
โทษในพระศาสนจกัร 
 
1. โทษในพระศาสนจักรปรากฏอยูในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ 6 การลงโทษผูกระทํา

ผิด 

• พระศาสนจักรคือกลุมชนผูมีความเชื่อเดียวกัน จําเปนตองมีรูปแบบการปกครอง และการ
ลงโทษสําหรับบุคคลที่ละเมิด กระทําผิด และสงผลรายตอสังคม (ม.1311) 

 
ความผิดอาจแบงเปน 2 รูปแบบ  ดังน้ี (ม.1321§1) 

1. ความผิดแบบวัตถุวิสัย (Objective) : คือ ความผิดที่กําหนดโทษไวชัดเจน เปนความผิด
ที่รูแจง ปรากฏภายนอก ไมเปนความลับ 

2. ความผิดแบบอัตวิสัย (Subjective): คือ ความผิดที่ผูกระทําผิดเปนผูรูวาตนกระทําการ
ผิด มีอันตรายและจะปรากฏผลขึ้น มีความรูตัววาผิดจริง  

 
ความผิดอาจแบงตามส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1. ความผิดสาธารณะ (Public) คือ ความผิดที่ปรากฏใหทุกคนรู 
2. ความผิดแบบลับ (Occult) คือ ความผิดที่ผูกระทําความผิดรูแตผูเดียว 
3. ความผิดตอกฎ (De Jure) คือ ความผิดตามที่ปรากฏอยูในกฎหมาย 
4. ความผิดตอพฤติกรรม (De Facto) คือ ความผิดที่ปรากฏอยูในพฤติกรรม 

 

• การลงโทษเปนเครื่องมือในการปกครองกลุมคริสตชน กลุมคริสตชนมี : 

• ธรรมชาติพระ (Spiritual) และธรรมชาติมนุษย (Social)  

• โทษในพระศาสนจักรแบงเปน 2 ชนิด คือ :  (ม.1312) 
1. โทษทางวินัยหรือโทษเยียวยา (ม.1331-1335;1339-1340) 
2. โทษชดเชยความผิด (ม.1336-1338) 

 
1.1  กฎหมายอาญา และบัญญัติอาญา 

1.1.1 การเปล่ียนแปลง และยกเลิก : แบงเปน 2 เรื่องสําคัญคือ (ม.1313) 
ก. กฎหมายถูกเปล่ียน : ถากฎหมายถูกเปล่ียนหลังจากมีการกระทําความผิด  ใช

กฎหมายที่เปนคุณมากกวาแกผูกระทําความผิด 
ข. กฎหมายถูกยกเลิก : ถากฎหมายซึ่งมาทีหลังยกเลิกกฎหมายที่มีอยูกอนหรือ

อยางนอยยกเลิกโทษ  การลงโทษน้ันยุติทันที 
1.1.2   ประเภทของการลงโทษ:  

ก. โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว (Latae Sententiae)  



ข. โทษตามที่ขบวนการพิจารณาตัดสินกําหนดโทษให (Ferendae Sententiae)  
1.1.3  การออกกฎหมายอาญา : ผูที่ออกกฎหมายอาญาไดตองมีขบวนการดังน้ี (ม.1315) 

ก. ผูมีอํานาจ : ผูมีอํานาจสามารถออกกฎหมายอาญาไดภายในเขตปกครองของ
ตนเอง     

ข. ตัวกฎหมายเอง : กฎหมายเองสามารถกําหนดการลงโทษหรือปลอยใหตุลาการ  
กําหนดการลงโทษดวยดุลยพินิจอันรอบคอบของตุลาการได 

ค. กฎหมายเฉพาะ : กฎหมายเฉพาะมารถเพิ่มการลงโทษอ่ืนๆ   
1.1.4   แนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน 

ก. ความเปนเอกภาพ : พระสังฆราชประจําสังฆมณฑลตองพิจารณาวาโทษตางๆ ที่
กําหนดในสังฆมณฑลมีความเหมือนหรือแตกตางกับโทษในสังฆมณฑลอ่ืน (ม.
1316) 

ข. กําหนดโทษเทาที่จําเปน :  กําหนดโทษเทาที่จําเปนเทาน้ันเพื่อใหมีการรักษา (ม.
1317) 

ค. กําหนดโทษแบบ Latae Sententiae : ไมจําเปนก็ไมตองใชการลงโทษแบบน้ี 
เวนแตเปนเรื่องเลวรายอยางไมมีที่เปรียบ เปนที่สะดุดคอนขางหนัก และไม
ลงโทษแบบตัดขาดจากพระศาสนจักรโดยไมจําเปนและเห็นวามีการกลับใจ ไมมี
ความดื้อรั้น (ม.1318) 

1.1.5   ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายอาญา (ม.1319) 
ก. ขอจํากัดและเง่ือนไข : ผูมีอํานาจสามารถกําหนดโทษควบคูมากับกฎหมายอาญา

ได แตควรกําหนดโทษใหนอยที่สุด 
ข. ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวจึงออกกฎหมายอาญาที่มีโทษ ดูวามีความจําเปน

และโทษน้ันเหมาะสม 
ค. การลงโทษนักบวช (ม.1320)  โดยผูใหญที่มีอํานาจ ตองพิจารณาเรื่องตอไปน้ี :- 

1. เพื่อรักษาวิญญาณ (ม.678§1) ของคริสตชนในเรื่องการอภิบาลและพิธีกรรม 
2. เพื่อรักษางานแพรธรรมที่พระสังฆราชประจําสังฆมณฑลกําหนดใหนักบวช

