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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖๑

๑. บทนำ
 การรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษ เปนมาตรการที่มีความสำคญัอยางหนึ่งในกระบวนการ
ยุตธิรรมทางอาญาโดยมีเจตนารมณเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหผูกระทำความผดิซึ่งศาลจะพพิากษาลงโทษจำคุก
ระยะสั้นตองรับโทษ ซึ่งในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาถือวาเปนการลงโทษที่ไมกอใหเกิดผล
ในการปรบัเปล่ียนใด ๆ  เน่ืองจากเหน็กนัวาเปนระยะเวลาท่ีไมเพยีงพอสำหรบัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ผูกระทำความผิดใหสอดคลองกบับรรทัดฐานของสงัคมได แตกลบัจะเปนการทำใหผูกระทำผดิไดมโีอกาส
แลกเปล่ียนความคดิและพฤตกิรรมตาง ๆ  ซึ่งกนัและกนั ยังผลใหพฤตกิรรมที่ไมพงึปรารถนาและขดัตอ
บรรทัดฐานของสังคมซึมซับสูผู กระทำผิดซึ่งไดรับโทษในระยะเวลาอันสั้นดังกลาวได๒ นอกจากนี้
ในตลอดระยะเวลาในการตองโทษรัฐจะตองเสียคาใชจายเพื่อเลี้ยงดูผูกระทำผิดอีกเปนจำนวนมาก 
อีกทั้งเมื่อพนโทษแลวบุคคลนั้น ๆ ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม และยังถูกตราหนาวา 
“เปนคนขี้คุก” และที่สำคัญทำใหอาจขาดโอกาสในการที่จะมีบุคคลใดหรือหนวยงานใดรับเขาทำงาน 
อ ันสงผลถึงครอบครัวหรือผู อย ู ในความอุปการะเลี ้ยงดูของผู กระทำความผิดพลอยไดรับ
ความเดือดรอนทุกขยากไปดวย ทัง้ยังทำใหบุคคลนั้นถลำลึกไปในทางที่เปนภัยตอสังคมสวนรวม
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จึงทำใหศาลตองพิจารณาคดีโดยการใชดุลพินิจกำหนดบทลงโทษ
คดีอาญาทีม่ ีโทษจำคุกระยะสั ้นและอยู ในเงื ่อนไขของการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ 
โดยการไมลงโทษจำคุกผูกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนไปตามหรือสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมตอไป อันเปนเจตนารมณสำคัญ
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก บัญญัติวา
“ผูใดกระทำความผดิซึ่งมีโทษจำคกุ และในคดนีั้นศาลจะลงโทษจำคกุไมเกนิ ๓ ป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรบัโทษจำคกุมากอน 

หรอืปรากฏวาไดรบัโทษจำคกุมากอน แตเปนโทษสำหรบัความผดิท่ีไดกระทำโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ เม่ือศาลไดคำนงึถงึอาย ุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด 
หรือเหตุอืน่อันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือกำหนดโทษแตรอ
การลงโทษไวแลวปลอยตวัไป เพือ่ใหโอกาสผูนั้นกลบัตวัภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตองไมเกนิ ๕ ป นบัแตวนัท่ีศาลพพิากษา 
โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นหรือไมก็ได”.

๒ ปรีชา ขำเพชร, ดุลพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา, 
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๑.
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จุลนิติ

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

๒. เง่ือนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดกำหนดเงื่อนไขคดีทีศ่าลอาจพิพากษารอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ดังนี้
 ๒.๑ ตองมีการกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป
  คำวา “กระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก” นั้น แสดงวาโทษอยางอื่น เชน ประหารชีวิต 
กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน จะรอการลงโทษไมได๓ หรือเมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขังไปแลว 
กจ็ะรอการลงโทษกกัขงัไมได เชนกนั และคำวา “คดนีั้นศาลจะลงโทษจำคกุไมเกนิ ๓ ป” หมายความถงึ 
โทษที่ศาลจะลงจริง ๆ หลังจากมีการเพิ่มโทษหรือลดโทษแลว ไมวาความผิดนั้นจะมีอัตราโทษ
เทาใดก็ตาม
  ท้ังนี ้ในการกระทำความผดิ “หลายกรรมตางกนั” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ 
ซึ่งศาลตองลงโทษผูกระทำความผิดทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป การพิจารณาวาจะรอการลงโทษ
ตามมาตรา ๕๖ ไดหรือไมนั้น ตองแยกพิจารณาโทษจำคุกแตละกระทง มิใชเอาโทษจำคุกทุกกระทง
มารวมกัน ตวัอยางเชน หากศาลพพิากษาใหลงโทษจำคกุจำเลยเปนรายกระทง กระทงละ ๑ ป รวม ๕ กระทง
เปนโทษจำคุก ๕ ป เชนนีศ้าลใชดุลพินิจรอการลงโทษได โดยถือวาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
เปนคดี ๆ ไปตามกระทงความผิดที่โจทกรวมฟองมาไมเกินคดีละ ๓ ป๔ 

