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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาแนวคิดการกระท�าความผิดของตัวการ และผู้ใช้ที�ได้
กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบางที�สามารถน�ามาใช้ในการพิจารณาลงโทษตัวการและผู้ใช้ได้ถูกต้อง และ
เพื�อศึกษาของความรับผิดและโทษของตัวการที�เหมาะสมเพื�อประโยชน์ในการก�าหนดโทษและลงโทษให้
เหมาะสมกับความผิด อนัเป็นการปกป้องผู้ที�มีความอ่อนแอทางร่างกายจิตใจหรือผู้ที�อยู่ในภาวะจ�ายอมให้
กระท�าผิดร่วมทางกฎหมายมากยิ�งขึ� น และเป็นการศึกษาปั�หาการบั��ัติกฎหมายอา�าเกี�ยวกับตัวการ
และผู้ใช้ว่ามีข้อบกพร่องในการใช้กฎหมายอย่างไรบ้าง 

ในปัจจุบันมีผู้กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบาง ซึ�งมีความอ่อนแอทางร่างกาย จิตใจหรือผู้ที�
อยู่ในภาวะจ�ายอมให้กระท�าความผิดร่วมมากขึ�นซึ�งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที�เป็นเหยื�อของ
อาช�ากรรม ยังท�าให้ผู้บอบบางที�กระท�าความผิดร่วมซึ�งไม่มีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดมาก่อน
ต้องกระท�าความผิด และการกระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบางซึ�งมีมากขึ� นทุกวันเนื� องจากต้องการ
หลีกเลี�ยงกฎหมายของบุคคลบางกลุ่มเพื�อที�จะไม่ให้ตนได้รับโทษทางอา�าโดยตรง ท�าให้เกิดการใช้เดก็
หรือบุคคลผู้บอบบางไปกระท�าความผิดโดยเฉพาะความผิดเกี�ยวกบัยาเสพติดซึ�งพบเหน็ได้มากขึ�นจากข่าว
ตามหน้าหนังสือพิมพ์และจากสถิติของส�านักงานศาลยุติธรรม 

ดังนั�นจากการศึกษาจึงพบว่าการบั��ัติประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 84 ที�มีการแก้ไขใหม่
ยังมีข้อบกพร่อง เป็นการบั��ัติกฎหมายที�ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอที�จะยับยังการกระท�าความผิดของ
อาช�ากรได้ อาจเป็นช่องทางให้เกิดกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอาศัยเป็นช่องทางให้เกิดการกระท�าความผิด
ร่วมกับเดก็หรือผู้บอบบางได้ ด้วยเหตุนี� จึงควรที�จะแก้ไขประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 83 ให้สอดคลอง
กับประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 84 โดยให้เพิ�มโทษตัวการดังกล่าวเพิ�มขึ� นอีกกึ�งหนึ�งของโทษที�ศาล
ก�าหนดด้วย เพื�อให้ไม่เกิดช่องทางในการหลีกเลี�ยงกฎหมายเปิดช่องให้ตัวการซึ�งเป็นเสมือนต้นทางแห่ง
การกระท�าความผิดได้รับโทษที�หนักขึ�นและเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเพื�อไม่ให้เกิดการกระท�าผิด
กับร่วมกับผู้บอบบางได้เกิดขึ�นในอนาคต 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to study the concept of offense. And users who have 
committed delinquency to the delicate can be used to punish the user and the user is correct. And to 
study the liability and punishment of the right person for the sake of punishment and punishment 
appropriate to the offense. This is to protect those who are physically weak, mentally ill, or those 
who are living in a state of extenuation. And it is a study of the problem of criminal law and how 
users use defects in the law. 

At present there are offenders together with the Vulnerable Person. Which is physically 
weak.  The mind or the person who is in the habit of committing a crime more. It not only damages 
the victims of crime. It also makes the delinquent who commit an offense without any motive for 
committing the offense before the offense. And because of the need to circumvent the laws of certain 
individuals, in order not to be punished directly by the criminal. The use of children or the Vulnerable 
Person to commit crimes, especially drug offenses, which are more visible from the news in the 
newspaper and from the statistics of the Office of the Judiciary. 

Therefore, the study found that the new Criminal Code Section 84, which has been 
amended, has a defect. The law is not yet comprehensive enough to cripple the crime of criminals. It 
may be a way for some people to live as a channel to committing crimes against children or the 
Vulnerable Person. For this reason, it should be amended to the Penal Code Section 83 to be consistent 
with the Penal Code Section 84, with the increase of the penalty to increase the other half of the 
penalty imposed by the court. In order to avoid the possibility of circumventing the law, open the 
channels to the offender, to be punished more severely and to fill the gaps of the law so as not to 
commit delinquency with the delicate. Has occurred in the future 
 

1.บทน�า 
ในปัจจุบันมีปริมาณคดีอา�าเพิ�มมากขึ�นส่วนหนึ�งมาจากการบั��ัติกฎหมายใหม่ซึ�งมีโทษทาง