กระทํา 
3. เพื่อรักษางานสํานักงานที่พระสังฆราชประจําสังฆมณฑลกําหนดใหนักบวช

กระทํา 
1.1.6  ผูที่อยูใตบทลงโทษ  

ก. Nulla Paena Sine Crimine : Sine Paena Sine Culpa  = ไมมีความผิด ก็ไม
มีโทษ ดังน้ัน ใครที่ไมกระทําความผิดอาญา ก็ไมตองรับโทษ (ม.1321§1) 



ข. โทษที่ไดรับ  อาจเปนโทษตามที่กฎหมายหรือบัญญัติกําหนดไว เพราะความผิดที่
กระทําโดยเจตนา สวนการกระทําความผิดเพราะละเลย ไมมีเจตนา ไมไดตั้งใจ ก็
ไมตองโทษเวนแตมีกฎกําหนดไววาตองโทษ (ม.1321§2) 

ค. ถามีการกระทําความผิดใหปรากฏภายนอก ใหสันนิษฐานวามีความผิดสมไดรับ
การลงโทษ (ม.1321§3) 

ง. บุคคลที่ขาดสติสัมปชัญญะเปนอาจิณ แมละเมิดกฎหมายและดูเหมือนคนปกติ 
ใหถือวาเขาไมตองรับโทษ (ม.1322) 

1.1.7  บุคคลซึ่งไมตองรับโทษใดๆ แมละเมิดกฎหมายหรือบัญญัติ  (ม.1323) คือ : 
ก. บุคคลผูมีอายุไมครบ 16 ปบริบูรณ 
ข. บุคคลที่ไมทราบวาตนละเมิดกฎหมายหรือบัญญัติ เพราะความไมรูหรือมีความ

หลงผิด หรือมีความพล้ังเผลอ 
ค. บุคคลที่ถูกบังคับทางกาย หรือเพราะอุบัติเหตุ  จึงไมรูลวงหนาได  หรือแมรู

ลวงหนาก็ไม สามารถปองกันได 
ง. บุคคลที่มีความกลัวอยางรุนแรง มีความจําเปนอยางย่ิง หรือเพราะความไม

สะดวก จริงๆ และไมมีการตั้งใจทําชั่วในตัวเองหรือเจตนาทําความเสียหายแก
วิญญาณ 

จ. บุคคลที่ปองกันตนเองโดยออมจากการรุกรานที่ไมเปนธรรมและเปนอันตรายตอ
ตัวเองหรือผูอ่ืน 

ฉ. บุคคลที่ขาดสติสัมปชัญญะ 
ช. บุคคลที่คิดวาไมเปนความผิด  เพราะความกลัวอยางรุนแรง  มีความจําเปนอยาง

ย่ิง มีความไมสะดวกจริงๆ กระทําการไปเพื่อปองกัน 
1.1.8    บุคคลซึ่งตองรับการลงโทษ  แตตองมีการลดหยอนผอนปรน  หรือใหทํากิจใชโทษ

แทนมี  ดังน้ี (ม.1324§1) 
ก. บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะไมสมบูรณ 
ข. บุคคลที่ขาดสติสัมปชัญญะ เพราะความมึนเมา หรือมีความผิดปกติทางดาน

สติปญญา และจิตใจ 
ค. บุคคลที่กระทําความผิด เพราะอยูใตตัณหาที่รุมรอน และตัณหาไมไดเกิดขึ้นกอน 

ไมมีการปลุกเราหรือสงเสริมใหเกิดตัณหาความยินยอม และการบังคับตนเองไม
สมบูรณเพราะตัณหา 

ง. ผูเยาวที่มีอายุครบ 16 ปบริบูรณ 
ผูเยาวท่ีมีอายุครบ 16 ปบริบูรณ 

จ. บุคคลที่ถูกบีบบังคับดวยความกลัวอยางรุนแรง มีความจําเปนอยางย่ิงหรือความ
ไมสะดวกจริงๆ และไมมีความตั้งใจทําชั่วในตัวเองหรือเจตนาทําความเสียหายแก    



ฉ. บุคคลที่กระทําผิด เพราะเปนการปองกันตนเองจากการบุกรุกหรือตอตานที่ไม
เปนธรรมตอตนและผูอ่ืน และไมกระทําการปองกันโดยเลยเถิด เกินความพอดี 

ช. บุคคลซึ่งกระทําผิดเพราะถูกย่ัวยุ หรือกระตุนใหโกรธ จนเกิดบันดาลโทสะ และรู
ดีวาตนถูกละเมิดความยุติธรรม 

ซ. บุคคลซึ่งคิดผิด  เพราะผลตามขอ ง.  และ  จ. 
ฌ. บุคคลซึ่งไมรูวามีโทษติดอยูกับกฎหมายหรือบัญญัติน้ัน 
ญ. บุคคลที่กระทําความผิดหนัก แตกระทํายังไมถึงที่สุดยังไมครบกระบวนการ 

1.1.9  การตัดสิน 
ก.  อํานาจในการตัดสิน 
1)   ผูพิพากษาหลังจากพิจารณาส่ิงแวดลอมอยางรอบคอบแลว ตองตัดสินพรอมกําหนด

โทษ  ลดหยอนโทษ (ม.1324§2) 
2)   ตามส่ิงแวดลอมขอ ก. – ฐ.  ผูกระทําความผิดแบบ Latae Sententiae ยังไมตองรับ

