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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖๑
๑. บทนำ

การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ เปนมาตรการที่มีความสำคัญอยางหนึ่งในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาโดยมีเจตนารมณเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหผกู ระทำความผิดซึ่งศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุก
ระยะสั้นตองรับโทษ ซึ่งในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาถือวาเปนการลงโทษที่ไมกอใหเกิดผล
ในการปรับเปลี่ยนใด ๆ เนื่องจากเห็นกันวาเปนระยะเวลาที่ไมเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูกระทำความผิดใหสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมได แตกลับจะเปนการทำใหผกู ระทำผิดไดมโี อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งกันและกัน ยังผลใหพฤติกรรมที่ไมพงึ ปรารถนาและขัดตอ
บรรทัดฐานของสังคมซึมซับสูผูกระทำผิดซึ่งไดรับโทษในระยะเวลาอันสั้นดังกลาวได๒ นอกจากนี้
ในตลอดระยะเวลาในการตองโทษรัฐจะตองเสียคาใชจายเพื่อเลี้ยงดูผูกระทำผิดอีกเปนจำนวนมาก
อีกทั้งเมื่อพนโทษแลวบุคคลนั้น ๆ ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม และยังถูกตราหนาวา
“เปนคนขี้คุก” และที่สำคัญทำใหอาจขาดโอกาสในการที่จะมีบุคคลใดหรือหนวยงานใดรับเขาทำงาน
อัน ส ง ผลถึ ง ครอบครั ว หรื อ ผู อ ยูใ นความอุ ป การะเลี ้ย งดู ข องผู ก ระทำความผิ ด พลอยได รั บ
ความเดือดรอนทุกขยากไปดวย ทัง้ ยังทำใหบุคคลนั้นถลำลึกไปในทางที่เปนภัยตอสังคมสวนรวม
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จึงทำใหศาลตองพิจารณาคดีโดยการใชดุลพินิจกำหนดบทลงโทษ
คดี อ าญาทีม่ ีโทษจำคุกระยะสั้นและอยูใ นเงื่อนไขของการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
โดยการไมลงโทษจำคุกผูกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนไปตามหรือสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมตอไป อันเปนเจตนารมณสำคัญ
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก บัญญัติวา
“ผูใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีน้นั ศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป ถาไมปรากฏวาผูน้นั ไดรบั โทษจำคุกมากอน
หรือปรากฏวาไดรบั โทษจำคุกมากอน แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคำนึงถึงอายุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด
หรือเหตุอืน่ อันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือกำหนดโทษแตรอ
การลงโทษไวแลวปลอยตัวไป เพือ่ ใหโอกาสผูน้นั กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตอ งไมเกิน ๕ ป นับแตวนั ที่ศาลพิพากษา
โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นหรือไมก็ได”.
๒
ปรีชา ขำเพชร, ดุลพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา,
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๑.
๑
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

อยางไรก็ตาม การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษยังมีขอ จำกัดในการดำเนินการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย โดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการใชวิธีการรอการลงโทษหรือรอ
การกำหนดโทษไดอยางกวางขวางและเพียงพอ สงผลใหมีผูกระทำผิดที่สมควรจะใชมาตรการคุม
ความประพฤติตองไดรับโทษจำคุกเปนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงหลักเกณฑ
การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และแนวทางแกไข
ขอจำกัดของกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “ปญหา
ขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖” ดังนี้

๒. เงือ่ นไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดกำหนดเงื่อนไขคดีทีศ่ าลอาจพิพากษารอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ดังนี้
๒.๑ ตองมีการกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป
คำวา “กระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก” นั้น แสดงวาโทษอยางอื่น เชน ประหารชีวิต
กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน จะรอการลงโทษไมได๓ หรือเมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขังไปแลว
ก็จะรอการลงโทษกักขังไมได เชนกัน และคำวา “คดีน้นั ศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” หมายความถึง
โทษที่ศาลจะลงจริง ๆ หลังจากมีการเพิ่มโทษหรือลดโทษแลว ไมวาความผิดนั้นจะมีอัตราโทษ
เทาใดก็ตาม
ทั้งนี้ ในการกระทำความผิด “หลายกรรมตางกัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ซึ่งศาลตองลงโทษผูกระทำความผิดทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป การพิจารณาวาจะรอการลงโทษ
ตามมาตรา ๕๖ ไดหรือไมนั้น ตองแยกพิจารณาโทษจำคุกแตละกระทง มิใชเอาโทษจำคุกทุกกระทง
มารวมกัน ตัวอยางเชน หากศาลพิพากษาใหลงโทษจำคุกจำเลยเปนรายกระทง กระทงละ ๑ ป รวม ๕ กระทง
เปนโทษจำคุก ๕ ป เชนนีศ้ าลใชดุลพินิจรอการลงโทษได โดยถือวาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
เปนคดี ๆ ไปตามกระทงความผิดที่โจทกรวมฟองมาไมเกินคดีละ ๓ ป๔
๓
๔