อา�าจึงท �าให้มีผู้กระท �าความผิดมากขึ�น การกระท �าความผิดอา�าครั�งหนึ�งนั�นจะต้องมีผู้กระท�าความผิด
อย่างน้อยคือมีผู้ลงมือกระท�าความผิด และนอกจากนั�นอาจจะมีผู้ร่วมกระท�าความผิดคนอื�นๆร่วมกระท �า
ความผิดด้วยกับผู้ลงมือ กฎหมายอา�ากไ็ด้มีการแบ่งประเภทผู้ที�เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด 
เช่น ตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน ซึ�งกฎหมายอา�าขอไทยได้มีการบั��ัติแบ่งแยกผู้ร่วมกระท�าความผิด
ออกอย่างชัดและระบุโทษของผู้กระท �าความผิดร่วมแตกต่างกันไปขึ�นอยู่กับว่าโทษของฐานความผิดนั�นจะ
มากเพียงใด ข้อส�าคั�ของการแบ่งแยกประเภทผู้ร่วมกระท�าความผิดแตกต่างกันแสดงให้เห็นว่ากฎหมาย
ไม่ต้องการให้ผู้ร่วมกระท�าความผิดต้องรับโทษหนักหรือน้อยกว่าเจตนาหรือการกระท�าของตนเอง 

บางครั�งการพิจารณาว่าการกระท �าของบุคคลใดเป็นผู้ลงมือหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุน
นั�นเป็นการยากเพราะต้องพิจารณาถึงข้อเท ็จจริงประกอบข้อกฎหมายประกอบกันจึงจะสามารถแบ่ง
ประเภทของผู้กระท�าความผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการแบ่งแยกตัวการกับผู้ใช้ เป็นความจ�าเป็นที�
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กฎหมายจะต้องพิจารณาให้ได้โดยชัดเจน เพื� อประโยชน์ในการลงโทษให้ถูกต้อง ว่าใครเป็นตัวการหรือ
ผู้ใช้ โดยผู้ใช้เปรียบเสมือนสมองที�ค่อยสั�งการให้ผู้ลงมือหรือตัวการกระท�าความผิด ส่วนผู้ลงมือหรือ
ตัวการเป็นเสมือนแขนขาของผู้ใช้เพราะหากขาดผู้ใช้ให้กระท�าความผิดแล้วผู้ลงมือหรือตัวการกจ็ะไม่ลง
มือกระท�าความผิด ดังนั�นผู้ใช้จึงมีบทบาทส�าคั�อย่างยิ�งในการกระท�าความผิดอา�าฐานหนึ�ง ซึ�งเมื�อปี 
พ.ศ. 2559 สภานิติบั��ัติได้มีการออก พระราชบั��ัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอา�า (ฉบับที� 
25) พ.ศ. 2559 เกี�ยวกบัการเพิ�มโทษผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 84 วรรคสาม โดยประสงค์
ที�จะลงโทษผู้ใช้ที�ได้ใช้เด็กหรือบุคคลผู้บอบบางให้ไปกระท�าความผิด อย่างไรการเพิ�มโทษดังกล่าวโดย
ไม่ได้แก้ไขเพิ�มโทษเกี�ยวกับการเป็นตัวการในกรณีดังกล่าวด้วยอาจจะท�าให้เกิดการหลีกเลี�ยงกฎหมายท�า
ให้รับโทษน้อยลงได้ 

ในปัจจุบันมีผู้กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบาง ซึ�งมีความอ่อนแอทางร่างกาย จิตใจหรือผู้ที�
อยู่ในภาวะจ�ายอมให้กระท�าความผิดร่วมมากขึ�นซึ�งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที�เป็นเหยื�อของ
อาช�ากรรม ยังท�าให้ผู้บอบบางที�กระท�าความผิดร่วมซึ�งไม่มีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดมาก่อน
ต้องกระท�าความผิดและได้รับโทษทั�งอาจต้องอยู่ในภยันตรายได้รับความเดือนร้อยทั�งต่อตนเองและ
ครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าวนั�นการกระท �าความผิดร่วมกับผู้บอบบางซึ�งมีมากขึ�นทุกวันเนื� องจาก
ต้องการหลีกเลี�ยงกฎหมายของบุคคลบางกลุ่ม ท�าให้เกิดการใช้เด็กหรือบุคคลผู้บอบบางไปกระท�า
ความผิด เพื�อที�จะไม่ให้ตนได้รับโทษทางอา�าโดยตรง แต่จะกลายเป็นว่าเด็กหรือบุคคลผู้บอบบางจะ
ได้รับโทษทางอา�าเสียเองโดยเฉพาะคดียาเสพ จึงเป็นการสมควรที�จะก�าหนดให้ตัวการและผู้สนับสนุนที�
กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบางดังกล่าวได้รับโทษหนักขึ�น ดังนั�นการบั��ัติกฎหมายอา�ามาตรา 84  
ที�มีการแก้ไขใหม่จึงมีข้อบกพร่อง จึงควรที�จะแก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 86 ให้สอดคลองกับมาตรา 84 
โดยให้เพิ�มโทษตัวการและผู้สนับสนุนดังกล่าวเพิ�มขึ�นอีกกึ�งหนึ�งของโทษที�ศาลก�าหนดด้วย เพื�อให้ไม่เกิด
ช่องทางในการหลีกเลี�ยงกฎหมายเปิดช่องให้ตัวการซึ�งเป็นเสมือนต้นทางแห่งการกระท�าความผิดได้รับ
โทษที�หนักขึ�น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 2.1 เพื�อศึกษาแนวความคิด ลักษณะ และหลักเกณฑ์การเป็นผู้กระท �าความผิดและผู้ร่วมกระท �า

ความผิดว่ามีลักษณะ องค์ประกอบแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 2.2 เพื�อศึกษาความรับผิดและโทษของตัวการที�เหมาะสมเพื�อประโยชน์ในการก�าหนดโทษและลงโทษ

