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บทคัดย่อ
ในประเทศไทยมองว่ากฎหมายอาญาเป็ นเครื่ องมือในควบคุมพฤติกรรมบุคคลภายในรัฐที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยเหตุที่กฎหมายอาญามีสภาพบังคับที่รุนแรงทําให้ที่ผ่านมาได้มีการนํากฎหมายอาญามาใช้ในการป้ องกัน ข่มขู่
ยับยั้งมิให้มกี ารกระทําใด ๆ ที่รัฐไม่พึงประสงค์มากเกินความจําเป็ นจนก่อให้เกิดสภาพปั ญหากฎหมายอาญาเฟ้ อ แต่
อย่างไรก็ดี การนํากฎหมายอาญาซึ่ งมีบทลงโทษที่รุนแรงมาใช้เพียงอย่างเดียวอาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การลงโทษได้ ดังเช่นในกรณีการลงโทษจําคุกผูเ้ สพยาเสพติดนั้นไม่สามารถป้ องกันการกระทําความผิดซํ้าของผูเ้ สพ
ยาเสพติดได้ซ่ึงจะเห็นได้ว่าที่ผา่ นมาการใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดและบทลงโทษที่รุนแรง นั้นไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยได้ อี กทั้งยังก่อให้เกิดปั ญหาผูต้ อ้ งขังในคดี ยาเสพติดล้น
เรื อนจํา จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมานําไปสู่ ประเด็นในการศึกษาวิทยานิ พนธ์ภายใต้หัวข้อ “แนวทางในการนํา
มาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้เป็ นทางเลือกในประเทศไทย” ในครั้งนี้
จากการศึกษาวิจยั พบว่าในประเทศไทยมีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก ได้แก่ การยกโทษจําคุก, การ
ลงโทษกักขัง และการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษ เนื่ องจากการจําคุกระยะสั้นไม่อาจทําการปรับปรุ ง
แก้ไขผูก้ ระทําความผิดกลับตัวได้โดยสมบูรณ์ กฎหมายจึงให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดซึ่ งเป็ นการกระทําความผิดครั้ง
แรก, ผูเ้ สพยาเสพติดซึ่งถือเป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการบําบัดรักษาทางการแพทย์ หรื อการกระทําความผิดเล็กน้อยไม่ใช่
อาชญากรรมร้ายแรงโดยจะพิจารณาจากอัตราโทษจําคุกที่ศาลจะลงโทษนั้นต้องไม่เกิน 5 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายจาก
การถูกลงโทษจําคุกจนถูกสังคมตีตรารวมทั้งไม่ตอ้ งการให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปคลุกคลีกบั อาชญากรภายในเรื อนจํา
ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําผิดอย่างไรก็ดี การรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษดังกล่าว
ไม่สามารถนํามาใช้เป็ นมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกได้ในทุกกรณี เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 ได้กาํ หนดเงื่อนไขอันเป็ นข้อจํากัดทําให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถครอบคลุมไปถึงในกรณี ผกู้ ระทํา
ความผิดเคยรับโทษจําคุกมาก่อน ยกเว้นในกรณีความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ หรื อเป็ นโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือนที่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่ อนหรื อเคยจําคุก มาก่อนสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุ โทษ ฯลฯ ซึ่ งโดยสาระสําคัญ ของบทบัญญัติดงั กล่ าวมุ่งเน้นให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดครั้ งแรกเป็ น
ประการสําคัญ หากพิจารณาจะเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 57 ได้กาํ หนดให้ศาลสามารถกําหนดการ
ลงโทษที่ยงั ไม่ได้กาํ หนดหรื อลงโทษซึ่ งรอไว้น้ นั ก็ได้ ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิการดําเนิ นการตามเงื่อนไขตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 จึงไม่ควรมีลกั ษณะเป็ นมาตรการบังคับทางอาญาที่จาํ กัดสิ ทธิ เสรี ภาพผูก้ ระทําความผิดใน
ลักษณะเป็ นโทษ ดังนั้น จึงควรกําหนดมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกขึ้นใหม่ไว้โดยเฉพาะดังเช่นในต่างประเทศ
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เพือ่ ให้ศาลสามารถนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้ให้ครอบคลุมไปถึงผูก้ ระทําความผิดอื่น ๆ ที่ไม่สมควร
ถูก ลงโทษ แม้ผกู้ ระทําความผิดจะเคยรั บโทษจําคุ ก มาก่ อ นเช่ น ในกรณี ผปู้ ่ วยที่ต้อ งเข้ารั บ การบํา บัดรั ก ษาทาง
การแพทย์ และการกระทําความผิดเล็กน้อยไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรง
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุ ปได้ว่า มาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกที่มีอยู่ในประเทศไทยยังไม่เพียงพอที่จะ
แก้ไขปั ญ หาอันเกิ ด จากการนํากฎหมายอาญามาใช้อ ย่า งไม่เ หมาะสม ซึ่ ง ส่ งผลทําให้ผูก้ ระทําความผิดที่ ไม่เ ข้า
หลัก เกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถูก ตัดสิ นลงโทษจําคุ กจนก่อ ให้เ กิดปั ญหาผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดล้น
เรื อนจํา ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก เช่น
