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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการใหเหตุผลของคําพิพากษาคดีอาญาใน

กรณีท่ีศาลมีดุลยพินิจในการรอการลงโทษใหแกจําเลย โดยเหตุท่ีวาการทําคําพิพากษาคดีอาญา

กฎหมายบังคับใหศาลตองแสดงเหตุผลไวในคําพิพากษาทุกฉบับ ซึ่งการใหเหตุผลในคําพิพากษา

ถือวาเปนสวนสําคัญในการตรวจสอบอํานาจศาลที่มีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถ

คดี ซึ่งก็หมายความรวมถึงเหตุผลในการใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษใหแกจําเลยดวย และใน

กรณีท่ีศาลใชดุลยพินิจรอการลงโทษใหแกจําเลยก็เปนสวนหนึ่งของการกําหนดโทษท่ีจะลงแก

จําเลยเชนกัน 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาพิจารณาเก่ียวกับเหตุผลในคําพิพากษาวาศาล

ใหเหตุผลอยางไรในคําพิพากษาท่ีรอการลงโทษหรือไมรอการลงโทษใหแกจําเลย และในแตละคดี

ท่ีศาลมีคําพิพากษานั้นศาลมีคําพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไมรอการลงโทษใหจําเลยแตละคน

เหมาะสมหรือไมเพียงไร เม่ือพิจารณาจากบทกฎหมายในเรื่องการรอการลงโทษตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็ไดบัญญัติเง่ือนไขในกรณีท่ีศาลจะสามารถใชดุลยพินิจในการรอการ

ลงโทษ ในสวนของอัตราโทษอันเปนเง่ือนไขใหศาลสามารถใชดุลยพินิจพิพากษาใหรอการลงโทษ

ใหแกจําเลยได ท้ังยังไดบัญญัติใหศาลพิจารณาลักษณะของการกระทําความผิด สภาพการกระทํา

ความผิด ตลอดจนประวัติภูมิหลังของจําเลย เพ่ือใชประกอบการกําหนดโทษและพิจารณาวามีเหตุ

สมควรใหรอการลงโทษใหแกจําเลยหรือไมอยางไร ท้ังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญามาตรา 186ยังบัญญัติใหศาลตองแสดงเหตุผลในคําพิพากษา ซึ่งหมายความรวมถึงการ

แสดงเหตุผลในสวนของการกําหนดโทษดวย ซึ่งจะทําใหผูท่ีไดอานคําพิพากษาม่ันใจวาท่ีศาลได

พิพากษานั้นศาลใชดุลยพินิจเหมาะสมกับผูกระทําความผิดแตละคน 

 

1. บทนํา 
การลงโทษเปนวิธีการโตตอบของชุมชนตอผูทําละเมิดตอกฎระเบียบของสังคมในการ

ท่ีจะตองรับโทษนั้นๆ(ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2549 : 358) และโดยเหตุท่ีผูเสียหายไมสามารถ

                                                       
*
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ลงโทษผูกระทําความผิดไดเองรัฐจึงตองเขามาดําเนินการแทนผูเสียหายในการลงโทษผูกระทํา

ความผิด ดังนั้น การลงโทษผูกระทําผิดจึงเปนหนาท่ีของสังคมมิใชการแกแคนของผูเสียหายตอ

ผูกระทําความผิด 

แตเดิมการลงโทษผูกระทําความผิดนั้นรัฐสวนใหญมีแนวความคิดมาจากการแกแคน

ทดแทนใหแกผูเสียหาย โดยการลงโทษเนนการลงโทษใหสาสมกับ ความเสียหาย ความผิดหรือ

ความรายแรงที่ผูกระทําไดกอข้ึน แตปจจุบันแนวความคิดไดมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมี

แนวความคิดในการลงโทษใหมท่ีวา การลงโทษเปนการบําบัด แกไขผูกระทําความผิดเพ่ือใหเขา

เหลานั้นกลับเขาสูสังคม และไมกอปญหาใหแกสังคมอีก 

ดังนั้นการกําหนดโทษที่จะใชกับผูกระทําความผิดใหเหมาะสมกับความผิด และตัว

ผูกระทําจึงมีความสําคัญตอการปองกันมิใหผูนั้นกลับไปทําความผิดซ้ําข้ึนอีกโดยการกําหนดโทษ

ควรจะมีการนําพฤติกรรมประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดมาเปนองคประกอบสําคัญในการ

พิจารณากําหนดโทษใหมากข้ึนนอกเหนือไปจากการพิจารณาจากความรายแรงของพฤติกรรม

ผูกระทําผิด เนื่องจากขอเท็จจริงเก่ียวกับประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดจะทําใหทราบวาผูกระทํา

ผิดไดกระทําผิดคร้ังแรกหรือกระทําความผิดซ้ําและยังทําใหทราบถึงสาเหตุของการกระทํา

ความผิดรวมท้ังพฤติกรรม และสิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดอีกดวยอันจะทําใหการกําหนด

โทษมีความเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิดมากย่ิงข้ึนโดยสงผลทําใหผูกระทําผิดซึ่งไมใชผูรายโดย

สันดานสามารถกลับตัวเปนคนดีไดงายข้ึนและยังทําใหผูกระทําผิดโดยสันดานซึ่งยากตอการแกไข

ไดรับโทษจําคุกในระยะยาวไมสามารถออกมากอความเดือดรอนตอสังคมไดอีก(พรธิดา เอ่ียม

ศิลา, 2549 : 2) 

สําหรับประเทศไทยนั้น ไดยอมรับปรัชญาการลงโทษท่ีวา “การลงโทษควรคํานึงถึง 

การปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดใหกลับสูสังคมโดยการหลีกเล่ียงโทษจําคุกระยะส้ัน” เนื่องจากได

มองเห็นผลเสียอันเกิดจากการลงโทษจําคุกระยะส้ันตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําความผิดใน

อนาคต ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการหลีกเล่ียงการลงโทษจําคุกระยะส้ัน ดังจะเห็นไดจากการนําเอา

การรอการลงโทษ มาใชปฏิบัติตอผูกระทําความผิด(เกียรติภูมิ แสงศศิธร, 2533 : 4-5) 

การรอการลงโทษเปนวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวเพ่ือหลีกเล่ียงโทษจําคุกในระยะส้ัน 

รอการลงโทษในท่ีนี้มีความหมายอยางกวางหมายรวมถึงรอการกําหนดโทษดวย (จิตติ ติงศภัทิย, 

2514 : 860)แตเดิมจุดประสงคในการลงโทษผูกระทําผิดก็เพ่ือเปนการแกแคนทดแทนท่ี

ผูกระทําความผิดท่ีทําความเสียหายใหกับสังคม ท้ังเปนการปองปรามไมใหมีการกระทําเชนนั้นข้ึน

อีก เพราะบุคคลอ่ืนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัวตอโทษท่ีจะใช คือ “ตาตอตา ฟนตอฟน” 

การลงโทษจึงใชวิธีการที่โหดรายแทนท่ีจะชวยใหผูกระทําความผิดรูสึกสํานึกตนและกลับตัวเปน

คนดี (วัชราภรณ จิตรชุม, 2545 : 11) ตอมาจึงมีแนวความคิดเก่ียวกับการลงโทษผูกระทํา

ความผิด โดยมุงแกไข อบรมนิสัยของผูถูกลงโทษใหกลับตัวเปนคนดีในสังคม แตการลงโทษ

จําคุกในระยะส้ันไมสามารถสนองตอบจุดมุงหมายดังกลาว เนื่องจากระยะเวลาส้ันเกินกวาท่ีจะ
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อบรมแกนิสัยของผูกระทําความผิด นอกจากนี้ยังมีผลเสียตอบุคคลดังกลาวท่ีตองไดช่ือวาเคยติด

คุกติดตะรางมาแลว และกอใหเกิดการเสื่อมเสียช่ือเสียงหนาท่ีการงาน ท้ังบุคคลดังกลาวอาจไมใช

ผูรายโดยสันดาน และความผิดท่ีบุคคลดังกลาวกระทําก็ไมใชเร่ืองรายแรง เพ่ือหลีกเล่ียงผลราย

ของการลงโทษจําคุกระยะส้ันดังกลาว จึงมีการนําวิธีการรอการลงโทษมาใช(วีระชาติ เอ่ียมปะไพ, 

2530 : 57-58) 