ให้เหมาะสมกับความผิด เป็นการปกป้องผู้ที�มีความอ่อนแอทางร่างกายจิตใจหรือผู้ที�อยู่ในภาวะจ�ายอมให้
กระท�าผิดร่วมทางกฎหมายมากยิ�งขึ�น 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 
การเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนร่วมกับผู้บอบบางทางร่างกายจิตใจหรืออยู่ในภาวะจ�ายอม ที�ได้

ท�าให้ผู้บอบบางที�กระท�าความผิดร่วมซึ�งไม่มีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดมาก่อนต้องกระท�า
ความผิดและได้รับโทษ อีกทั�งตัวการดังกล่าวที�เป็นเสมือนมันสมองของการกระท�าความผิดหรือเป็นผู้บง
การกระท�าความผิดที�ท �าให้ความผิดนั�นๆเกิดขึ�นที�แท้จริง ได้รับโทษเพียงเป็นตัวการ ซึ�งผู้กระท�าความผิด
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หรืออาจจะเริ�มกระท�าความผิดอาจอาศัยช่องโหว่จากกฎหมายอา�ามาตรา 84 เพื� อเป็นประโยชน์แก่
ตนเอง โดยตนเองจะมาอยู่ในที�เกดิเหตุหรือบริเวณที�เกิดเหตุเพื�อประสงค์จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวมิต้อง
ได้รับโทษที�หนักขึ�นอีกกึ�งหนึ�งในฐานะเป็นผู้ใช้ จึงสมควรให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 83 
รวมถึงมาตรา 86 ต่อไป 

 

4. ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
 4.1 เพื�อประโยชน์ในการศึกษาหลักเกณฑ์การกระท �าความผิดของตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุน ผู้ร่วม

กระท�าความผิดที�เป็นผู้บอบบาง ว่าสมควรมีหลักเกณฑ ์ขอบเขตแค่ไหนเพียงไร 
 4.2 เพื� อเป็นประโยชน์ในการศึกษาว่าควรจะก�าหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขกฎหมายอา�าเกี�ยวกับ

ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนที�ได้กระท�าความผิดร่วมกบัผู้บอบบาง รวมถึงความเป็นไปได้ที�อาจก�าหนดฐาน
ความผิดที�เหมาะสมเพื�อลงโทษผู้กระท�าความผิดให้เหมาะสม 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
ในการศึกษาเรื�องตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนที�ได้กระท�าความร่วมกับผู้บอบบาง จะศึกษา

เบื�องต้นถึงแนวความคิดและลักษณะของการเป็นตัวการ ผู้ใช้และผู้สนับสนุนที�เป็นผู้ร่วมกระท�าความผิด 
โดยบุคคลตั�งแต่สองคนขึ� นไป เช่น ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนเป็นต้น และศึกษากรณีที�มีผู้กระท�า
ความผิดร่วมกับผู้บอบบางทั�งในกรณีที�เป็นตัวการหรือเป็นผู้ใช้ว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง และจะศึกษา
ต่อไปว่าในระบบกฎหมายของต่างประเทศได้มีการวางหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายที�เกี�ยวกับ          
ผู้ร่วมกระท�าความผิดอย่างไร ที�จะสามารถบั��ัติเป็นกฎหมายและลงโทษผู้ที�เป็นตัวการร่วมกันกระท�า
ความผิดกับผู้บอบบาง และต้องรับผิดในฐานเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดนั�นว่าสมควร
แบ่งแยกอย่างไร 

 

6. วิธีการด�าเนินการศึกษา 
เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสารที�

เกี�ยวข้องจากต�าราหรือเอกสารทางกฎหมายเป็นหลัก ทั�งที�เป็นต�าราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ตลอดจนแนวค�าพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นของนักกฎหมายทั�งของประเทศไทยและของต่างประเทศ
ในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัความรับผิดของผู้กระท�าความผิดร่วมในกรณีตัวการได้ร่วมกระท�าความผิดกบัผู้บอบ
บาง โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื�อประโยชน์ในศึกษาต่อไป 

 

7. เนื� อหา 
การพิจารณาว่าการกระท�าของบุคคลใดเป็นผู้ลงมือหรือเป็นผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนนั�นเป็น

การยากเพราะต้องพิจารณาถึงข้อเทจ็จริงประกอบข้อกฎหมายประกอบกันจึงจะสามารถแบ่งประเภทของ
ผู้กระท�าความผิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการแบ่งแยกตัวการกับผู้ใช้ เป็นความจ�าเป็นที�กฎหมายจะต้อง
พิจารณาให้ได้โดยชัดเจน เพื�อประโยชน์ในการลงโทษให้ถูกต้อง ว่าใครเป็นตัวการหรือผู้ใช้ โดยผู้ใช้
เปรียบเสมือนสมองที�ค่อยสั�งการให้ผู้ลงมือหรือตัวการกระท�าความผิด ส่วนผู้ลงมือหรือตัวการเป็นเสมือน
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แขนขาของผู้ใช้เพราะหากขาดผู้ใช้ให้กระท�าความผิดแล้วผู้ลงมือหรือตัวการกจ็ะไม่ลง มือกระท�าความผิด 
ดังนั�นผู้ใช้จึงมีบทบาทส�าคั�อย่างยิ�งในการกระท�าความผิดอา�าฐานหนึ�ง ซึ�งเมื�อปี พ.ศ. 2559 สภานิติ
บั��ัติได้มีการออก พระราชบั��ัติแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายอา�า(ฉบับที� 25) พ.ศ. 2559 
เกี�ยวกบัการเพิ�มโทษผู้ใช้ ตามประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 84 วรรคสาม โดยประสงค์ที�จะลงโทษผู้ใช้ที�
ได้ใช้เด็กหรือบุคคลผู้บอบบางให้ไปกระท�าความผิด อย่างไรการเพิ�มโทษดังกล่าวโดยไม่ได้แก้ไขเพิ�มโทษ
เกี�ยวกบัการเป็นตัวการในกรณีดังกล่าวด้วยอาจจะท�าให้เกดิการหลีกเลี�ยงกฎหมายท�าให้รับโทษน้อยลงได้ 