๑๓๘
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๒.๒ ตองไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจำคุกมากอน
แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
บุค คลทีเ่ คยได รั บ โทษจำคุ ก ตามคำพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที ่สุ ด ๕ของศาลไทย ๖มาแล ว
ไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด และไมวาคดีทจี่ ำเลยไดรับโทษจำคุกนั้นจะเปนการกระทำกอนหรือหลัง
การกระทำความผิดกอนคดีทศี่ าลจะพิพากษา๗ ถาไมใชความผิดทีก่ ระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
ศาลก็จะรอการลงโทษบุคคลนัน้ ไมได สำหรับคำวา “ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน”
หมายความวา ไมเคยไดรับโทษจำคุกจริง ๆ มากอน ดังนั้น ถาปรากฏวาผูกระทำความผิดเคยไดการรอ
การลงโทษมากอน และมากระทำความผิดขึ้นอีกภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไว ศาลก็อาจจะ
รอการลงโทษใหแกผกู ระทำความผิดไดใหมอีก๘ (รอแลวรออีกได) เชนเดียวกันหากปรากฏวา
ผูก ระทำความผิดเคยไดรับการยกโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๕ หรือไดรับการ
เปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ ก็ถือวาไมเคยไดรับโทษ
จำคุกมากอนเชนกัน นอกจากนี้ถาบุคคลผูนั้นไดเคยตองคำพิพากษาอันถึงทีส่ ุดใหลงโทษจำคุก
แตไดรบั การลางมลทิน ตามพระราชบัญญัตลิ า งมลทินฯ ที่ใหถอื วาจำเลยมิไดเคยถูกลงโทษ จึงตองถือวา
จำเลยไมเคยไดรับโทษจำคุกมากอน ซึ่งตองดวยหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษใหแกจำเลยได๙
๒.๓ ตองมีเหตุที่ศาลเห็นเปนการสมควรใหรอการลงโทษ
เหตุที่ศาลอาจเห็นเปนการสมควรรอการลงโทษหรือไม แบงออกไดเปน ๓ เหตุ คือ
(๑) เหตุเกี่ยวกับตัวจำเลยเอง ไดแก
- อายุ เชน มีอายุนอยหรือมีอายุมากแลว
- ประวัติ เชน ประวัติสวนตัวในทางดีหรือราย
- ความประพฤติ เชน มีความประพฤติเรียบรอย หรือไมเคยกระทำใหบุคคลอื่น
ไดรับความเดือดรอน
- สติปญญา เชน มีสติปญญาดีหรือมีความรูนอยสอไปในทางโงเขลาเบาปญญา
- การศึกษาอบรม เชน ไดรับการศึกษานอยหรือไดรับการศึกษาสูง
- สุขภาพ เชน มีสุขภาพไมแข็งแรงสมบูรณ มีโรคประจำตัว หรือรางกายพิการ
- ภาวะแหงจิต เชน มีจิตใจไมปกติเหมือนคนทั่วไปโดยไมสามารถควบคุมตนเองได
ในบางโอกาส
- นิสัย เชน เปนคนใจเย็น สุขุม อารมณรอน ดุราย
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๒๑๕/๒๕๓๓.
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๖๕๖/๒๕๔๘.
๗
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๗๐/๒๕๐๗.
๘
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๘๓/๒๔๙๗.
๙
คำพิ พ ากษาศาลฎี ก า ที่ ๔๙๒/๒๕๕๐ อยา งไรก็ ต าม คำพิ พ ากษาศาลฎี ก า ที่ ๓๙๘๑/๒๕๕๐ ได วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลเพียงใหถือวาผูตองหาไมเคยถูกลงโทษจำคุกเทานั้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติ
หรือการกระทำอันเปนเหตุใหบุคคลนั้นถูกลงโทษจำคุกถูกลบลางไปดวย ศาลลางทั้งสองจึงนำขอเท็จจริงที่วา จำเลยเคยกระทำความผิด
มากอนตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจมาประกอบการใชดุลพินิจไมรอการลงโทษจำคุกใหแกจำเลยได.
๕
๖
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- อาชีพ เชน มีอาชีพการงานมั่นคงหรือมีอาชีพไปในทางเสียสละตอสังคม มีอาชีพ
ไมแนนอน หรือไมประกอบอาชีพ
- สิ่งแวดลอม เชน อยูในสิ่งแวดลอมดีหรือไม
(๒) สภาพความผิด เชน ความผิดไมรายแรง ผลของความเสียหายมีไมมากนัก สังคม
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเปนความผิดทีท่ ำใหสังคมโดยรวมไดรับผลราย หรือฝายผูเสียหายมีสวน
ประมาทหรือยั่วยุใหจำเลยกระทำความผิด
(๓) เหตุ อ ืน่ อั น ควรปรานี เช น ผู ก ระทำความผิ ด มี ภ าระต อ งเลี ้ย งดู บุ ต รภายใน
ครอบครัว ไมเคยกระทำความผิดใด ๆ อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอน เคยกระทำความดี
ตอสังคมมากอน หรือมีการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น

