาชน พั ศดี เจ้ าพนักงานกรมสรรพสามิต เจ้ าพนักงานกรมศุลกากร
เจ้ า พนั ก งานกรมเจ้ า ท่า พนั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อง และเจ้ า พนั กงานอื่น ๆ ในเมื่ อทาการอัน
เกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทาความผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหน้ าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม
เมื่อผู้ศึกษาทาการศึกษาคาพิพากษาฎีกาพบว่า มีการพิพากษาให้ ผู้บังคับการเรือแห่งราชนาวีไทย
พนักงานประมง พลทหาร ทาหน้ าที่ผ้ ูคุมนักโทษในเรือนจาทหาร เป็ นเจ้ าพนักงานด้ วย
ดังนั้น ขอบเขตของ “เจ้ าพนักงานในการยุติธรรม” ที่สมควรได้ รับการคุ้มครองจาก
การกระทาอันเป็ นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไม่ควรจากัดอยู่เพียง เจ้ าพนักงานในตาแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 167 เท่านั้น แต่ควร
หมายรวมถึงเจ้ าพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งมีกฎหมายให้ อานาจเป็ นการเฉพาะในการ
ดาเนิ น การสืบ สวนสอบสวนคดี อ าญา โดยการกระทาดั ง กล่ า วต้ อ งเกี่ ย วพั น กั บ การท าหน้ า ที่
สอบสวนเพื่อนาผู้กระทาความผิดเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมด้ วย สาหรับเจ้ าพนักงานในตาแหน่ง
ตุลาการหรือผู้พิพากษา ขอบเขตของการคุ้มครองควรครอบคลุมถึง เจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลา
การศาลยุติธรรม และศาลอื่นทั่วราชอาณาจักร สาหรับขอบเขตของ “การกระทาที่เป็ นการต่อสู้
ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม” ในการศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับ ขอบเขตการ
กระทาที่เป็ นการต่อสู้ ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมในหัวข้ อนี้ จะทาการศึกษา
วิเคราะห์เฉพาะที่สอดคล้ องกับอนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยการต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติท่ี
จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้ อ 23(ข) เท่านั้น พบว่า มีถ้อยคาว่า “ขัดขวาง” ปรากฏอยู่
ในมาตรา 138 แห่ ง ประมวลกฎหมายอาญา บทบั ญ ญั ติ ดัง กล่ า ว เป็ นความผิ ด เกี่ ย วกับ การ
ปกครอง หมวด 1 ความผิดต่ อเจ้ าพนั กงาน ซึ่ งครอบคลุ มการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าพนั กงานที่
ปฏิบัติหน้ าที่เกี่ยวกับการปกครองและรวมถึงการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมด้ วย
โดยในวรรคสองเป็ นบทเพิ่ มโทษ หากการกระทาการต่อสู้หรื อขัดขวางนั้น ได้ กระทาโดยการใช้
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กาลังประทุษร้ าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ าย ผู้กระทาต้ องโทษหนักขึ้น ส่วนองค์ประกอบ
ด้ านจิตใจ เป็ นเจตนาทั่วไป ไม่ต้องการเจตนาพิเศษ ดังนั้น บทบัญญัติน้ ีจึงมีความหมายแคบกว่า
อนุสญ
ั ญาฯ ข้ อ 23(ข)
ส่วนบทบัญญั ติ มาตรา 139 เป็ นบทบัญญั ติท่ีค่อนข้ างมีความสอดคล้ องกับข้ อ 23
(ข) คื อ มี อ งค์ ป ระกอบภายนอกโดยใช้ ถ้ อ ยค าว่ า “ข่ ม ขื น ใจ” ที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ การข่ ม ขู่
(Intimidation) ตามข้ อ 23(ข) ความผิดฐานนี้ยังเป็ นการคุ้มครองเจ้ าพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูบังคับใช้ กฎหมายจากการแทรกแซงการปฏิบัติหน้ าที่โดยกลุ่มอาชญากร
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติน้ ีมีความหมายแคบกว่า เนื่องจากความตามอนุ สัญญาฯ ข้ อ 23(ข)ไม่ว่า
การใช้ กาลังบั งคับ ขู่เข็ญ หรื อข่ มขู่ เพื่ อแทรกแซงการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าพนั กงานจะเป็ นการ
ชอบหรื อ ไม่ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ ผู้ ก ระท าย่ อ มเป็ นความผิ ด ทั้ ง สิ้ น ในขณะที่ก ารกระท าที่ จ ะเป็ น
ความผิดตามมาตรา 139 ได้ น้ัน การปฏิบัติของเจ้ าพนักงานที่ถูกบังคับต้ องมิชอบด้ วยหน้ าที่ หรือ
การละเว้ นการปฏิบัติตามหน้ าที่ ถ้ า บั งคับให้ ปฏิบัติการอันชอบด้ วยหน้ าที่ หรื อให้ ละเว้ นการ
ปฏิบัติการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา 139
บทบัญญัติแห่ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 ถึงแม้ มีความสอดคล้ องกับ