ในการเลือกใชมาตรการเล่ียงโทษจําคุก ผูพิพากษาตองไตรตรองวา มาตรการนี้จะเปน

ผลดีท้ังตอตัวผูกระทําผิด และตอชุมชน ความยากลําบากในการพิจารณาประการหนึ่งก็คือผู

พิพากษาจะตองคาดคะเนถึงพฤติกรรมของมนุษย ในขณะที่สังคมยังมีความตองการใหคํา

พิพากษาท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับน้ําหนักของอาชญากรรม และ ความรายแรงของความเสียหาย

ท่ีผูกระทําผิดกอข้ึนดวยนั้น การจําคุกจึงถูกพิจารณาวาเปนรูปแบบของการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ี

ชวยปองกันสาธารณะชนจากอาชญากรรมคร้ังตอไป และยังเปนการปองกันอาชญากรรมอยาง

เฉียบขาด กลาวไดวาย่ิงอาชญากรรมมีความรุนแรงมากข้ึนเพียงใด ผูกระทําผิดก็มีโอกาสท่ีจะ

ไดรับการใชมาตรการเล่ียงโทษจําคุกนอยลงเทานั้น ถามาตรการเล่ียงโทษจําคุกถูกใชในทางที่ผิด 

หรือมีการใชเพียงบางสวน โดยไมคํานึงถึงความรุนแรงของอาชญากรรม ความเช่ือม่ันของชุมชน

ตอการใชมาตรการเลี่ยงโทษจําคุก และความเชื่อม่ันตอระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดยรวมก็จะหมดส้ินไป สําหรับอาชญากรรมท่ีรายแรงการจํากัดอิสรภาพของผูกระทําผิดและการ

ปราบปรามการเกิดอาชญากรรมคร้ังตอไปยังมีลําดับความสําคัญมากกวาการใชการบําบัดฟนฟูใน

ชุมชน(กระทรวงยุติธรรม, 2543 : 8) 

การใชดุลยพินิจในการลงโทษ หมายถึง การใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษท่ีจะลงแก

จําเลยภายหลังท่ีพิจารณาแลววาจําเลยไดกระทําความผิดตามท่ีโจทกฟองกลาวหาจําเลย โดยใน

การพิจารณากําหนดโทษท่ีจะลงแกจําเลยนั้นตองคํานึงถึงทฤษฎี และความประสงคแหงการ

ลงโทษวาโทษท่ีจะลงแกจําเลยนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือส่ิงใด เพ่ือแกแคนทดแทน เพ่ือขมขู หรือ

เพ่ือปรับปรุงแกไข 

การกําหนดโทษจึงเปนการใชดุลยพินิจของศาลกลาวคือ ศาลมีความเปนอิสระท่ีจะ

ลงโทษจําเลยเทาท่ีไมเกินอัตราโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ในตางประเทศไดมี

การพัฒนากรอบการใชดุลยพินิจ หรือหลักวิชาในเร่ืองของการใชดุลยพินิจออกไปโดยละเอียด 

แยกแยะลงไปอยางคอนขางท่ีจะโปรงใสมากขึ้น ประชาชนสามารถคาดหมายการใชดุลยพินิจของ

หนวยงาน และเจาหนาท่ีผูใชอํานาจในระดับตางๆ ไดชัดเจนข้ึน แตเขาตองแยกวาขอเท็จจริงเปน

อยางไร และประเด็นของเร่ืองดุลยพินิจเปนอยางไร และมีการพัฒนาหลักการใชหรือปรัชญาของ

กฎหมายในเร่ืองดุลยพินิจนั้นอยางเปนระบบ(สรรคชัย สุทธิคะนึง, 2551 : 33) 

กําหนดโทษที่ลงใหแกจําเลยหลังจากท่ีศาลไดวินิจฉัยวาจําเลยไดกระทําความผิดจริง

เปนการใชดุลยพินิจอยางหนึ่ง ซึ่งการใชดุลยพินิจ หรือแนวทางการใชดุลยพินิจ เปนความ

ละเอียดออนในการพิจารณาคดี มีแนวทาง มีกรอบ และตองมีหลักเกณฑชัดเจนและมีเหตุผล 
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โปรงใส สามารถตรวจสอบได ประชาชนสามารถเขาใจ เช่ือม่ัน และผูมีอํานาจตรวจสอบก็สามารถ