โทษ  จนกวาจะมีการพิพากษากอน (ม.1324§3) 
3)   ส่ิงแวดลอมตอไปน้ีไมชวยใหการตัดสินลงโทษเปล่ียนไป คือ (ม.1325) 

3.1)  พวกแกลงโง โงแบบเกียจคราน ไมสนใจทั้งๆที่มีความสามารถในการรับรูความ
จริง 

3.2)   พวกจงใจทําใหเกิดอาการมึนเมา หรือจงใจทําใหเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชนของตน 
เพื่อเปนการแกตัว 

3.3)   พวกที่มีตัณหาที่ควบคุมได แตกลับสงเสริมใหมีเพื่อนํามาอางเพื่อผลประโยชน
ของตน 

ข.   ส่ิงแวดลอมที่ตองเพิ่มโทษ : บุคคลตอไปน้ีเม่ือกระทําความผิด ตองโทษตามกฎหมาย
กําหนดและตองเพิ่ม  โทษอีกหรือตัดสินลงโทษหนักกวาที่กฎหมายหรือบัญญัติกําหนด 
(ม.1326§1) 
1. พวกดื้อดึงในเจตนาชั่วรายของตน 
2. บุคคลที่มีเกียรติ มีอํานาจและหนาที่ แตกลับใชเกียรติอํานาจและหนาที่ในการ

กระทําความผิด 
3. บุคคลที่ไมระมัดระวังทั้งๆ ที่รูวาจะเกิดผลรายขึ้นหรือมีโทษถากระทําผิด แตไม 

หลีกเล่ียงเหมือนผูอ่ืน ไมหลีกหนีโทษ 
4. ผูมีอํานาจหรือผูพิพากษาสามารถเพิ่มโทษอ่ืนๆ หรือโทษชดเชยไดดวย (ม.1326§2)  

โดยจะปรากฏอยูในกฎหมายเฉพาะ  และกฎหมายเฉพาะน้ันไมขัดกับกฎหมายสากล  
(ม.1327) 

1.1.10 ความพยายามและการเปรียบเทียบ 



ก.  ความพยายามทางอาญา : หมายถึงคดีอาญาน้ันกระทําสําเร็จแลวโดยมีขบวนการดังน้ี 
(ม.1328) 
1)  มีความตั้งใจและอิสระที่จะกระทํา 
2)  มีการเลือกที่จะทําหรือไมทําแลว 
3)  มีอิสระที่จะดําเนินการหรือไมดําเนินการ 
4)  มีการกระทําตั้งแตตนจนจบแลว 
5)  ผูสมรูรวมคิดใหมีการกระทําความผิด (ม.1329§1) 

ข. การเปรียบเทียบ : ความผิดทางอาญา มี 2 อยาง คือ  (ม.1329) 
1)  ความผิดอาญาแบบกฎหมายกําหนดไวแลว  (Latae Sententiae) 
2)  ความผิดอาญาแบบผานกระบวนการยุติธรรมตัดสิน (Ferendae Sententiae) 
3)  ความผิดอาญาเพียงอยูในระดับความคิด ยังไมมีการปฏิบัติ ไมมีผลใหตองความผิด 

และรับโทษ (ม.1030) 
2. ชนิดของโทษอาญา 

• โทษในพระศาสนจักรแบงออกเปน 3 ชนิด คือโทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร   โทษ
ตองหาม โทษถูกแขวน 

2.1 โทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร (Excommunication) 
2.1.1   นิยาม : บุคคลที่รับศีลลางบาปแลว ตอมาถูกโทษตัดจากความสัมพันธกับพระศาสน

จักร แตเขายังสามารถมีความสัมพันธกับพระเยซูคริสตได 
2.1.2   ผล : บุคคลที่ถูกตัดขาดจากพระศาสนจักรตองหามดังน้ี :  (ม.1331) 

ก. หามมีสวนใดๆ ทั้งส้ินในการถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณหรือพิธีจารีตอ่ืน ๆ ที่
เปนคารวกิจสาธารณะ 

ข. หามประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์หรือส่ิงคลายศีล และหามรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 
ค. หามปฏิบัติงานในทุกตําแหนงของพระศาสนจักรไมวางานปกครองหรืองาน

บริการ 
ง. หามรับผลประโยชนที่เคยรับมา 
จ. หามรับเกียรติหรือตําแหนงหนาที่ 

2.1.3  ประเภทของโทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร มี 2 แบบ คือ 
ก.  โทษแบบกฎหมายกําหนดใหตัดขาดจากพระ ศาสนจักร (Latae Sententia)  

1)  สงวนไวสําหรับสันตะสํานักมีดังน้ี : 
1.1) ทําศีลมหาสนิทใหเส่ือมความศักดิ์สิทธิ์ (ม.1367) 
1.2)   ทํารายรางกายหรือฆาตกรรมพระสันตะปาปา (ม.1370;1397) 
1.3)   ผูที่ยกบาปคูขาที่กระทําบาปผิดพระบัญญัติประการ 6  (ม.1378§1) 



1.4)   ผูที่ทําการอภิเษกพระสังฆราชโดยไมมีคําส่ังจากสันตะสํานักและผูรับการอภิเษกที่ไม
ถูกตองดวย (ม.1382) 

1.5)   ผูรับฟงแกบาปโดยไมมีอํานาจ ผูนําความลับในที่ฟงแกบาปไปเปดเผย (ม.1388§1) 
2) ไมสงวนไวสําหรับสันตะสํานักมีดังน้ี : 