อนุสัญญาฯ ข้ อ 23 (ข) เนื่องจากมีองค์ประกอบความผิดในส่วนของการกระทาคือ การขัดขวาง
การพิจารณาของศาล แต่มิได้ ครอบคลุมถึงเจ้ าพนักงานในตาแหน่ งอื่นในกระบวนการยุติธรรม
และบทบั ญ ญั ติ ม าตรา 198 มิ ไ ด้ ร วมถึ ง การกระท าต่ อ ตั ว ผู้ พิ พ ากษา แต่ เ ป็ นการกระท าต่ อ
กระบวนการพิจารณาคดีเท่านั้น นอกจากนี้ ลักษณะของการกระทาจากัดอยู่เพียงการดูหมิ่ นศาล
และการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลมิให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ โดยสะดวกเท่านั้น
แต่ มิ ได้ มี ความหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง การใช้ กาลั งบั งคับ ขู่ เข็ญ ข่ ม ขู่ ให้ เ จ้ า พนั ก งานในการ
ยุติธรรมให้ กระทาการไม่กระทาการหรื อประวิงการกระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่ ดังนั้ น จึงอาจ
กล่าวได้ ว่า การนาบทบัญญัติแห่งมาตรา 138 มาตรา 139 หรือมาตรา 198 มาบังคับใช้ กับกรณี
“การกระทาโดยการใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อ
เจ้ าพนักงานในการยุติธรรมได้ แก่ เจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนในคดีอาญา ให้ กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการ
กระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่” เป็ นการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่อาจข่มขู่
ยับยั้ง ผู้กระทาความผิดให้ เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิดได้
ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่ า ควรกาหนดให้ การกระทาที่เป็ นการต่อสู้ ขัดขวางและข่มขืน
ใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมได้ แก่ เจ้ าพนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนในคดีอาญาให้ กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการ
กระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่ เป็ นความผิดต่ อเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมเป็ นการเฉพาะไว้ ใน
ลักษณะ 3
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การศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบขอบเขตความรั บผิดของการกระทาที่เป็ นการต่ อ สู้
ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ จากการศึกษา
พบว่า บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทย ไม่มี บทบัญญัติท่จี ะนามาใช้ บังคับกับการ
กระทาอันมีลักษณะเป็ นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม กรณี “การใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่
ข่มขืนใจ หรื อกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ เจ้ าพนักงานใน
ตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนในคดีอาญา
ให้ กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการกระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่” ขณะที่เมื่อพิจารณาถึง
บทบั ญ ญั ติข องกฎหมายประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าพบว่ า เป็ นประเทศที่มี ก ฎหมายเกี่ ยวกั บ การ
ขัดขวางกระบวนการยุ ติธรรมที่สามารถเอาผิ ดกับ การกระทาที่เ ป็ นการขั ดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะมาตรา 1503(a) เป็ นบทบัญญัติท่คี รอบคลุมห้ ามการกระทา
ใดๆ ที่เป็ นการกระทบกระเทือน การดาเนินกระบวนการยุติธรรม ส่วนคาว่า “เจ้ าหน้ าที่ในการ
ยุติธรรม” บทบั ญญั ติของกฎหมายสหรั ฐอเมริ กา ตีความเพื่ อคุ้ มครองเจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องกับ
กระบวนการยุ ติธรรมได้ ทุกประเภท สาหรับกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย มิได้ กาหนดไว้ ให้
ชัดเจนว่า การขัดขวาง กีดกันความยุติธรรมนั้น มีขอบเขตกว้ างขวางเพียงใด แต่ย่อมหมายรวมถึง
การกระทาต่อเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมด้ วย บทบัญญัติน้ ี ครอบคลุม “การใช้ กาลังบังคับ ขู่เข็ญ
ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทาการอันมิชอบประการอื่นต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าพนักงานในตาแหน่ง
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ให้ กระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิงการ
กระทา อันมิชอบด้ วยหน้ าที่”ส่วนกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไม่มีกฎหมายเฉพาะใน