ท่ีจะตรวจสอบเหตุผลและความถูกตองได 

เนื่องจากศาลเปนองคกรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีทําหนาท่ีวินิจฉัยช้ีขาดคดี

เพ่ือใหเกิดขอยุติของคดีข้ึน การทําหนาท่ีดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพไดนั้น รัฐจะ

ใหหลักประกันแกศาลผูทําหนาท่ีนี้คือ หลักความเปนอิสระของศาลหรือผูพิพากษาในการวินิจฉัย

คดี แตความเปนอิสระของศาลน้ันมิใชเปนอิสระไปเลยโดยไมมีส่ิงใดมาทดแทนความเปนอิสระ

ดังกลาว การทดแทนความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาอรรถคดีนั้นคือใหเหตุผลของ

ศาลหรือของผูพิพากษาในการช้ีขาดประเด็นของคดีตางๆไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง หรือ 

ปญหาขอกฎหมาย เพราะการใหเหตุผลในประเด็นแหงคดีและการช้ีขาดในคดีนั้นเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนและคูความไดทําการตรวจสอบแนวคิด ทฤษฎี หรือนิติปรัชญาของศาลหรือผู

พิพากษาท่ีใชในการตัดสินคดีวามีเหตุผล (Reason) ท่ีสมเหตุสมผล (Logical) มากนอยเพียงใด

ซึ่งปรากฏอยูในคําวินิจฉัย (อมร จันทรสมบูรณ, 2535 : 2)และโดยเหตุท่ีคําพิพากษาใน

คดีอาญามีผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวมคําพิพากษาในคดีอาญาศาลจะตองใหเหตุผลในคํา

พิพากษาดวยเสมอ (Yosiyuki Noda, 1976 : 230) 

ในประเทศไทยไดมีกฎหมายบัญญัตไิววา “คําพิพากษาหรือคําส่ังตองมีขอความสําคญั

เหลานี่เปนอยางนอย 

(6)เหตุผลในการตัดสินท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย” 

ดังนั้นการท่ีศาลจะใชดุลยพินิจในการลงโทษจําเลยโดยและใชมาตรการรอการลงโทษ

ใหแกจําเลยน้ันในคําพิพากษาของศาลก็จําเปนท่ีจะตองมีเหตุผลท่ีศาลมีดุลยพินิจเชนนั้นไวให

ปรากฏในคําพิพากษาดวยเชนเดียวกัน วาดวยเหตุใดศาลจึงใชมาตรการรอการลงโทษใหแกจําเลย 

หาใชเพียงแตเฉพาะเหตุผลในกรณีท่ีศาลวินิจฉัยปญหาวาจําเลยไดกระทําความผิดตามฟองโจทก

หรือไม เทานั้น 

การใหเหตุผลในคําพิพากษาในกรณีท่ีศาลใชมาตรการในการรอการลงโทษใหแก

จําเลยนั้น เหตุผลท่ีศาลไดอธิบาย หรือ แสดงไวในคําพิพากษาฉบับนั้นๆ ตอง สามารถตอบ

ปญหาของสังคมใหไดวา สาเหตุท่ีศาลใชมาตรการเล่ียงโทษจําคุกใหแกจําเลยโดยพิพากษาใหรอ

การลงโทษเอาไวนั้น เปนการใชดุลยพินิจของศาลท่ีเหมาะสม อยูบนหลักเกณฑของกฎหมาย และ

เสมอภาคกันในทางกฎหมาย 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาแนวความคิด ทฤษฏีในการลงโทษ การเล่ียงโทษ และ การรอลงอาญา 

2. เพ่ือทราบถึงเหตุผลท่ีศาลใชในการพิจารณารอลงอาญาใหจําเลยและการให

เหตุผลในคําพิพากษาท่ีรอลงอาญาใหแกจําเลย 
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3. ศึกษาการทําคําพิพากษาของตางประเทศวามีหลักเกณฑอยางไร กรณีท่ีศาลใช

ดุลยพินิจรอการลงโทษใหแกจําเลยนั้นจะตองมีเหตุผลหรือคําอธิบายไวในคําพิพากษาหรือไม

อยางไร การใหเหตุผลในคําพิพากษาวา ใชเหตุผลใดในการรอลงอาญาแกตัวจําเลย 

4. สามารถนําเอาหลักการตางๆเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนา วิธีการทําคําพิพากษา