การกระท�าความผิดอา�านั�น ต้องพิจารณาเรื�องการกระท�าเป็นอย่างแรก แต่การพิจารณาเรื�อง
การกระท�าไม่ใช่สิ�งที�พิจารณาได้โดยง่าย การกระท�าเป็นการแสดงออกภายนอกโดยการเคลื�อนไหวร่างกาย
ภายใต้บังคับของจิตใจ ซึ�งอาจจะกระท �าเองหรือโดยผ่านผู้อื�น 1 ซึ�งในทางกฎหมายการกระท�านั�นนอกจาก
จะต้องมีการเคลื�อนไหวร่างกายโดยรู้ส�านึกแล้วกฎหมายยังได้บั��ัติให้รวมถึงการไม่กระท�าการหรือการ
งดเว้นการที�จะต้องกระท�าเพื�อป้องกนัผลด้วย ทั�งนี�การกระท�าโดยประมาทกถ็ือว่าเป็นการกระท�าในรูปแบบ
หนึ�งด้วย โดยจะต้องอาศัยความรู้ของวิ�ญูชนพิจารณาว่าบุคคลในสภาวะเช่นนั�นจะต้องใช้ความระมัดระวัง
ตามวิสัยและพฤติการณ์ การกระท�าจึงหมายความถึง “การเคลื�อนไหวหรือไม่เคลื�อนไหวร่างกายโดย                
รู้ส�านึก กล่าวคืออยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ2 

ประเภทของการกระท �าจึงอาจเกิดขึ�นได้ใน 2 กรณี คือ กรณีแรกการกระท�าความผิดโดยตรง 
หมายความว่าผู้นั�นได้กระท�าความผิดโดยตรงด้วยตนเองและยังรวมถึง  การใช้สัตว์เป็นเครื�องมือในการ
กระท�าความผิดหรือ การใช้บุคคลผู้ไม่มีการกระท�าเป็นเครื�องมือในการกระท�าความผิด 3 กรณีที�สอง การ
กระท�าความผิดโดยทางอ้อม หมายความว่าการกระที�ผู้กระท�าความผิดไม่ได้กระท�าโดยตนเองโดยตรง แต่
ใช้บุคคลที�ไม่มีความรับผิดในทางอา�าโดยเจตนาในฐานะเดียวกับผู้กระท�าเป็นผู้กระท�าโดยอ้อม4 
กล่าวคือการใช้สัตว์ให้กระท�าความผิด การกระท�าความผิดโดยทางอ้อมมีได้หลายกรณีด้วยกัน เช่น ผู้ที�ใช้
หรือหลอกบุคคลซึ�งมีการกระท �าให้กระท �าความผิดโดย ผู้ถูกใช้หรือถูกหลอกไม่ต้องรับผิดฐานกระท�าโดย
เจตนา ตัวอย่าง แดงต้องการท �าลายทรัพย์ของด�า แดงจึงหลอกขาวว่าทรัพย์ของด�าชิ�นนั�นเป็นของแดงและ
ขอให้ขาวช่วยท�าลายทรัพย์นั�นให้เพราะตนไม่ต้องการใช้แล้วขาวหลงเชื�อจึงท�าลายทรัพย์ของด�าแดงผิดฐาน
ท�าให้เสียทรัพย์ของด�าตามมาตรา 358 แดงตามตัวอย่างคือ “ผู้กระท�าความผิดโดยทางอ้อม” ส่วนขาว 
คือ “ผู้เป็นเครื�องมือในการกระท �าความผิด” หรือที�เรียกอีกอย่างหนึ�งว่า “Innocent Agent”5การใช้หรือ
การหลอก “Innocent Agent” ให้กระท �าความผิดนี� ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้ใช้หรือผู้หลอกได้กระท�าความผิด
ด้วยมือตนเอง หรือหลอกใช้บุคคลกระท�าความผิดในขณะที�บุคคลนั�นไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั�นเฟือน ให้กระท �าผิดอา�าแต่ถ้าบุคคลนั�นยังสามารถ

                                                           
1 จาก หลักกฎหมายอาญา (น.36), โดย แสวง บุ�เฉลิมวิภาส, 2551, กรุงเทพฯ: วิ�ญูชน. 
2 จาก กฎหมายอาญาภาค 1 (น.80), โดย เกยีรตขิจร วัจนะสวัสดิ�, 2551, กรุงเทพฯ: พลสยามพริ�นติ�ง. 
3 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.128). เล่มเดิม.  
4 จาก กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น.48), โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2560, กรุงเทพฯ: วิ�ญชูน. 
5 Criminal Law: The General Part. (p.349-353,776-779), by Williams Glanville, 1961, London. (อ้างใน 
เกยีรตขิจร วัจนะสวัสดิ�, 2551, กฎหมายอา�าภาค 1 (น.129), กรุงเทพฯ: พลสยาม พริ�นติ�ง).  
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รู้สึกผิดชอบหรือรู้ส�านึกในการเคลื�อนไหวร่างกายอยู่บ้างกไ็ม่ใช่กรณีกระท�าความผิดโดยทางอ้อม แต่เป็น
การที�ผู้ใช่ให้กระท�าความผิดตาม มาตรา 84 เป็นต้น 