เรื่ อง การขัดขวางเจ้ าพนั ก งานในการยุ ติธรรม จึ งไม่ มีก ารกาหนดความผิ ดอาญาเกี่ยวกับการ
ขัดขวางเจ้ า พนั ก งานในการยุ ติธรรมไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาอย่ า งชั ดแจ้ ง แต่ บ ทบั ญ ญั ติ
บางส่วนในประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน มีการบัญญัติถึงความผิดอันมีลักษณะเป็ นการขัดขวาง
กระบวนการยุ ติธรรม โดย มาตรา 113 เป็ นความผิ ดฐานที่เ กี่ยวกับการต่ อ ต้ า นหรื อ ขัดขวาง
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูบังคับใช้ กฎหมายของรั ฐ บทบัญญัติแห่ งมาตรานี้ มุ่งคุ้มครองเจ้ าพนักงานของรั ฐซึ่ ง
รับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย ขณะที่เจ้ าพนักงานดังกล่าวปฏิบัติหน้ าที่โดยชอบ ซึ่งตีความ
ได้ กว้ างโดยรวมไปถึงเจ้ าพนักงานทุกประเภท รวมทั้งเจ้ าพนักงานในการยุติธรรมและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
บังคับใช้ กฎหมายอาญาทุกประเภทด้ วย และหากเป็ นกรณีร้ายแรง ผู้กระทาจะต้ องรับโทษหนักขึ้น
ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมั น ข้ อ นี้ มี ลั ก ษณะไปในท านองเดี ย วกั น กั บ
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 และมาตรา 139 ของไทย โดยกาหนดอัตรา
โทษที่จะลงแก่ผ้ ูกระทาความผิดหนักกว่า
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4. ข้อเสนอแนะ
ผู้ ศึ ก ษาจึ ง เห็น ว่ า ควรก าหนดให้ ก ารกระท าที่เ ป็ นการต่ อ สู้ ขั ดขวางและข่ มขื น ใจ
เจ้ าพนักงานในการยุติธรรมไว้ เป็ นความผิดอาญาเพื่อคุ้มครองการใช้ อานาจของเจ้ าพนักงานใน
การยุติธรรม โดยบัญญัติ ให้ การกระทาที่เป็ นการต่อสู้ ขัดขวางและข่มขืนใจเจ้ าพนักงานในการ
ยุติธรรมเป็ นความผิดเป็ นบทเฉพาะในภาค 2 ลักษณะ 3 ว่ าด้ วยความผิดเกี่ยวกับการยุ ติธรรม
ดังนี้
ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้ มีการเพิ่มเติมบทบัญญั ติของกฎหมาย มาตรา 198/1 โดยใช้
ข้ อความต่อไปนี้
“ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้ าพนักงานในตาแหน่ งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน หรื อพนักงานผู้มีอานาจสืบสวนในคดีอาญา ในการปฏิบัติหน้ าที่หรื อผู้ ซ่ึงต้ องช่ วยเจ้ า
พนักงานในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานผู้มีอานาจสืบสวน
ในคดีอาญาในการปฏิบัติการตามหน้ าที่ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหก
หมื่น หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้ กระทาโดยใช้ กาลังประทุษร้ ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลัง
ประทุษร้ าย ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสี่ปี หรื อปรับไม่เกินแปดหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ”
ผู้ ศึ ก ษาขอเสนอให้ มีการเพิ่ มเติมบทบัญ ญั ติของกฎหมาย มาตรา 198/2 โดยใช้
ข้ อความต่อไปนี้
“ผู้ใดข่มขืนใจในตาแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานผู้
มีอานาจสืบสวนในคดีอาญา ให้ ปฏิบัติการอันมิชอบด้ วยหน้ าที่ หรื อให้ ละเว้ นการปฏิบัติการตาม
หน้ าที่โดยใช้ กาลังประทุษร้ าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ กาลังประทุษร้ ายต้ องระว่างโทษจาคุกไม่เกินหกปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ”
ผู้ศึ กษาขอเสนอให้ มีการเพิ่ มเติมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมาย มาตรา 198/3 โดยใช้
ข้ อความต่อไปนี้
“ถ้ าความผิดตามมาตรา 198/1 วรรคสอง หรือมาตรา 198/2 ได้ กระทาโดยมีหรือ
ใช้ อาวุธ หรือโดยร่วมกระทาความผิดด้ วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ ากระทาโดยอ้ างอานาจอั้งยี่หรื อซ่ องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรื อซ่ องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่
ผู้กระทาต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ส่ปี ี ถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่น
บาท
ถ้ าความผิดตามมาตรานี้ได้ กระทาโดยมีหรือใช้ อาวุธปื นหรือวัตถุระเบิด ผู้กระทาต้ อง
ระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ ในสองวรรคก่อนกึ่งหนึ่ง”
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