ทัง้ นี้ เมื่อปรากฏวาผูใดกระทำความผิด และเปนกรณีท่อี ยูในเงื่อนไขที่จะรอการลงโทษไดดงั กลาว
และศาลเห็ น สมควรด ว ย ศาลอาจจะพิ พ ากษาว า ผู นั ้น มี ค วามผิ ด แต ใ ห ร อการกำหนดโทษไว
หรือกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะไดกำหนด แตตองไมเกิน ๕ ป นับแตวันทีศ่ าลพิพากษา นอกจากนั้นในระหวางการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ศาลมีอำนาจจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได
หากผูนัน้ ไดกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติทศี่ าลกำหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทำความผิด
หรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไมไดกำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได๑๐ และหากผูกระทำความผิด
ไดกระทำผิดขึน้ อีกภายในระยะเวลาทีศ่ าลกำหนด ถาความผิดที่กระทำครัง้ หลังมิใชความผิดที่ไดกระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลจะพิพากษาในคดีหลังใหลงโทษจำคุก ใหศาลที่พพิ ากษาคดี
หลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษ
ไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลังได แตถาภายในระยะเวลาที่ศาลไดกำหนดไวในคำพิพากษาใหรอ
การลงโทษเพื่อใหผูกระทำความผิดไดกลับตัวนั้น ปรากฏวาผูกระทำความผิดไมไดกระทำผิดขึ้นอีก
ผูนั้นก็พนจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น๑๑ แลวแตกรณี

๑๐
๑๑

๑๔๐
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๓. เงือ่ นไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศตนแบบในการสรางสรรคระบบและวิธกี ารที่หลากหลาย
เพื่อคุมความประพฤติผูกระทำความผิดภายหลังจากพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ไดกำหนดใหคดีทศี่ าลจะมีคำพิพากษาใหคุมความประพฤติไดนั้น แตกตางกันไปตามเขตอำนาจวา
เปนศาลของรัฐบาลกลาง หรือศาลมลรัฐ ซึ่งโดยหลักทั่วไปจะคลายกัน กลาวคือ ศาลสามารถใชวิธีการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมประพฤติกับจำเลยไดในคดีทุกประเภท เวนแตเปนคดี
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษประหารชีวิต
หรือกรณีเปนความผิดซึ่งไมสามารถนำเอาวิธีการคุมความประพฤติมาใชได หรือกรณีจำเลยถูกลงโทษ
ในความผิดที่ศาลพิพากษาใหจำคุกในความผิดฐานเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งเปนการพิจารณาวาจะมีแนวโนม
จะกระทำความผิดซ้ำหรือไมเปนสำคัญ นอกจากนี้ไมปรากฏวามีเงื่อนไขในเรื่อง “ไมปรากฏวาเคย
ตองโทษจำคุกมากอน” ซึ่งหมายความวาแมผูกระทำความผิดเคยตองโทษจำคุกมากอน ศาลก็สามารถ
ใชวิธีการคุมความประพฤติได เวนแตคดีทีม่ ีโทษหนัก หรือมีแนวโนมจะกระทำความผิดอีกเทานั้น๑๒
จึงแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูกระทำความผิดสามารถอยูรวมกับสังคมปกติโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษและคุมประพฤติไดอยางกวางขวางกวาเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ ของประเทศไทยซึ่งคำนึงถึงแตเพียงอัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเปนสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา๑๓
ประเทศไทย
๑. ความผิดนั้นมีโทษจำคุก และศาลจะลงโทษ
จำคุกไมเกิน ๓ ป
๒. ผูกระทำความผิดไมเคยไดรับโทษจำคุก
มากอน เวนแตความผิดที่เกิดจากความประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ
๓. ศาลใชดุลพินิจในขอเท็จจริง ๓ ประการ เพื่อ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ คือ
๓.๑ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทำความผิด
๓.๒ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิด
๓.๓ ขอเท็จจริงอันเปนเหตุอันควรปรานี