2.1)  ผูกระทําความผิดละทิ้งความเชื่อ ผูยึดถือความเชื่อผิดๆ      และผูแยกตัวออกจาก
สันตะสํานัก (ม.1364§1) 

2.2)  ผูมีสวนในการทําแทง (ม.1398) 
ข. โทษแบบผานการพิจารณาตัดสินจากผูมีอํานาจหรือผูพิพากษา (Ferendae  Sententiae) 
1)  แบบสงวนไวสําหรับสันตะสํานัก มีดังน้ี : 

1.1) ผูที่ไมอยูในฐานันดรสงฆแตไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (ม. 1378§2,1°) 
1.2)  ผูที่ไมอยูฐานันดรสงฆ แตไปฟงแกบาปและอภัยบาป (ม.1378§2,2°) 
1.3)  ลามที่นําความลับในที่ฟงแกบาปไปเปดเผย (ม.1388§2) 

2) ความผิดตอไปน้ีที่สามารถตีความถึงขั้นรับโทษถูกตัดขาดจากพระศาสนจักร 
2.1)  ใหบุตรรับศีลลางบาปหรือการศึกษาที่ไมใชคาทอลิก (ม.1366) 
2.2)   การตอตานพระสันตะปาปาในรูปของการตอตานสังคายนาและสภาพระสังฆราช (ม.

1372) 
2.3)  ใชมิสซาเปนธุรกิจการคา (ม.1385) ทํากําไรโดยมิชอบจากเงินบุญมิสซา 
2.4)  แจงความเท็จตอผูมีอํานาจของพระศาสนจักร (ม.1390§1) 

2.2  โทษตองหาม (Interdict)  
2.2.1   นิยาม : เปนโทษเพื่อการรักษาเทาน้ัน คงอยูในพระศาสนจักร  แตหามกิจกรรมทาง

จิต หามรับศีลศักดิ์สิทธิ์ แตยังคงมีอํานาจ หนาที่ สิทธิและศักดิ์ศรีเหมือนเดิม (ม.
1332) 

2.2.2   ผลจากโทษตองหาม 
ก.  ผลตอสวนรวม : หลังจากการประกาศโทษที่มาจากการตัดสินหรือการปกครอง ผู

ตองโทษตองหามในเรื่องดังตอไปน้ี : 
1. สูญเสียอํานาจในการปกครอง การประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ

พิธีกรรมตางๆ ตามฐานันดรสงฆ 
2. หามประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และส่ิงคลายศีล 
3. หามรับศีลศักดิ์สิทธ และส่ิงคลายศีล 

ข. ผลตอการบริหารปกครอง 
1. ถาจะแตงงานตองขออนุญาตจากผูมีอํานาจ (ม.1071§1,5°) เพราะถือวามีขอ

ขัดขวางเน่ืองจากตองโทษ 
2. ตองออกจากหมูคณะถาเปนนักบวช (ม.915) 



3. ทําใหพิธีกรรมและศีลศักดิ์ สิทธิ์โมฆะ ถากระทําพิธีกรรมหรือประกอบศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ระหวางตองโทษหาม 

2.2.3 โทษตองหามที่กฎหมายกําหนดไว (Latae Sententiae) มีดังน้ี 
ก. ทํารายรางกายพระสังฆราชที่รับอภิเษกแลว ฆาพระสังฆราช ถาผูกระทําเปน

พระสงฆตอง เพิ่มโทษถูกแขวน (ม.1370§2,1379) 
ข. ฆราวาสที่ไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (ม.1378§2,1°) 
ค. การแจงความเท็จของผูฟงแกบาปตอผูมีอํานาจ ถาเปนพระสงฆตองเพิ่มโทษถูก

แขวนดวย 
ง. พระสงฆ นักบวชที่พยายามแตงงานทางบานเมือง (ม.1394§2) 

2.3  โทษถูกแขวน (Suspension) 
2.3.1   ผลของโทษถูกแขวน : กอใหเกิดการหยุดหรือพักชั่วคราวในเรื่องตอไปน้ี  (ม.

1333§1- 2) 
ก. อํานาจตามฐานันดร (Order) 
ข. อํานาจการปกครอง (Governance) 
ค. อํานาจตามตําแหนงหนาที่ในพระศาสนจักร (Office) 

2.3.2 ขอจํากัด : ทําใหผูตองโทษถูกแขวนเขาใจวา : (ม.1333§3) 
ก. การลงโทษถูกแขวนเพื่อความดีของการปกครอง ปฏิบัติดวยความเสมอภาค มี

มนุษยธรรมและความรักแบบคริสตชน และกระทําดวยความรอบคอบเพื่อความ
ดีเปนสําคัญ 

ข. ผูถูกโทษแขวนไมสามารถรับคามิสซาและตองสงคามิสซาทั้งหมดคืนดวย 
ค. ผูถูกโทษแขวนไมวามาจากกฎหมายกําหนด คําตัดสินหรือคําส่ัง มีผลบังคับใชให

ถูกแขวนเสมอ 
2.4  ชนิดของโทษถูกแขวน 

2.4.1 โทษถูกแขวนแบบกฎหมายกําหนดไว (Latae Sententiae) 
ก. บุคคลที่ทํารายรางกายหรือฆาพระสังฆราชที่อภิเษกแลว  (ม.1370;1397) 
ข. สังฆานุกรที่ไปประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  (ม.1378§2,1°) 
ค. พระสงฆที่ไมมีอํานาจ สังฆานุกรที่ฟงแกบาปและยกบาป  (ม.1378§2,2°) 
ง. พระสังฆราชที่ทําพิธีบรรพชาพระสงฆ สังฆานุกร โดยไมมีอนุญาตอยางถูกตอง