ของศาลไทยในการใหเหตุผลในคําพิพากษาท่ีรอการลงโทษในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

3. สมมุติฐานในการศึกษา 
การรอการลงโทษเปนวิธีการที่ศาลหรือผูพิพากษาใชเพ่ือการหลีกเล่ียงโทษจําคุกระยะ

ส้ัน และแกไขปญหานักโทษลนคุก ผูตองขังลนเรือนจํา แตการรอการลงโทษนั้นหาใชวาศาลจะ

กระทําไดตามอําเภอใจหากแตตองอยูบนหลักเกณฑของกฎหมาย ความถูกตองและเหมาะสม ท้ัง

ในการพิพากษารอการลงโทษใหแกจําเลยนั้นศาลตองสามารถใหคําอธิบาย หรือสรางความม่ันใจ

และเปนท่ียอมรับของประชาชนไดดวยเชนกัน ในคําพิพากษาของศาลตองปรากฏเหตุผลท้ังใน

ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได และเหตุผลในคํา

พิพากษานั้นไมไดหมายความอยูแตเพียงวาจะเปนเหตุผลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด

เทานั้น หากแตรวมถึงเหตุผลในการกําหนดโทษท่ีจะลงแกจําเลยรวมถึงดุลยพินิจในการรอการ

ลงโทษดวย ดังนั้นในการใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษจะตองมีการใหเหตุผลหรือคําอธิบายไว

ในคําพิพากษา ท้ังเหตุผลท่ีอธิบายไวในคําพิพากษาจะตองสามารถทําใหสังคมยอมรับไดวาการท่ี

ศาลมีดุลยพินิจในการรอการลงโทษใหแกจําเลยแตละคนนั้นมีความเหมาะสมอันประกอบไปดวย

เหตุตางๆท่ีเปนเง่ือนไขและแสดงใหปรากฏโดยเหตุผลในคําพิพากษานั้นๆเอง 

หากพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลฎีกาท่ีศาลใหเหตุผลในคําพิพากษาในกรณีท่ี

ศาลใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษใหแกจําเลยหรือใชดุลยพินิจไมใหรอการลงโทษนั้น เหตุผลท่ี

ศาลฎีกาไดอธิบายไวในคําพิพากษาผูเขียนเห็นวายังไมสามารถแสดงใหผูท่ีไดอานคําพิพากษา

ฉบับดังกลาวเช่ือม่ันไดวา ศาลไดใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษและรอการลงโทษไดเหมาะสมกับ

ความรายแรงแหงสภาพความผิดท่ีจําเลยไดกระทําหรือท่ีศาลไดพิจารณาจากเหตุสวนตัวของ

จําเลยและใชดุลยพินิจในการกําหนดโทษใหแกจําเลยไดเหมาะสมกับ หรือบางกรณีก็มิไดปรากฏ

วาศาลไดพิจารณาเหตุสวนตัวหรือประวัติภูมิหลังของจําเลยในการกําหนดโทษใหแกจําเลย หรือมี

ดุลยพินิจใหรอการลงโทษหรือไมรอการลงโทษ ซึ่งขัดตอแนวคิดทางอาชญาวิทยาอันจะมุงแกไข

ฟนฟูผูกระทําความผิดใหสามารถกลับตัวเปนคนดี หรือสามารถอยูรวมในสังคมไดโดยปกติ ซึ่ง

เปนเร่ืองสมควรท่ีจะมีการแกไขใหการพิจารณากําหนดโทษของศาลในสวนของการรอการลงโทษ

หรือไมรอการลงโทษควรมีเหตุผลอยูท่ีประชาชนสามารถม่ันใจหรือเช่ือม่ันวาท่ีศาลพิพากษาใหรอ

การลงโทษ หรือไมใหรอการลงโทษเหมาะสมกับพฤติการณการกระทําความผิด สภาพความผิด 

และเหตุผลสวนตัวของจําเลยแลว 

 

849



 

4. ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การใหเหตุผลในคําพิพากษากรณีศาลมีดุลยพินิจใหรอการลงโทษ