๓ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๘๑๘/๒๕๓๓.
๔ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๕๔/๒๕๒๓, ที่ ๗๘๙/๒๕๒๔, ที่ ๑๑๐๒/๒๕๒๕.
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 ๒.๒ ตองไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจำคุกมากอน
แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  บุคคลทีเ่คยไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาอันถึงที ่สุด๕ของศาลไทย๖มาแลว 
ไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด และไมวาคดีทีจ่ำเลยไดรับโทษจำคุกนั้นจะเปนการกระทำกอนหรือหลัง
การกระทำความผิดกอนคดีทีศ่าลจะพิพากษา๗ ถาไมใชความผิดทีก่ระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ 
ศาลก็จะรอการลงโทษบุคคลนัน้ไมได สำหรับคำวา “ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน” 
หมายความวา ไมเคยไดรับโทษจำคกุจรงิ ๆ  มากอน ดังน้ัน ถาปรากฏวาผูกระทำความผดิเคยไดการรอ
การลงโทษมากอน และมากระทำความผิดขึ้นอีกภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไว ศาลก็อาจจะ
รอการลงโทษใหแกผู กระทำความผิดไดใหมอีก๘ (รอแลวรออีกได) เชนเดียวกันหากปรากฏวา
ผูกระทำความผิดเคยไดรับการยกโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๕ หรือไดรับการ
เปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ ก็ถือวาไมเคยไดรับโทษ
จำคุกมากอนเชนกัน นอกจากนี้ถาบุคคลผูนั ้นไดเคยตองคำพิพากษาอันถึงทีสุ่ดใหลงโทษจำคุก 
แตไดรบัการลางมลทนิ ตามพระราชบญัญตัลิางมลทนิฯ ท่ีใหถอืวาจำเลยมไิดเคยถกูลงโทษ จึงตองถอืวา
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

๕ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๒๑๕/๒๕๓๓.
๖ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๖๕๖/๒๕๔๘.
๗ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๗๐/๒๕๐๗.
๘ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๘๓/๒๔๙๗.
๙ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๙๒/๒๕๕๐ อยางไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๙๘๑/๒๕๕๐ ไดวินิจฉัยวา 

พระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลเพียงใหถือวาผูตองหาไมเคยถูกลงโทษจำคุกเทานั ้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติ
หรอืการกระทำอนัเปนเหตใุหบุคคลนั้นถกูลงโทษจำคกุถกูลบลางไปดวย ศาลลางทั้งสองจงึนำขอเทจ็จรงิท่ีวาจำเลยเคยกระทำความผดิ
มากอนตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจมาประกอบการใชดุลพินิจไมรอการลงโทษจำคุกใหแกจำเลยได.
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

จุลนิติ

   - อาชีพ เชน มีอาชีพการงานมั่นคงหรือมีอาชีพไปในทางเสียสละตอสังคม มีอาชีพ
ไมแนนอน หรือไมประกอบอาชีพ
   - สิ่งแวดลอม เชน อยูในสิ่งแวดลอมดีหรือไม
  (๒) สภาพความผิด เชน ความผิดไมรายแรง ผลของความเสียหายมีไมมากนัก สังคม
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเปนความผิดทีท่ำใหสังคมโดยรวมไดรับผลราย หรือฝายผูเสียหายมีสวน
ประมาทหรือยั่วยุใหจำเลยกระทำความผิด 
  (๓) เหตุอ ืน่อันควรปรานี เชน ผู กระทำความผิดมีภาระตองเลี ้ยงดูบุตรภายใน
ครอบครัว ไมเคยกระทำความผิดใด ๆ  อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอน เคยกระทำความดี
ตอสังคมมากอน หรือมีการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น