และตองโทษหามทําพิธีบรรพชาภายในเวลา 1 ป (ม.1383) 
จ. ผูฟงแกบาปแจงเรื่องเท็จตอผูใหญผูมีอํานาจ (ม.1390§1) 
ฉ. พระสงฆและนักบวชที่แตงงานทางบานเมือง (ม.1394§1) 

2.4.2 โทษถูกแขวนแบบการพิจารณาตัดสิน (Ferendae Sententiae) 
ก. ทําศีลศักดิ์สิทธิ์เปนธุรกิจหรือการคา (ม.1380) 



ข. พระสงฆที่ใชโอกาสในที่ฟงแกบาปทําบาปผิดพระบัญญัติประการ 6 (ม.1387) 
ค. มีสวนหรือทําบาปผิดพระบัญญัติประการที่ 6 (ม.1395§1) 

2.4.3  การอภิบาล (ม.1335) ผูถูกโทษแขวน จะไดรับการพักชั่วคราวในเหตุการณตอไปน้ี : 
ก. อันตรายจะเสียชีวิต :เพื่อความรอดทางวิญญาณ โทษทุกอยางตองหยุดพัก

ชั่วคราวเสมอ 
ข. เม่ือพนจากอันตรายจะเสียชีวิต : จะตองถือตามการลงโทษเชนเดิม 

3. โทษชดเชย 
โทษชดเชย คือ การทําโทษผูกระทําความผิด เพราะเขาไดละเมิดกฎ และหลักเกณฑของ
พระศาสนจักร จึงตองชดเชยในส่ิงที่เหมาะสม และผูกระทําผิดพรอมที่จะปรับปรุงตนเอง 
ยอมรับความผิด และผลรายของความผิดที่กระทํา โทษชดเชยจะมีกําหนดไวในกฎหมาย 
3.1  ผลของโทษชดเชย (ม.1336§1) มีดังน้ี 

3.1.1   การหามหรือส่ังใหพํานักอยูในสถานที่กําหนดเทาน้ัน 
3.1.2   หมดอํานาจ หนาที่ สิทธิ สิทธิพิเศษ ตําแหนงและเกียรติ 
3.1.3   หามทําหนาที่ไมวาในเขตปกครองหรือนอกเขตปกครอง 
3.1.4   โทษสามารถยายไปยังตําแหนงอ่ืนได แตตองผานการพิจารณาอยางดีกอน 

(ม.190-191) 
3.1.5   พนจากสภาพการเปนนักบวช (ม.290-293) 

3.2  การกําหนด 
3.2.1 การหามหรือส่ังใหพํานักอยูในสถานที่ที่กําหนดน้ัน มีผลตอพระสงฆที่สังกัด

สถาบันฆราวาส เทาน้ัน สวนนักบวชถูกบังคับใหอยูในอารามตามที่ธรรมนูญ 
วินัยของสถาบัน/คณะกําหนด และตองไดรับการยอมรับจากผูมีอํานาจวาจะ
รับผูถูกโทษหรือไม (ม.1337) 

3.2.2   เม่ือถูกโทษแลว อํานาจ สิทธิ ตําแหนง ฯลฯ ก็หมดหายไปดวย     (ม.
1338§1) 

3.2.3  อํานาจของการเปนพระสงฆยังคงอยู เพียงแตถูกหามทํากิจและหนาที่
พระสงฆเทาน้ัน     หามสอนเทววิทยาในบานเณร (ม.1338§2) 

3.2.4  เรื่องอันตรายจะเสียชีวิต มีผลตอการลงโทษชดเชยดวย (ม.1338§3)  
3.3  โทษเยียวยา และการใชโทษบาป      

3.3.1  โทษเยียวยา (ม.1339§1) มี จุดหมาย 2 อยางคือ : 
ก. เพื่อการรักษา 
ข. เพื่อการเตือนใหผูกระทําผิด รับโทษเยียวยาแลวจะเลิกประพฤติไมดี 

3.3.2  โทษเพื่อการเยียวยา : การลงโทษอยางเหมาะสมกับสภาพชีวิตของผูกระทํา
ความผิดจะมีผลดังน้ี : 



ก. พนจากการเปนโทษสะดุดและชดเชยตอสวนรวม (ม.1339§2) 
ข. ตองมีการตักเตือนแบบเขียน และเก็บเอกสารการเตือนไวในสํานักงาน 

(ม.1339§3) 
3.3.3   การใชโทษบาป : ใหผูกระทําความผิดกระทําการชดเชยในรูปของกิจภาวนา 

สวดเมตตา กิจแหงความรัก (ม.1340§1) และโทษภายนอกจะใหแก
ผูกระทําความผิดสาธารณะหรือเปดเผย (ม.1340§2) และผูมีอํานาจตองมี
ความรอบคอบในเรื่องการเตือน การรักษา และการเพิ่มกิจใชโทษ (ม.
1340§3) 

3.3.4 การประยุกตใชบทลงโทษ 
ก.   แนวปฏิบัติ : พระสังฆราชประจําสังฆมณฑล อัคราธิการเจาคณะ เปนผูเริ่ม