การพิจารณาลงโทษตัวการแต่ละคนมีค�าพิพากษาฎีกาที� วินิจฉัยว่าในคดีที� มีผู้ร่วมกระท�า
ความผิดด้วยกันถูกฟ้องขอให้ลงโทษในความผิดฐานเดียวกัน ไม่มีบทบั��ัติของกฎหมายใดบังคับให้ศาล
ต้องใช้ดุลยพินิจก�าหนดโทษผู้ร่วมกระท�าความผิดแต่ละคนให้เท่ากัน ศาลอาจใช้ดุลยพินิจในการลงโทษ
จ�าเลยแต่ละคนแตกต่างกันไปได้ ขึ�นอยู่กับพฤติการณ์แห่งคดี เป็นรายๆไป6  

ตามมาตรา 83 ตอนท้าย ความว่า “...ตัวการต้องระวางโทษตามที�กฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ
ความผิดนั�น” หมายความว่าผู้ร่วมกระท�าทั�งหมดต้องรับโทษเสมอเหมือนกันในความผิดที�มุ่งกระท�า7แต่
ในทางปฏิบัติศาลไม่จ�าเป็นต้องลงโทษตัวการแต่ละคนเท่าเทียมกัน คือศาลอาจวางโทษยิ�งหย่อนกว่ากันได้
เพื�อให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้กระท�าความผิดแต่ละคน เช่น ตัวการที�เป็นผู้ร้ายเก่าชักชวนให้บุคคลที�
ไม่เคยกระท�าความผิดให้ร่วมกระท�าด้วยศาลอาจลงโทษตัวการที�เป็นผู้ร้ายเก่ารุนแรงและลงโทษบุคคลที�ไม่
เคยกระท�าความผิดมาก่อนสถานเบาหรืออาจจะลงโทษหรือรอการก�าหนดโทษไว้กไ็ด้ทั�งนี� เป็นไปตามหลัก
ที�ว่า จะต้องลงโทษให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท �าความผิดเป็นคนๆไป(Individualisation of Punishment)8 

ในส่วนกรณีโทษของผู้ใช้ตามกฎหมายอา�าที�แก้ไขใหม่นั�น มาตรา 84 วรรคสามบั��ัติว่า 
“ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท�าความผิดนั�นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการและถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกินสิบ
แปดปี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ลูกจ้างหรือผู้ที�อยู่ใต้บังคับบั�ชาของผู้ใช้ ผู้ที�มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ�งพา
ผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจบ็หรือไม่ว่าทางใด ให้เพิ�มโทษที�จะลงแก่ผู้ใช้กึ�งหนึ�งของโทษที�ศาลก�าหนดส�าหรับผู้
นั�น” ซึ�งหมายความว่ารับโทษเสมือนหนึ�งว่าเป็นผู้ร่วมกระท �าความผิดตามาตรา 83 นั�นเองมิใช่รับโทษ
เสมือนเป็น “ผู้ลงมือ”กระท�าความผิด9การที�มาตรา 84 วรรคสามบั��ัติให้ผู้ ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็น
ตัวการ แสดงว่าให้น�าบทบั��ัติเรื�องตัวการมาใช้มิใช่ถือเป็นความผิดต่างหาก10  

การใช้บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี คนทุพพลภาพหรือผู้ที�เป็นลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบั�ชาของผู้ใช้
ตลอดจนใช้ผู้ที�มีฐานะยากจน หรือผู้ต้องพึ�งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจบ็ให้เพิ�มโทษผู้ใช้กึ�งหนึ�งของโทษที�
ก �าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั�น กฎหมายมุ่งจะลงโทษการใช้ผู้ที�อ่อนแอกว่าไปกระท�าความผิด หมายความ
ว่าถ้าความผิดได้ถูกกระท�าลงผู้ใช้จะต้องรับโทษเพิ�มขึ�นหากความผิดยังไม่ได้ถูกกระท �าถึงขั�น “ลงมือ”หรือ
การตระเตรียมที�กฎหมายบั��ัติเป็นความผิด หรือหากผู้ใช้เข้าร่วมเป็นตัวการในการกระท�าความผิดเป็น
คนคอยดูต้นทางให้หรือไปรอรับอยู่ในที�เกิดเหตุ ผู้ใช้กไ็ม่ต้องรับโทษหนักขึ� นเพราะผู้ใช้กลายเป็นตัวการ
เสียแล้ว11  

ในปัจจุบันมีผู้กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบาง ซึ�งมีความอ่อนแอทางร่างกาย จิตใจหรือผู้ที�
อยู่ในภาวะจ�ายอมให้กระท�าความผิดร่วมมากขึ�นซึ�งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที�เป็นเหยื�อของ