 ทัง้นี ้เม่ือปรากฏวาผูใดกระทำความผดิ และเปนกรณท่ีีอยูในเงื่อนไขที่จะรอการลงโทษไดดงักลาว
และศาลเห็นสมควรดวย ศาลอาจจะพิพากษาวาผู นั ้นมีความผิดแตใหรอการกำหนดโทษไว
หรือกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะไดกำหนด แตตองไมเกิน ๕ ป นับแตวันทีศ่าลพิพากษา นอกจากนั้นในระหวางการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ศาลมีอำนาจจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได 
หากผูนัน้ไดกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติทีศ่าลกำหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทำความผิด
หรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไมไดกำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได๑๐ และหากผูกระทำความผิด
ไดกระทำผิดขึน้อีกภายในระยะเวลาท่ีศาลกำหนด ถาความผดิท่ีกระทำครัง้หลงัมิใชความผดิท่ีไดกระทำ
โดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ และศาลจะพพิากษาในคดหีลงัใหลงโทษจำคกุ ใหศาลที่พพิากษาคดี
หลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษ
ไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลังได แตถาภายในระยะเวลาที่ศาลไดกำหนดไวในคำพิพากษาใหรอ
การลงโทษเพื่อใหผูกระทำความผิดไดกลับตัวนั้น ปรากฏวาผูกระทำความผิดไมไดกระทำผิดขึ้นอีก 
ผูนั้นก็พนจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น๑๑ แลวแตกรณี 

๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๗.
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘.

P137-144.indd   140 3/28/2012   2:10:48 PM

creo




มี.ค. - เม.ย. ๕๕ ๑๔๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

๓. เง่ือนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเปนประเทศตนแบบในการสรางสรรคระบบและวธิกีารท่ีหลากหลาย
เพื่อคุมความประพฤติผูกระทำความผิดภายหลังจากพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ 
ไดกำหนดใหคดีทีศ่าลจะมีคำพิพากษาใหคุมความประพฤติไดนั้น แตกตางกันไปตามเขตอำนาจวา
เปนศาลของรัฐบาลกลาง หรือศาลมลรัฐ ซึ่งโดยหลักทั่วไปจะคลายกัน กลาวคือ ศาลสามารถใชวิธีการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมประพฤติกับจำเลยไดในคดีทุกประเภท เวนแตเปนคดี
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษประหารชีวิต 
หรือกรณีเปนความผิดซึ่งไมสามารถนำเอาวิธีการคุมความประพฤติมาใชได หรือกรณีจำเลยถูกลงโทษ
ในความผดิท่ีศาลพพิากษาใหจำคกุในความผดิฐานเดยีวกนัอีกครั้ง ซึ่งเปนการพจิารณาวาจะมแีนวโนม
จะกระทำความผิดซ้ำหรือไมเปนสำคัญ นอกจากนี้ไมปรากฏวามีเงื่อนไขในเรื่อง “ไมปรากฏวาเคย
ตองโทษจำคุกมากอน” ซึ่งหมายความวาแมผูกระทำความผิดเคยตองโทษจำคุกมากอน ศาลก็สามารถ
ใชวิธีการคุมความประพฤติได เวนแตคดีทีม่ีโทษหนัก หรือมีแนวโนมจะกระทำความผิดอีกเทานั้น๑๒ 
จึงแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูกระทำความผิดสามารถอยูรวมกับสังคมปกติโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษและคุมประพฤติไดอยางกวางขวางกวาเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ ของประเทศไทยซึ่งคำนึงถึงแตเพียงอัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเปนสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา๑๓

                 ประเทศไทย                ประเทศสหรัฐอเมริกา

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 ขอเท็จจรงิอันเปนเหตุอันควรปรานี

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

๑๒ วัชราภรณ จิตรชุม, การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๔๕, หนา ๘๑.