กระบวนการพิจารณาลงโทษ โดยใชวิธีการลงโทษเปนวิธีสุดทายและวิธีการ
อภิบาลตางๆ ที่กระทํามาลมเหลว ไมสามารถชดเชยการเปนที่สะดุดได ผูกระทํา
ผิดไมสามารถปรับปรุงตัว (ม.1341§1) 

ข. แนวทางในการลงโทษ : มี 2 อยางคือ :  (ม.1342§2) 
 1)  กระบวนการทางศาล (ม.1717-1731) 
 2) กระบวนการทางการปกครอง (ม.35-58) 
ค) สิทธิปองกันตนเอง : ตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาไดปองกันตนเองและควร 

จัดเตรียมที่ปรึกษาทางกฎหมายใหดวย (ม.1342§3) 
 
แนวทางกําหนดบทลงโทษ : 
     มี 2 แนวทางคือ :  

1. โทษแบบเลือกได (Facultative) คือ กฎหมายไมไดกําหนดโทษไว ปลอยใหเปนมโน
ธรรมและความรอบคอบของผูตัดสินที่จะใหโทษหรือไมใหโทษ หรือใหกิจใชโทษบาป 
(ม.1343) 

2. โทษแบบกําหนดไว (Preceptive) คือ  ผูมีอํานาจหรือผูตัดสินดวยมโนธรรมและความ 
รอบคอบ สามารถดําเนินการไดดังน้ี : (ม.1344) 
2.1)   อนุโลม : เล่ือนการลงโทษไปในเวลาที่เหมาะสมกวา การรีบ ลงโทษผูผิด จะทํา

ใหเกิดผลรายมากขึ้น 
2.2)   ละเวน : งดเวนการลงโทษหรือลงโทษที่เบากวาหรือใหกิจใชโทษแทน  เพราะ

ผูกระทําผิดไดสํานึกผิดและไดชดเชยการเปนที่สะดุด ไดรับโทษทางบานเมือง
อยางพอเพียงแลว 

2.3)   พักชั่วคราว : พักการตัดสินลงโทษ  เพราะเห็นวาไมใชเรื่องเรงดวน และ ไมเปน
ที่สะดุด 



3)  ส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดการละเวนการกําหนดโทษมีดังน้ี(ม.1345) 
3.1)   ผูกระทําความผิดไมสามารถใชเหตุผลไดเต็มที่ 
3.2)   ผูกระทําความผิดกระทําการไปดวยความกลัว มีความจําเปนมีตัณหารุนแรง 
3.3)   ผูกระทําความผิดเมาเหลาหรือเสพยาเสพติด 

4)   ส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น : ผูตัดสินสามารถละเวนการลงโทษเม่ือเห็นวาทุกอยางจะดีขึ้นเม่ือ
ผูกระทําความผิดไมอยูในส่ิงแวดลอมเดิมแตมีส่ิงแวดลอมใหมที่ดี 

5)  การกระทําผิดที่มีผลหลายอยาง : การกระทําบางอยางมีผลรายหลายอยาง ไมวา
ความผิดประเภทเดียวกันหรือตางกัน ผูพิพากษาสามารถใหโทษมากขึ้นได  (ม.1346) 

6)  การเตือนกอนการลงโทษ : กอนลงโทษตองมีขบวนการเตือนดังน้ี (ม.1347) 
6.1)  ไดรับการเตือนอยางนอย 1 ครั้งและมีระยะเวลาพอสมควรเพื่อการแกไข 
6.2)  ผูกระทําความผิดตองแสดงออกซึ่งความตั้งใจและความเสียใจในการกระทํา

ความผิดของตน 
6.3)  ตองมีการจัดส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม หลีกเล่ียงการเปนที่สะดุด มีสัญญา วาจะไม

กระทําความผิดอีกตอไป 
7)  โทษที่กําหนดไว : ถาประมวลกฎหมายพระศาสนจักรกําหนดโทษและการเพิ่มโทษไว

แลว ผูพิพากษาหรือผูมีอํานาจไมสามารถใหโทษเพิ่มได (ม.1349) 
8)  ผูกระทําความผิด คือ นักบวช : การลงโทษนักบวชตองดูวาเขาไมขาดความจําเปน

พื้นฐานในการดํารงชีวิต ถาถูกโทษใหออกจากคณะหรือพนสภาพนักบวช ตองชวยเหลือ
เทาท่ีสามารถตามจิตตารมภพระวรสาร  (ม.1350) 

 
3.3.5  แนวปฏิบัติ  

ก.   ผลของการลงโทษ : ผลของการลงโทษจะมีผลทุกสถานที่ ไมวาผูกระทําความผิดจะพน
จากตําแหนงแลวก็ตาม (ม.1351) 

ข.   กรณีอันตรายจะเสียชีวิต : โทษหามรับศีลและส่ิงคลายศีลในอันตรายจะเสียชีวิต จะ
ไดรับการชะลอไวกอน  (ม.1352) 

ค.  การรองตอศาล : เม่ือตัดสินแลว ผูกระทําความผิดมีสิทธิรองขอตอศาลที่สูงกวา หรือ
รองขอตอกระทรวง 

 
4. การส้ินสุดของการลงโทษ 

4.1  ความหมาย:ตามแนวปฏิบัติของพระศาสนจักร โทษจะส้ินสุดลงเม่ือผูกระทําความผิด
อยูในเง่ือนไขตอไปน้ี  
4.1.1  ตาย 
4.1.2  ส้ินสุดการลงโทษ 