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาลสามารถรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ไดทุกระดับความผิด ยกเวนความผิดรายแรง
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต
๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษ
ประหารชีวิต โดยพิจารณาขอเท็จจริงอื่น
ประกอบ คือ ลักษณะของความผิด
และพฤติการณแหงคดี บุคลิกลักษณะ ประวัติ
ภูมิหลังของผูกระทำความผิด ความสอดคลอง
ของจุดประสงคในการลงโทษ และเหตุอนั สมควร
ที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ

วัชราภรณ จิตรชุม, การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๔๕, หนา ๘๑.
๑๓
อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๖๔.
๑๒
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

๔. ปญหาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกับอัตราโทษที่
เปลี่ยนแปลงไป

การรอการลงโทษและการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดเริ่มนำมาใช
ในประเทศไทยตั้งแตกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒
บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำคุกไว
ไมเกิน ๑ ป จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดมีการยกเลิก และประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบันแทน โดยในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึงปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญามาแลวรวมจำนวน ๒๑ ครั้งดวยกัน๑๔ ซึ่งสวนใหญจะเปนการแกไขในเรื่อง
อัตราโทษที่มงุ เนนใหผกู ระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวตออำนาจของกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ
ที่หนักขึ้น๑๕

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไดมี
การแกไขมาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๕๗, มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ โดยใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา “โดยทีก่ ารกระทำความผิดตอตำแหนงหนาทีร่ าชการและความผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม ยอมสงผลเสียหายรายแรงแกรฐั และประชาชน โทษสำหรับการกระทำผิด
เหลานีต้ ามทีบ่ ญ
ั ญัติไวในกฎหมายปจจุบันยังมีอตั ราโทษต่ำกวาควร สมควรแกไขเพิม่ เติมใหสูงขึ้น
และกำหนดโทษขัน้ ต่ำไวดว ย ทัง้ นี้ เพือ่ ปองกันและปราบปรามการกระทำผิดดังกลาวนีใ้ หไดผลดียง่ิ ขึน้ ”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไดแกไข
มาตรา ๓๓๕ วรรค ๔ โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปรากฏวา
ในปจจุบันอาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมที่เปนความผิดฐานลักทรัพยเกี่ยวกับ
โค กระบือ หรือเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลของเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ทำให
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทำนาหรือเพาะปลูก
เกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ หรือเครื่องจักรกลตาง ๆ มาทำการเพาะปลูกไดทันตามฤดูกาล แมวา
เจาหนาที่ผูร ับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลาและจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษ
เปนจำนวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทำใหผูกระทำความผิดหลาบจำหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ทั้งนี้
เพราะกฎหมายกำหนดโทษทีจ่ ะลงแกผูก ระทำความผิดไวต่ำ สมควรเพิม่ โทษที่จะลงแกผูก ระทำ
๑๔
๑๕
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โดยไดมกี ารแกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทาย คือ พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๐.
อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๒, หนา ๗๔.
จุลนิติ
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ความผิ ด ให สู ง ขึ น้ เพือ่ ให เ ป น ที ห่ ลาบจำและเกรงกลั ว ตอ อาญาแผ น ดิน จึ ง จำเป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดเพิ่มเติม
มาตรา ๗ (๑/๑) และลักษณะ ๑/๑ มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓, ๑๓๕/๔ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยทีป่ จจุบันการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติได
ทวีความรุนแรงและมีรูปแบบทีซ่ ับซอนมากยิง่ ขึ้น และไดมีการใชหนังสือเดินทางเปนเครื่องมือในการ
กระทำดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศและตอความสัมพันธระหวางประเทศ
สมควรขยายขอบเขตของการกระทำเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหกวางขวางขึ้น และสมควรกำหนด
อัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” เปนตน
จะพิจารณาเห็นไดวาในขณะที่บทบัญญัติทใี่ หอำนาจศาลในการรอการลงโทษที่ชวยเอื้อ
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูก ระทำความผิดทีก่ ฎหมายกำหนดไววาควรอยูในขายไดรับความปรานี นั้น
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตเพียงแคครั้งเดียวเทานั้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกรณีอัตราโทษที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกจำเลย จากเดิม “ไมเกิน ๒ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๓ ป” เพือ่ เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจ
ในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษผูกระทำความผิดทางอาญาไดมากขึ้น
แตอยางไรก็ตาม การแกไขเงื่อนไขในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษดังกลาวก็ยัง
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับอัตราโทษของกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีทกี่ ฎหมายไดกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวซึ่งมีอยูเ ปนจำนวนมากทั้งในประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา
ตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม
ซึง่ บัญญัตวิ า “ถาความผิดนัน้ เปนการกระทำทีป่ ระกอบดวยลักษณะดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในอนุมาตราหนึง่ มาตราใด
แหงมาตรา ๓๓๕ หรือเปนการกระทำตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักรที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสำหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป และปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐,๐๐๐ บาท”
ความผิดเกี่ยวกับการแจงความเท็จ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม ซึ่งบัญญัตวิ า
“ถาการกระทำตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอ ยคำตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จำคุกตั้งแต ๗ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ป”
ทั้งนี้ การที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวสูงเชนนี้ ทำใหสงผลตอการใชดุลพินิจของศาล
ในการกำหนดโทษตอผูกระทำความผิดในฐานความผิดตาง ๆ กลาวคือ อัตราโทษจำคุกต่ำสุดในบางฐาน
ความผิดไมเอื้อตอการเลือกกำหนดโทษใหเปนอยางอื่นนอกจากโทษจำคุก แมเปนอัตราโทษต่ำสุดก็ยัง
มีอัตราโทษที่สูงกวาอัตราโทษที่ศาลจะใหความปรานีดว ยวิธกี ารรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษได
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

และแมจะนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ มาใชเพื่อลดโทษใหแกผกู ระทำความผิดกึ่งหนึ่งแลวก็ตาม
อัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกก็ยังสูงกวา ๓ ป ทำใหศาลจำตองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แมวาในคดีนนั้ จะมีพฤติการณหรือสภาพความผิดทีศ่ าลไมตองการจะพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลยก็ตาม

ตัวอยางเชน นาย ก ไดเขาไปลักไกของนาย ข ในเวลากลางคืน แตนาย ข มาพบเขาพอดี
จึงเกิดการยื้อแยง และนาย ก ไดผลักหนาอกนาย ข เปนการกระทำแกเนื้อตัวหรือรางกาย อันเปนการ
ใชกำลังประทุษราย เพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป ซึ่งครบองคประกอบ
ในความผิดฐานชิงทรัพย๑๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม (ระวางโทษจำคุกตั้งแต
๑๐ ป ถึง ๑๕ ป) แลว แมศาลเห็นวาจำเลยกระทำไปเพราะความยากจนขนแคนมิใชเปนผูกระทำ
ความผิดในลักษณะอาชญากรโดยแท และไมเคยกระทำความผิดมากอน ประกอบกับทรัพยนั้น
มีราคาเล็กนอย จึงมีเหตุอันควรปรานี แตศาลก็มิอาจพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
และคุมประพฤติจำเลยได เนือ่ งจากไมเขาเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในขอทีว่ า
“คดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” เปนตน

๕. บทสรุ ป

ดังนั้น หากไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก โดยขยาย
หลักเกณฑการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราโทษจำคุกที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกผูกระทำความผิด จากเดิม “ไมเกิน ๓ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๔ ป” หรือ “ไมเกิน ๕ ป” ใหสอดคลอง
กับการกำหนดอัตราโทษที่เปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตลอดมา และเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทำความผิดและลักษณะของความผิด ก็นา จะเปนการ
เปดโอกาสเพื่อใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการอำนวยความยุติธรรมโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษจำคุกกับผูก ระทำความผิดไดอยางเหมาะสม และเกิดความเปนธรรมมากขึน้ กวาเดิม
โดยไมจำกัดอยูแตเพียงอัตราโทษที่เปนฐานความผิดเล็กนอยเทานั้น แตยังรวมถึงอัตราโทษที่กฎหมาย
กำหนดวาเปนความผิดรุนแรงดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผกู ระทำความผิดอาญาบางฐานความผิดไดรบั การพิจารณา
ลงโทษตามความเหมาะสมและความจำเปนแหงพฤติการณของผูกระทำความผิดตอไป.
๑๖

๑๔๔
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