๑๓ อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๖๔.
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๔. ปญหาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกับอัตราโทษที่
เปลี่ยนแปลงไป
 การรอการลงโทษและการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดเริ่มนำมาใช
ในประเทศไทยตั้งแตกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งมีผลบงัคบัใชเม่ือวนัท่ี ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ 
บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำคุกไว
ไมเกิน ๑ ป จนกระทัง่ป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดมีการยกเลิก และประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบันแทน โดยในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึงปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญามาแลวรวมจำนวน ๒๑ ครั้งดวยกัน๑๔ ซึ่งสวนใหญจะเปนการแกไขในเรื่อง
อัตราโทษที่มุงเนนใหผูกระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวตออำนาจของกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ
ที่หนักขึ้น๑๕ 

 ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไดมี
การแกไขมาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๕๗, มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ โดยใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา “โดยทีก่ารกระทำความผิดตอตำแหนงหนาทีร่าชการและความผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีในการยตุธิรรม ยอมสงผลเสยีหายรายแรงแกรฐัและประชาชน โทษสำหรบัการกระทำผดิ
เหลานีต้ามทีบ่ญัญตัิไวในกฎหมายปจจุบันยงัมอีตัราโทษต่ำกวาควร สมควรแกไขเพิม่เติมใหสูงขึ้น
และกำหนดโทษข้ันต่ำไวดวย ท้ังน้ี  เพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทำผิดดังกลาวน้ีใหไดผลดีย่ิงข้ึน” 
 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไดแกไข
มาตรา ๓๓๕ วรรค ๔ โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปรากฏวา
ในปจจบัุนอาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางย่ิงอาชญากรรมที่เปนความผดิฐานลกัทรพัยเกี่ยวกบั
โค กระบือ หรือเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลของเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ทำให
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทำนาหรือเพาะปลูก
เกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ หรอืเครื่องจักรกลตาง ๆ  มาทำการเพาะปลกูไดทันตามฤดกูาล แมวา
เจาหนาที่ผู รับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลาและจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษ
เปนจำนวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทำใหผูกระทำความผิดหลาบจำหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ทั้งนี้ 
เพราะกฎหมายกำหนดโทษทีจ่ะลงแกผูกระทำความผิดไวต่ำ สมควรเพิม่โทษที่จะลงแกผูกระทำ

๑๔ โดยไดมีการแกไขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทาย คือ พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๐.
๑๕ อางแลวเชิงอรรถที่ ๑๒, หนา ๗๔.
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ความผิดใหสูงขึน้ เพือ่ใหเปนทีห่ลาบจำและเกรงกลัวตออาญาแผนดนิ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”
 พระราชบญัญติัแกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดเพิ่มเตมิ 
มาตรา ๗ (๑/๑) และลักษณะ ๑/๑ มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓, ๑๓๕/๔ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้ คือ “โดยทีป่จจุบันการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติได
ทวีความรุนแรงและมีรูปแบบทีซ่ับซอนมากยิง่ขึ้น และไดมีการใชหนังสือเดินทางเปนเครื่องมือในการ
กระทำดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศและตอความสัมพันธระหวางประเทศ 
สมควรขยายขอบเขตของการกระทำเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหกวางขวางขึ้น และสมควรกำหนด
อัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” เปนตน
 จะพิจารณาเห็นไดวาในขณะที่บทบัญญัติทีใ่หอำนาจศาลในการรอการลงโทษที่ชวยเอื ้อ
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูกระทำความผิดทีก่ฎหมายกำหนดไววาควรอยูในขายไดรับความปรานี นั้น 
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตเพียงแคครั้งเดียวเทานั้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกรณีอัตราโทษที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกจำเลย จากเดิม “ไมเกิน ๒ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๓ ป” เพือ่เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจ
ในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษผูกระทำความผิดทางอาญาไดมากขึ้น
 แตอยางไรก็ตาม การแกไขเงื่อนไขในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษดังกลาวก็ยัง
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับอัตราโทษของกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีทีก่ฎหมายไดกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวซึ่งมีอยูเปนจำนวนมากทั้งในประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา 
 ตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม 
ซ่ึงบัญญัติวา “ถาความผิดน้ันเปนการกระทำท่ีประกอบดวยลักษณะดังท่ีบัญญัติไวในอนุมาตราหน่ึงมาตราใด
แหงมาตรา ๓๓๕ หรือเปนการกระทำตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักรที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสำหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป และปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐,๐๐๐ บาท” 
 ความผดิเกี่ยวกบัการแจงความเทจ็ ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการเลอืกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม ซึ่งบญัญตัวิา 
“ถาการกระทำตามวรรคหน่ึงเปนการแจงหรอืใหถอยคำตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จำคกุต้ังแต ๗ ป ถงึ ๑๐ ป และปรับต้ังแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ป” 
 ทั้งนี้ การที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวสูงเชนนี้ ทำใหสงผลตอการใชดุลพินิจของศาล
ในการกำหนดโทษตอผูกระทำความผดิในฐานความผดิตาง ๆ  กลาวคือ อัตราโทษจำคกุตำ่สดุในบางฐาน
ความผิดไมเอื้อตอการเลือกกำหนดโทษใหเปนอยางอื่นนอกจากโทษจำคุก แมเปนอัตราโทษต่ำสุดก็ยัง
มีอัตราโทษท่ีสูงกวาอัตราโทษท่ีศาลจะใหความปรานีดวยวิธีการรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษได 
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