นี้ เปนการศึกษาถึงการใชดุลยพินิจในการรอลงอาญาใหแกจําเลย วาการท่ีศาลใชดุลยพินิจรอลง

อาญาใหแกจําเลยเหมาะสมกับความผิดท่ีจําเลยไดกระทํามากนอยเพียงไร และการใชดุลยพินิจรอ

การลงโทษใหแกจําเลยตองมีเหตุผลหรือคําอธิบายไวในคําพิพากษาหรือไมเพียงไร และเหตุผลท่ี

จะอธิบายไวในคําพิพากษานั้นจะสามารถสะทอนความรูสึกของประชาชนท่ีไดฟงหรืออานคํา

พิพากษาฉบับดังกลาวใหมีความม่ันใจ ความเช่ือถือ หรือเช่ือม่ันไดหรือไมวา การพิจารณาและ

พิพากษาของศาลหรือ ของผูพิพากษานั้นจะพิจารณาอยูบนหลักของความถูกตอง มีความเสมอ

ภาคกันในทางกฎหมาย และเปนหลักประกันไดวาการกระทําแบบเดียวกัน หรือ พฤติการณแบบ

เดียวกันยอมไดรับการปฏิบัติ หรือวินิจฉัยท่ีเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน 

 

5. บทสรุป 
การรอการลงโทษเปนกระบวนการท่ีศาลใชหลีกเล่ียงโทษจําคุกระยะส้ันเพ่ือบรรเทา

ผลรายจากการที่จําเลยจะตองรับโทษจําคุกซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียมากกวาจะแกไขพฤติกรรมของ

จําเลยใหดีข้ึน ทําใหจําเลยท่ีตองรับโทษจําคุกในเรือนจํารับทราบขอมูล หรือพฤติกรรมท่ีช่ัวราย

ของอาชญากรเมื่อพนโทษออกมาจําเลยอาจนําเอาความประพฤติอันช่ัวรายนั้นมากออาชญากรรม

ท่ีรายแรงมากย่ิงข้ึนในอนาคต ท้ังเม่ือศาลพิพากษาจําคุกจําเลยเม่ือจําเลยพนโทษออกมาจําเลยก็

เปนผูมีประวัติไมดีไดช่ือวาเปนคน ข้ีคุกข้ีตะราง ยากท่ีจําเลยจะประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตได 

การรอการลงโทษนั้นประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติถึงหลักเกณฑในการพิจารณา

กําหนดโทษของศาลโดยปลอยใหเปนดุลยพินิจของศาลเองเม่ือปรากฏเงื่อนไขตามกฎหมายท่ี

อนุญาตใหศาลรออาจรอลงโทษจําเลยได แตการใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษจําเลยนั้น ศาล

จะใชดุลยพินิจในการพิจารณาจาก สภาพแหงความผิด ขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวผูกระทําความผิด 

และเหตุอ่ืนอันควรปราณี โดยการพิจารณาใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษนั้น ศาลอาจใชดุลย

พินิจโดยพิจารณาจากเหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุรวมกันก็ไดหากแตตองมีการแสดงเหตุผลไว

ในคําพิพากษาเสมอ 

การพิจารณาของศาลท่ีจะใหรอการลงโทษใหแกจําเลยหรือไม ศาลจะตองพิจารณา

จากสภาพแหงความผิด สภาพแหงตัวผูกระทําความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปราณี ดังนั้นเม่ือ

พฤติการณแหงคดีหรือสภาพแหงความผิดแบบเดียวกันผูกระทําความผิดจะตองไดรับการปฏิบัติ

เชนเดียวกัน เม่ือศาลรอการลงโทษใหแกจําเลยในท่ีกระทําความผิดท่ีมีสภาพแหงความผิดแบบ

หนึ่งแลว กรณีมีการกระทําความผิดท่ีมีสภาพแหงความผิดเดียวกันหรือคลายกันของผูกระทํา

ความผิดอีกคนหนึ่งก็ควรพิพากษารอการลงโทษเชนเดียวกัน 

สภาพแหงความผิดนี้ยอมหมายถึงพฤติการณแหงการกระทําความผิด หาใชพิจารณา

ถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิด โดยหากแมพฤติการณ หรือสภาพแหงความผิด
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ท่ีผูกระทําความผิดไดกระทําข้ึนแมกอใหเกิดความเสียหายใหแกผูอ่ืนหรือสังคมมากกวาการ