                                                           
6 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.643). เล่มเดิม. 
7 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น.130). เล่มเดิม.  
8 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.98-99). เล่มเดิม. 
9 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.661). เล่มเดิม. 
10 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.541). เล่มเดิม. 
11 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น.133). เล่มเดิม. 
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อาช�ากรรม ยังท�าให้ผู้บอบบางที�กระท�าความผิดร่วมซึ�งไม่มีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดมาก่อน
ต้องกระท�าความผิดและได้รับโทษทั�งอาจต้องอยู่ในภยันตรายได้รับความเดือนร้อยทั�งต่อตนเองและ
ครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าวนั�นการกระท �าความผิดร่วมกับผู้บอบบางซึ�งมีมากขึ�นทุกวันเนื� องจาก
ต้องการหลีกเลี�ยงกฎหมายของบุคคลบางกลุ่ม ท�าให้เกิดการใช้เด็กหรือบุคคลผู้บอบบางไปกระท�า
ความผิด เพื�อที�จะไม่ให้ตนได้รับโทษทางอา�าโดยตรง แต่จะกลายเป็นว่าเดก็หรือบุคคลผู้บอบบางจะ
ได้รับโทษทางอา�าเสียเองโดยเฉพาะคดียาเสพติด ซึ�งปรากฏเป็นข่าวตามหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นจ�านวน
มากหลายครั�ง เช่น กรณีที� มีขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้ให้เดก็อายุไม่เกิน 18 ปีเป็นผู้ขนส่งยาเสพติด
แทน เนื�องจากหากเยาวชนถูกจับกุมจะต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายวิธพิจารณาคดีเยาวชน ที�มีบทลงทา
ที�เบาและจะถูกน�าไปบ�าบัดฟื� นฟูอีกทั�งจะไม่มีประวัติการกระท�าความผิด ซึ�งมี นายอธิคม อินทุภูติ 
เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรมได้รับรายงานจากศาลทั�วประเทศว่า มีเดก็และเยาวชนถูกจับด�าเนินคดีใน
ฐานมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื�อจ�าหน่ายมากผิดปกติ เนื�องจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้เด็กร่วมในการกร
ท�าความผิด บางคดีเยาวชนถูกจับได้ว่ามียาเสพติดมากถึงสี�แสนเมด็ อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
สบช่องว่างทางกฎหมาย ให้ผู้ขนส่งยาที�ถูกจับกุมเป็นเดก็จะได้พิจารณาคดีเดก็ ซึ�งมีขั�นตอนและวิธีการ
ส�าหรับเดก็ที�แตกต่างไปจากผู้ให�่อย่างมาก เช่น การได้รับอนุ�าตให้ประกันตัว และเลขาธิการศาล
ยุติธรรมยังกล่าวอีกว่า ต้องใช้ความเคร่งครัดในการพิจารณาพิพากษาและก�าหนดโทษ โดยอาจต้อง
ก�าหนดโทษเสมอผู้กระท�าความผิดที�เป็นผู้ให�่ กรณีที�ใช้เดก็เยาวชนเป็นเครื�องมือนี�นอกจากคดียาเสพติด
แล้วยังมีพฤติการณ์แบบนี� ยังพบในคดีค้ามนุษย์และคดีอุกฉกรรจ์อื�นๆด้วยเช่นกัน 12 ดังนั�นจึงเป็นการ
สมควรที�จะก�าหนดให้ตัวการที�กระท �าความผิดร่วมกับผู้บอบบางดังกล่าวได้รับโทษหนักขึ�น  

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศนั�น กฎหมายอา�าประเทศเยอรมันใช้ระบบผู้ร่วมกระท�า
ความผิด หรือระบบการร่วมกระท�าความผิดแบบทวิ ซึ�งจะมีการแบ่งแยกผู้กระท �าความผิดออกเป็น
ประเภทต่างๆออกจากกัน และมีการก�าหนดโทษที�แตกต่างกันออกไป การเป็นตัวการ ตามกฎหมายอา�า
เยอรมันเหน็ว่าผู้กระท�าความผิดร่วมอื�นที�มิได้เป็นผู้ลงมือกระท�าความผิด ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในที�เกิดเหตุ
ในขณะกระท�าความผิด แต่ในส่วนองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมต้องปรากฏว่ามีส่วนร่วมอย่างส�าคั�ต่อ
การกระท�าความผิดด้วย หากไม่ได้เป็นไปตามเงื�อนไขดังกล่าวย่อมเป็นเพียงผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือ
ผู้กระท�าความผิดข้างเคียงเท่านั�น13 ดังนั�นแม้ผู้กระท�าความผิดคนใดจะไม่ได้อยู่ร่วมหรืออยู่ในบริเวณที�
เกิดเหตุในขณะมีผู้ลงมือกระท�าความผิด กเ็ป็นไปได้ที�บุคคลนั�นอาจเป็นผู้กระท�าความผิดร่วมได้ การอยู่
ในที�เกดิเหตุจึงไม่ใช่ข้อส�าคั� ตัวการซึ�งเป็นผู้กระท�าความผิดร่วมกับผู้ลงมือคนอื�นๆกจ็ะต้องรับผิดเท่ากับ
ผู้ลงมือที�ร่วมกระท�าความผิดด้วยเช่นกนั 

ในส่วนของทฤษฎีนั�นมีทฤษฎีที�สามารถอธิบายหลักการแบ่งแยกดังกล่าวได้คือทฤษฎีนาย
เหนือการกระท �าผิดซึ�งเป็นทฤษฎีที�ได้รับการสนับสนุนอย่างมากและเป็นความเหน็ฝ่ายข้างมากในทางต�ารา
ในปัจจุบันโดยนักนิติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ใช่หลักเกณฑ์ของ “ทฤษฎีการร่วมกระท �าความผิดในทาง
ภาวะวิสัย”หรือหลักเกณฑ์ของ “ทฤษฎีการร่วมกระท�าความผิดในทางอัตตะวิสัย”หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์