4.1.3  ไดรับโทษครบตามที่กําหนด 
4.1.4  มีการยกเลิกโทษหรืออภัยโทษ 
4.1.5 หลัง 3 ป หรือ 5 ป ตามประเภทของคดีแลว ไมสามารถหาหลักฐาน 
4.1.6  ผูมีอํานาจประกาศยกโทษ 

4.2  แนวทางปฏิบัติ :  
 พระศาสนจักรมีอํานาจภายนอกตามกระบวนการพิจารณาทางศาล และมีอํานาจ
ภายในในเรื่องของการอภัยบาป โดยตองพิจารณาวาใครมีอํานาจ ใครมีอํานาจถูกตอง 
(ม.1354) โดยใหพิจารณารายละเอียดดังน้ี 
4.2.1  โทษที่กําหนดไวแลวและไมสงวนไวสําหรับพระสันตะปาปา  (ม.1355§1) 

ก. ผูมีอํานาจ ผูใหญของคณะสามารถใชอํานาจยกเลิกหรือผอนผันโทษได 
ข. ผูมีอํานาจทางการบริหาร มีอํานาจในการตัดสินได 
ค. ผูมีอํานาจในสถานที่ที่เกิดความผิดมีอํานาจปรึกษากับตนสังกัดของ

โจทกหรือจําเลย 
4.2.2   อํานาจของผูฟงแกบาป : ในการอภัยบาป พระสงฆผูมีอํานาจจะตองพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังน้ี (ม.1357)  
ก. เง่ือนไข : เปนบาปหนักหรือบาปเบา 
ข. ส่ิงแวดลอม : พิจารณาส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
ค. ส่ิงที่กระทํา : โทษเหมาะสมกับการกระทําผิด 
ง. ระยะเวลา : ตองกําหนดโทษภายในระยะเวลา 1 เดือน 
จ. การกําหนดโทษ : ผูฟงแกบาปตองกําหนดโทษอยางมีสัดสวนและไม

เปนที่สะดุด 
4.2.3   การลด – ละโทษ : โทษที่สามารถลดหรือละ  เพราะเหตุตอไปน้ี :- 

ก. มีโทษหลายอยาง : ประมวลกฎหมายกําหนดไววา ในโทษหลายอยางให
ลด-ละได (ม.1359) 

ข. ความกลัวอยางรุนแรง : มีผลตอการลด – ละโทษ  (ม. 1360) 
ค. บุคคลที่ไมอยูภายใตเง่ือนไข : บุคคลน้ันยอมไดรับการลด – ละโทษ (ม.

1361§1) 
ง. ลด – ละโทษภายนอก : ตองมีอนุญาตออกมาเปนลายลักษณอักษร (ม.

1362§2) 
จ. ความผิดที่สงวนไว : ตองพิจารณาเรื่องการเปนที่สะดุด การรักษา

ชื่อเสียงและความดีอ่ืนของผูกระทําความผิด ถาความผิดน้ันไมใช
ความผิดสาธารณะ (ม.1361§3) 

4.3   การกําหนดอายุความ : ตองพิจารณาความแตกตางของการกระทําดังน้ี : (ม.1362) 



4.3.1 การกระทําผิดตามความอาญา : กําหนดอายุความ 3 ป ทุกๆความผิด
โดยทั่วไป 

4.3.2 อายุความพิเศษ : การกระทําความผิดตอไปน้ีกําหนดอายุความ 5 ป คือ : 
ก. นักบวชที่พยายามแตงงาน มีการตักเตือนแลว  (ม.1394) 
ข. นักบวชที่อยูกันแบบชูสาว เตือนแลวยังกระทําอยู  (ม.1395) 
ค. ผูที่ฆา ลักพาตัว กักขังหนวงเหน่ียวผูอ่ืน (ม.1397) 
ง. ผูที่ทําแทง (ม.1398) 

 
5. โทษสําหรับความผิดแตละชนิด 

5.1 ความผิดตอศาสนาและเอกภาพของพระศาสนจักร : มีดังน้ี (ม.1364) 
5.1.1  ความผิดที่ตองโทษอัตโนมัติใหตัดขาดจากพระศาสนจักร  ไดแก 

ก.  ผูละทิ้งความเชื่อ (Apostate) 
ข.  ผูยึดถือความเชื่อผิดๆ (Heretic) 
ค.  ผูแยกตัวออกจากสันตะสํานัก (Schismatic) 

 5.1.2 ความผิดอ่ืนๆ ที่พิจารณาโทษตามความเหมาะสมแตละกรณี  ไดแก 
ก. ความผิดฐานมีสวนรวม : การเขารวมพิธีจารีตศักดิ์สิทธิ์ที่ตองหามถาใครละเมิด 

ตองถูกโทษที่เหมาะสม (ม.1365) 
ข. การลางบาปและรับการศึกษา : บิดามารดามอบบุตรหลานใหรับศีลลางบาปหรือ

รับการศึกษาอบรมในศาสนาที่มิใชคาทอลิก (ม.1366) 
ค. การทุรจารศีลมหาสนิท : ซึ่งพิจารณาได 3 ประเด็น ดังน้ี (ม.1367) 

1. การทิ้งขวาง 
2. นําส่ิงที่เสกแลวไปในสถานที่ที่ไมเหมาะสม 
3. เจตนาทุรจารโดยตรง 

ง. การสาบานเท็จ : การสาบานเท็จตอหนาผูมีอํานาจของพระศาสนจักร (ม.1368) 
จ. การกลาวคําผรุสวาท ทํารายศีลธรรม : การกลาวรายหรือยุยงใหมีความเกลียดชัง 

หรือสบประมาทตอศาสนาหรือพระศาสนจักร ตองถูกลงโทษที่เหมาะสม (ม.
1369) 

5.2  ความผิดตออํานาจฝายพระศาสนจักรและตอเสรีภาพของพระศาสนจักร 
5.2.1  การทํารายรางกายพระสันตะปาปา พระสังฆราชที่บวชแลว พระสงฆ นักบวช (ม.