กระทําความผิดของผูกระทําความผิดคนอ่ืนก็ควรใชดุลยพินิจในการรอการลงโทษดวยดุจเดียวกัน 

หากศาลพิจารณาเพียงแตผลลัพธท่ีไดเกิดข้ึนแตเพียงอยางเดียวมิไดพิจารณาโดยมอง

ถึงสภาพแหงความผิดวัตถุประสงคในการลงโทษยอมเปล่ียนไปจากท่ีมุงจะแกไขฟนฟูผูกระทํา

ความผิด หากแตใชวัตถุประสงคในการลงโทษโดยมุงแกแคนทดแทนซึ่งไมถูกตองนัก 

การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลแมจะตั้งอยูบนความเปนอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

หากแตตองมีส่ิงทดแทนความเปนอิสระในการพิจารณาคดีดวยเชนเดียวกัน โดยส่ิงทดแทนความ

เปนอิสระนี้กฎหมายจึงบัญญัติใหความเปนอิสระน้ันตองถูกทดแทนดวยเหตุผลแหงคําพิพากษา

หรือคําวินิจฉัยช้ีขาดตัดสินคดี แตคําพิพากษาฎีกาบางคดีซึ่งศาลใหเหตุผลไวนั้นยังขัดตอ

ความรูสึกของผูเขียนและไมสามารถทําใหผูเขียนเช่ือม่ันไดวาการพิจารณาและพิพากษาคดีไมได

เปนไปตามอําเภอใจ การใหเหตุผลในคําพิพากษามิใชเพียงแตแสดงเหตุผลในคําพิพากษาแต

เพียงอยางเดียวเทานั้น หากแตเหตุผลนั้นตองสามารถท่ีจะทําใหสังคมยอมรับในคําตัดสินนั้นได 

หรือนอยท่ีสุดคูกรณีก็ไมอาจโตแยงคําตัดสินนั้นได ในการใหเหตุผลในคําพิพากษากรณีศาลรอ

การลงโทษก็เชนเดียวกันท่ีศาลจะตองแสดงเหตุผลในคําพิพากษาและตองเปนเหตุผลท่ีสังคม

ยอมรับได เพ่ือเปนหลักประกันวาเม่ือผูกระทําความผิดตัดสินใจกระทําความผิดลงไปแลวจะ

ทราบไดวาตนจะตองไดรับโทษอยางไร 

 

6. ขอเสนอแนะ 
สําหรับประเทศไทยนั้น เม่ือพิจารณาจากบทกฎหมายในเรื่องการรอการลงโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56ก็ไดบัญญัติเง่ือนไขในกรณีท่ีศาลจะสามารถใชดุลยพินิจในการ

รอการลงโทษ ท้ังในสวนท่ีเปน อัตราโทษอันเปนเง่ือนไขใหศาลสามารถใชดุลยพินิจพิพากษาให

รอการลงโทษใหแกจําเลยได ท้ังยังไดบัญญัติใหศาลพิจารณาลักษณะของการกระทําความผิด 

สภาพการกระทําความผิด ตลอดจนประวัติภูมิหลังของจําเลย เพ่ือใชประกอบการกําหนดโทษและ

พิจารณาวามีเหตุสมควรใหรอการลงโทษใหแกจําเลยหรือไมอยางไร ท้ังตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 186ยังบัญญัติใหศาลตองแสดงเหตุผลในคําพิพากษา ซึ่งหมายความ

รวมถึงการแสดงเหตุผลในสวนของการกําหนดโทษดวย ซึ่งในสวนของการกําหนดโทษนี้ การที่

ศาลจะพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไมก็อยูในสวนของการกําหนดโทษเชนกัน ดังนั้นการทําคํา

พิพากษาของศาลวาจะใหรอการลงโทษแกจําเลยหรือไมจึงตองมีเหตุผลโดยละเอียดดวย

เชนเดียวกัน ซึ่งการแสดงเหตุผลในกรณีท่ีศาลพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไมรอการลงโทษนี้

เองมีประโยชนอยูอยางมาก ท้ังในสวนของตัวจําเลยเองและตัวโจทก ท่ีจะสามารถใชสิทธิ์ในการ