จุลนิติ

และแมจะนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ มาใชเพื่อลดโทษใหแกผูกระทำความผดิกึ่งหนึ่งแลวก็ตาม 
อัตราโทษที่ศาลจะพพิากษาลงโทษจำคกุกยั็งสงูกวา ๓ ป ทำใหศาลจำตองพพิากษาลงโทษจำคกุจำเลย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แมวาในคดีนัน้จะมีพฤติการณหรือสภาพความผิดทีศ่าลไมตองการจะพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลยก็ตาม 

 ตัวอยางเชน นาย ก ไดเขาไปลักไกของนาย ข ในเวลากลางคืน แตนาย ข มาพบเขาพอดี
จึงเกิดการยื้อแยง และนาย ก ไดผลักหนาอกนาย ข เปนการกระทำแกเนื้อตัวหรือรางกาย อันเปนการ
ใชกำลังประทุษราย เพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป ซึ่งครบองคประกอบ
ในความผดิฐานชงิทรพัย๑๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม (ระวางโทษจำคกุตั้งแต 
๑๐ ป ถึง ๑๕ ป) แลว แมศาลเห็นวาจำเลยกระทำไปเพราะความยากจนขนแคนมิใชเปนผูกระทำ
ความผิดในลักษณะอาชญากรโดยแท และไมเคยกระทำความผิดมากอน ประกอบกับทรัพยนั ้น
มีราคาเล็กนอย จึงมีเหตุอันควรปรานี แตศาลก็มิอาจพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
และคุมประพฤติจำเลยได เนือ่งจากไมเขาเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในขอทีว่า 
“คดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” เปนตน

๕. บทสรุป
 ดังนั้น หากไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก โดยขยาย
หลักเกณฑการรอการลงโทษหรอืรอการกำหนดโทษในเงื่อนไขเกี่ยวกบัอตัราโทษจำคกุท่ีศาลจะลงโทษ
จำคกุผูกระทำความผิด จากเดิม “ไมเกนิ ๓ ป” แกไขเปน “ไมเกนิ ๔ ป” หรอื “ไมเกนิ ๕ ป” ใหสอดคลอง
กับการกำหนดอัตราโทษที่เปลีย่นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตลอดมา และเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหเหมาะสมกบัผูกระทำความผดิและลกัษณะของความผดิ กน็าจะเปนการ
เปดโอกาสเพื่อใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการอำนวยความยุติธรรมโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษจำคุกกับผูกระทำความผิดไดอยางเหมาะสม และเกิดความเปนธรรมมากข้ึนกวาเดิม 
โดยไมจำกัดอยูแตเพียงอัตราโทษที่เปนฐานความผิดเล็กนอยเทานั้น แตยังรวมถึงอัตราโทษที่กฎหมาย
กำหนดวาเปนความผิดรนุแรงดวย ทัง้นี ้เพือ่ใหผูกระทำความผดิอาญาบางฐานความผดิไดรบัการพจิารณา
ลงโทษตามความเหมาะสมและความจำเปนแหงพฤติการณของผูกระทำความผิดตอไป. 

๑๖ เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๔๖๙-๒๔๙๔, ที่ ๘๖๗/๒๕๐๒, ที่ ๓๖๑/๒๕๒๐.
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