1370) 
5.2.2 การสอนคําสอนที่ถูกหาม จะตองมีกระบวนการดังน้ี (ม.1371)  

ก. คําสอนน้ันถูกหามสอนโดยพระสันตะปาปา พระสังคายนา 
ข. คําสอนน้ันถูกปฏิเสธโดยพระสันตะปาปา พระสังคายนา 



ค. ตักเตือนแลวไมเชื่อฟง ไมนบนอบ 
5.2.3  การประชุมสังคายนาหรือสภาพระสังฆราชที่มีเจตนาตอตานสันตะสํานัก (ม.1372) 
5.2.4   การยุยง สงเสริมใหตอตานพระสันตะปาปา และผูมีอํานาจ  (ม.1373) 
5.2.5  การรวมตัวกันเพื่อตอตานพระศาสนจักร (ม.1374) 
5.2.6 ละเมิดอิสรภาพของพระศาสนจักร (ม.1375) โดยการตอตานการใชอิสรภาพของศา

สนบริกร การใชอํานาจของพระศาสนจักรการเลือกตั้งและการใชทรัพยสินของ
พระศาสนจักร 

5.2.7  การทุรจารตอส่ิงศักดิ์สิทธิ์ (ม.1376) ไมวาส่ิงศักดิ์สิทธิ์น้ันจะเคล่ือนที่ไดหรือแบบ
เคล่ือนที่ไมได 

5.2.8  การโอนที่ดินหรือทรัพยสินโดยไมไดรับการอนุญาตอยางถูกตองจากผูมีอํานาจของ
พระศาสนจักร (ม.1377) 

5.3.  การทําหนาที่ฝายพระศาสนจักรโดยพลการและความผิดในการทําหนาที่น้ัน 
5.3.1  การยกบาปคูขา (ม.1378§1) : โดยมีการทําบาปผิดตอบัญญัติประการ 6 จริง และ

ตั้งใจ ฟงเพื่อจะยกบาปให 
5.3.2  การแสรางทํามิสซาเพื่อยกบาป (ม.1378§2-3) : ไมใชเปนสงฆ แตไปประกอบพิธี

มิสซาหรือฟงแกบาป 
5.3.3   การแสรงเปนศาสนบริกร (ม.1379) 
5.3.4   การทําธุรกิจเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ (ม.1380) 
5.3.5   การแกงแยงชิงตําแหนงในพระศาสนจักร (ม.1381) 
5.3.6   การอภิเษกพระสังฆราชโดยไมมีคําส่ังจากพระสันตะปาปา  (ม.1382) 
5.3.7   การบรรพชาพระสงฆ-สังฆานุกร โดยไมมีการอนุญาตจากตนสังกัด  (ม.1383) 
5.3.8   การปฏิบัติงานอยางไมถูกตองในตําแหนงสงฆหรือศาสนบริกร (ม.1384) 
5.3.9   การทําการคากับคามิสซา (ม.1385) 
5.3.10  การใหสินบนแกศาสนบริกร (ม.1386) 
5.3.11  การใชโอกาสในการทําบาปตามพระบัญญัติประการ 6 จากการฟงแกบาป (ม.

1387) 
5.3.12 การไมรักษาความลับของศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ (ม.1388) 
5.3.13  การใชอํานาจอยางผิดพลาดหรือความเกียจคราน (ม.1389) 

5.4  ความผิดฐานแจงเท็จ 
5.4.1  การแจงเท็จตอผูใหญและทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง (ม.1390) 
5.4.2  การบิดเบือนเอกสารทางการของพระศาสนจักร (ม.1391) 

5.5 ความผิดตอพันธกรณีพิเศษ 
5.5.1  การทําการคา ธุรกิจของนักบวช พระสงฆโดยไมมีอนุญาต (ม.1392) 



5.5.2  ละเมิดตอโทษที่ไดรับ ไมยอมปฏิบัติตามโทษที่ไดรับ (ม.1393) 
5.5.3  พระสงฆ นักบวชที่แตงงาน (ม.1394) 
5.5.4  ความประพฤติชูสาว (ม.1395) 
5.5.5  การไมอยูประจําในสถานที่ที่กําหนด (ม.1396) 

5.6  ความผิดตอชีวิต และเสรีภาพของมนุษย 
5.6.1  การฆาตกรรม การบีบบังคับ การกักขังหนวงเหน่ียว การทําราย รางกาย (ม.1397) 
5.6.2  การทําแทงไมวาดวยการกระทําเองหรือมีสวนรวม (ม.1398) 

5.7  กฎเกณฑทั่วไป  
ถาจะเกิดความเปนที่สะดุดหรือการละเมิดตอกฎพระศาสนจักร ตองกําหนดลงโทษอยาง
ยุติธรรม เม่ือมีการกระทําผิดตอกฎของพระเจาและกฎหมายของพระศาสนจักร 

 