อุทธรณหรือฎีกาวาท่ีศาลพิพากษาใหรอการลงโทษหรือไมรอการลงโทษนั้นเหมาะสมกับจําเลย

หรือไมเพราะเหตุใด ท้ังทําใหผูท่ีไดอานคําพิพากษาม่ันใจวาท่ีศาลไดพิพากษานั้นศาลใชดุลยพินิจ

เหมาะสมกับผูกระทําความผิดแตละคน 

851



 

แตอยางไรก็ดีอุปสรรคของการที่ศาลจะใหเหตุผลอยูตรงท่ี การไดขอมูลประวัติภูมิ

หลังของจําเลยเพื่อจะพิจารณากําหนดโทษใหแกตัวจําเลย เนื่องจากประวัติภูมิหลังของจําเลย

ไมไดถูกนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแตตน และหนวยงานตางๆในกระบวนการ

ยุติธรรมเห็นวา ขอมูลประวัติสวนตัวของจําเลยไมจําเปนสําหรับกระบวนการยุติธรรมจึงไมได

รวบรวมขอมูลเพ่ือนําเสนอตอศาล ท้ังท่ีขอมูลประวัติดังกลาวจําเปนตอการกําหนดโทษเนื่องจาก

สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาวาจําเลยคนใดสมควรไดรับการแกไขฟนฟูหรือไมเพียงใด

การใชดุลยพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษน้ันแมกฎหมายบัญญัติถึง

หลักเกณฑท่ีศาลจะพิจารณารอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษจําเลยก็ตาม แตผูเขียนก็ยังคง

เห็นวาศาลก็ยังใชดุลยพินิจในทางอัตวิสัยอยูมาก ไมอาจตรวจสอบได และไมสามารถเทียบเคียง

กับคําพิพากษาอ่ืนๆ ท่ีผานมาได ดังนี้ เพ่ือใหการใหเหตุผลในคําพิพากษาเปนท่ีเช่ือม่ันของ

ประชาชน ในการพิจารณาวาความผิดใดรายแรงหรือไมนั้นนาจะพิจารณาจากลักษณะของการ

กระทําวาการกระทําความผิดใดท่ีกระทบตอความสงบสุขของประชาชนโดยรวม ก็ใหถือเปน

ความผิดรายแรง หรืออาจรวมถึงกรณีท่ีการกระทําความผิดของจําเลยเขาเหตุฉกรรจ ก็ใหถือวา

เปนความผิดรายแรงเนื่องจากจําเลยไมเกรงกลัวตอกฎหมาย เปนตน สําหรับในสวนของเหตุ

สวนตัวท่ีศาลจะใชประกอบดุลยพินิจในการรอการลงโทษนั้น ก็นาจะพิจารณาจากประวัติ และ

ความประพฤติของจําเลยเปนสําคัญ ในสวนของเหตุอันควรปราณีอ่ืนนั้นควรพิจารณาเปนอันดับ

สุดทาย การศึกษาอบรมเปนสวนสําคัญวามีความรูสึกผิดชอบเพียงใด มาเปนเกณฑหลักในการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมของการรอการลงโทษใหแกผูกระทําความผิด โดยจะเห็นวา การ

กําหนดสภาพแหงความผิด และสภาพแหงตัวผูกระทําความผิดในบางเร่ืองมาเปนเกณฑในการ

พิจารณาท่ีจะใชดุลยพินิจรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษใหแกจําเลยหรือไมนี้จะทําใหความ

เปนอัตตวิสัยในการพิจารณารอการลงโทษของศาลนอยลง ทําใหเกณฑในการพิจารณารอการ

ลงโทษใหแกจําเลยมีความเทาเทียม หรือเหล่ือมลํ้ากันนอยลง ดังนั้น ในแงของสภาพแหงการ

กระทําความผิดและสภาพแหงตัวผูกระทําความผิดบางเร่ืองสามารถกําหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหอยูในระดับเดียวกันได สวนในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถกําหนดมาตรฐานไดก็ปลอยให

ศาลเปนผูใชดุลยพินิจในการพิจารณาเปนเร่ืองๆ ไป โดยคํานึงถึงประโยชนของสังคมโดยพิจารณา

ตามหลักอาชญาวิทยา 
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