                                                           
12 มติชนออนไลน์ , 2560 , จาก http://www.matichon.co.th/new/480922. 
13 จาก “ผู้กระท �าความผิดและการร่วมกระท�าความผิด (Tae-terschaft und Teilnahame) ตามประมวลกฎหมายอา�า
เยอรมัน” (น.196), โดย สุรสิทธ์ แสงวิโรจนพัฒน,์2551, ดุลพาห, กรุงเทพฯ. 
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หนึ�งโดยล�าพังที�จะสามารถยืนยันให้เหน็ถึงสาระส�าคั�ของสภาพของการเป็น “ผู้กระท �าความผิด”และเมื�อ
เช่นนั�นจึงสามารถแบ่งแยกระหว่างการเป็น “ผู้กระท�าความผิด”กับการเป็น “ผู้ร่วมกระท�าความผิด”ได้
และเหน็ว่าการกระท�าที�ครบองค์ประกอบของความผิดต้องพิจารณาจากภาพรวมของ “ความหมายในทาง
ภาวะวิสัยและในทางอัตตะวิสัย”ประกอบกนัหากการกระท�าความผิดเกดิจากการที�มีผู้ใช้ให้กระท�าความผิด
ผู้ถูกใช้ให้กระท�าความผิดก็ย่อมเป็นผู้ตัดสินใจในขั�นสุดท้ายได้ว่าจะกระท�าความผิดนั�นหรือไม่หากเขา
เลือกที�จะกระท�าความผิดตามที�ถูกใช้นั�นกย่็อมเป็นผลที�เกดิจากการตัดสินใจของเขาเอง ซึ�งแสดงให้เห็นว่า
ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้ที�มีอ�านาจเหนือหรือเป็นนายเหนือการกระท�านั�น 

ทั�งนี�  การพิจารณาเพียงหลักเกณฑ์การอยู่ร่วมในที�เกิดเหตุในขณะกระท�าความผิดว่าผู้มีส่วน
ร่วมกระท�าความผิดได้อยู่ร่วมกันในที�เกิดเหตุหรือไม่เพียงเพื�อแบ่งแยกลักษณะของผู้กระท�าความผิดอาจ
ไม่เพียงพอ เพราะลักษณะของความซับซ้อนของการกระท�าความผิด การเข้ามีส่วนร่วมคบคิดในการลงมือ
กระท�าความผิด ตลอดจนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ร่วมกระท�าความผิดอาจไม่จ�าเป็นต้อง
อยู่ร่วมในบริเวณที�ลงมือกระท�าความผิดแต่ยังสามารถล่วงรู้ถึงการกระท �าของผู้ร่วมกระท�าความผิดอื�นซึ�ง
กันและกัน และสามารถให้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเพื�อแก้ไขปั�หาขัดข้องจากการลงมือกระท�า
ความผิดได้ในขณะเดียวกัน หลักในเรื�องนี� จึงน่าจะเป็นว่า การอยู่ร่วมในที�เกิดเหตุและก่อให้ผู้อื�นกระท�า
ความผิดอาจจะเป็นตัวการหรือผู้ใช้กไ็ด้ การที�จะเป็นตัวการจะต้องได้ความว่าการอยู่ในที�เกิดเหตุดังกล่าว
จะต้องอยู่ในลักษณะที�จะช่วยด้วยตนเองให้การกระท�าความผิดส�าเรจ็ ถ้าหากจ�าเป็นจะต้องช่วยมิฉะนั�นก็
คงเป็นผู้ใช้ มีข้อที�จะต้องสังเกตให้ดีว่า หากอยู่ในที�เกิดเหตุและพูดยุยงให้ผู้อื�นกระท�าความผิด ซึ�งไม่เข้า
ลักษณะเป็นการก่อให้ผู้อื�นกระท�าความผิดไม่ถือว่าเป็นการร่วมกันกระท �าความผิด อันจะถือเป็นตัวการ
ตามมาตรา 8314 

การเหตุผลต่างๆข้างต้น จึงเป็นการสมควรที�จะก�าหนดให้ตัวการและผู้สนับสนุนที�กระท�า
ความผิดร่วมกับผู้บอบบางดังกล่าวได้รับโทษหนักขึ�น ดังนั�นการบั��ัติกฎหมายอา�ามาตรา 84 ที�มีการ
แก้ไขใหม่จึงมีข้อบกพร่อง หากผู้ใช้ได้กลายมาเป็นตัวการเพราะต้องการหลีกเลี�ยงกฎหมายจึงเข้ามาอยู่
ด้วยในที�เกิดเหตุ กจ็ะได้รับโทษน้อยลง จึงควรที�จะแก้ไขมาตรา 83 ให้สอดคลองกับมาตรา 84 รวมถึง
แก้ไขโทษของผู้สนับสนุนโดยอาศัยบทบั��ัติตามมาตรา 84 วรรคสาม มาบั��ัติเพิ�มเติมข้อความใน
มาตรา 83 และมาตรา 86 ด้วย โดยให้เพิ�มโทษตัวการและผู้สนับสนุนดังกล่าวเพิ�มขึ�นอกีกึ�งหนึ�งของโทษที�
ศาลก�าหนดด้วย เพื�อให้ไม่เกิดช่องทางในการหลีกเลี�ยงกฎหมายเปิดช่องให้ตัวการซึ�งเป็นเสมือนต้นทาง
แห่งการกระท�าความผิดได้รับโทษที�หนักขึ�น 

 

8. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
ประเทศไทยมีผู้กระท�าความผิดร่วมกบัผู้บอบบาง ซึ�งมีความอ่อนแอทางร่างกาย จิตใจหรือผู้ที�

อยู่ในภาวะจ�ายอมให้กระท�าความผิดร่วมมากขึ�นซึ�งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที�เป็นเหยื�อของอาช�ากรรม 
และยังท�าให้ผู้บอบบางได้รับโทษและอาจต้องอยู่ในภยันตรายได้รับความเดือนร้อยทั�งต่อตนเองและ
ครอบครัว จากเหตุผลดังกล่าวนั�นการกระท �าความผิดร่วมกับผู้บอบบางซึ�งมีมากขึ�นทุกวันเนื� องจาก

                                                           
14 กฎหมายอาญาภาค 1 (น.616). เล่มเดิม. 
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ต้องการหลีกเลี�ยงกฎหมายของบุคคลบางกลุ่ม ท�าให้เกิดการใช้เด็กหรือบุคคลผู้บอบบางไปกระท�า
ความผิด โดยเฉพาะคดียาเสพติด ดังนั�นต้องใช้ความเคร่งครัดในการพิจารณาพิพากษาและก�าหนดโทษ
ตัวการให้เหมาะสม ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี�  

1. ขอเสนอให้เพิ�มโทษตัวการที�กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบาง สมควรที�จะก�าหนดให้
ตัวการที�กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบางดังกล่าวได้รับโทษหนักขึ� น ควรที�จะแก้ไขมาตรา 83 ให้สอด
คลองกับมาตรา 84 โดยอาศัยบทบั��ัติตามมาตรา 84 วรรคสาม มาบั��ัติเพิ�มเติมข้อความในมาตรา 
83 ด้วย โดยให้เพิ�มโทษตัวการดังกล่าวเพิ�มขึ�นอีกกึ�งหนึ�งของโทษที�ศาลก�าหนดด้วย เพื�อให้ไม่เกดิช่องทาง
ในการหลีกเลี�ยงกฎหมายเปิดช่องให้ตัวการซึ�งเป็นเสมือนต้นทางแห่งการกระท�าความผิดได้รับโทษที�หนัก
ขึ�น และอีกทั�งยังเป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท �าความผิดต่อเด็กหรือผู้
บอบบางขึ�นอีกในอนาคต ซึ�งการเสนอแก้ไขดังกล่าว นอกจากจะเป็นการป้องกันการกระท�าความผิดที�จะ
เกดิกบัเดก็และผู้บอบบางแล้วยังเป็นการช่วยในการพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีที�มีคดีในลักษณะดังกล่าว
ขึ�นสู่ศาล ซึ�งจะท�าให้ศาลสามารถพิจารณาระบุฐานความผิดของตัวการและลงโทษตัวการที�กระท�าความผิด
ร่วมกับเด็กและผู้บอบบางให้หนักขึ� นได้ อันเป็นการสอดคล่องกับการแก้ไขมาตรา 83 ให้มีลักษณะ
เดียวกันกับมาตรา 84 ที�ได้มีการแก้ไขไปก่อนหน้าแล้วนั�นเอง 

2.ขอเสนอให้เพิ�มโทษผู้สนับสนุนที�กระท�าความผิดร่วมกับผู้บอบบางโดยการที�ผู้ให�่ที�ร่วม
กระท�าความผิดกับผู้บอบบางโดยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนผู้บอบบางกระท�าความผิด ต้องควรได้รับโทษ
ที�หนักขึ�นกว่าเดิมตามที�บั��ัติไว้ในมาตรา 86 เพราะนอกจากตัวการที�เป็นผู้ให�่ที�ได้กระท�าความผิด
ร่วมกบัเดก็ที�ควรต้องเพิ�มโทษตัวการแล้วนั�น แต่การที�ความผิดอา�าจะเกดิขึ�นได้ผู้สนับสนุนกมี็ส่วนส�าคั�
ในการกระท�าความผิด เพื�อให้สอดคลอง ครอบคลุมกับการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอา�ามาตรา 84 
และมาตรา 83 เพื�อไม่ให้กฎหมายเกิดความลักลั�นย้อนแย้ง ในการบั��ัติกฎหมายและไม่ให้เกิดปั�หา
ในทางปฏิบัติ ในการพิจารณาลงโทษผู้กระท �าความผิดของศาล และเพื�อไม่ให้ผู้กระท �าความผิดอาศัย
ช่องว่างทางกฎหมาย มาเอาเปรียบกับเด็กหรือผู้บอบบางได้  และป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เด็กไปขนส่งยา
เสพติดแทนผู้ค้ายาในอนาคต 

จึงสมควรที�จะก�าหนดให้ผู้สนับสนุนที�กระท�าความผิดร่วมกบัผู้บอบบางดังกล่าวได้รับโทษหนัก
ขึ�น ควรที�จะแก้ไขมาตรา 86 ให้สอดคลองกับมาตรา 83 และมาตรา 84 โดยอาศัยบทบั��ัติตามมาตรา 
84 วรรคสาม มาบั��ัติเพิ�มเติมข้อความในมาตรา 86 ด้วย โดยให้เพิ�มโทษผู้สนับสนุน ดังกล่าวเพิ�มขึ�น
อีกกึ�งหนึ�งของโทษที�ศาลก�าหนดด้วย เพื�อให้ไม่เกิดช่องทางในการหลีกเลี�ยงกฎหมายเปิดช่องให้ผู้ใช้หรือ
ตัวการซึ�งเป็นเสมือนต้นทางแห่งการกระท�าความผิดได้รับโทษที�หนักขึ�น 
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