การทํางานบริ การสังคม การนําเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคุมผูก้ ระทําความผิด ฯลฯ เป็ นต้น
คําสําคัญ: การบังคับโทษ, โทษทางอาญา

Abstract

In Thailand, criminal law is regarded as a very effective tool to control the behaviors of the people in the
state because of its severe penalties. Due to this reason, criminal law has been excessively and unnecessarily in the
prevention of bullying to prevent, threat, and prohibit against any undesirable action. Therefore, this results in the
problems of over-criminalization. However, by applying criminal law which contains severe penalties may not be
consistent with the purposes of the punishment. For example, in the case of the incarceration of drug offenders the
application of such law cannot help reduce narcotic addiction and recidivism. Since the past, it can be seen that the
application of strict suppression measures and severe penalties cannot entirely solve the problem in the spreading of
drug use in Thailand. Furthermore, the application of such law also results in prison overcrowding issue. Due to
these problems, it leads to an issue in the thesis studying under this topic of "Guidelines in applying other measures
as alternatives to imprisonment as an alternative in Thailand".
Findings in this study indicate that, in Thailand, there are other measures as alternatives to imprisonment
including condemnation, detention, and suspension and pending for penalty. Due to short-term imprisonment, the
offender cannot be completely reformed; therefore the law provides the opportunity to reform for the offenders who
commit the first time offense, the drug addict who is considered a patient who must receive medical treatment, or for
a case of minor offense which is not a serious crime. This is done by considering the penalty rate that should not be
more than 5 years to avoid severe consequences of being sentenced to imprisonment the offender may experience
including being insulted by the society so that the offender will not be involved with the criminal inside the prison
according to the theory of punishment to relieve the wrongdoers. However, suspending for sentence or waiting for
the penalty cannot be used as alternative measure to imprisonment in all cases since the Criminal Law in section 56
stipulates limitation conditions that do not allow the provisions of the law to cover the offender who used to be
sentenced to prison, except in cases of negligence or misdemeanor or a penalty of not more than 6 months for
previous imprisonment or previous imprisonment for offenses committed by negligence or misdemeanor offenses,
etc. Generally, the essence of such provisions focuses particularly on providing opportunities to reform for first time
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or tiny crime offenders. If considered carefully, it can be seen that the Criminal Law in Section 57 specifies that the
court can determine for the penalty that has not yet been either determined or executed. Thus, in practice, the
implementation according to the provision of Criminal Law in Section 56 should not be the measure of criminal
enforcement which will restrict the rights of wrongdoers in the form of punishment. Instead, other measures should
be imposed as alternative to imprisonment, particularly like those measures used in foreign countries so as the court
apply other measures instead of imprisonment to cover other whose offenders who are unjustly to be punished
though they might have been imprisoned before; for example, patients requiring medical treatment and with
offenses that are not serious crime.
Results in this study conclude that other measure as alternatives to imprisonment in Thailand are not
sufficient to address the issue in the misuse of criminal law. Thus, the offender who does not fall into the Criminal
Code section 56 is sentenced to imprisonment unjustly and this leads to the problem of prison overcrowding
eventually. To help alleviate such problem, the researcher suggests criminal law amendment be implemented to
append other measures as alternatives to imprisonment such as social service working, application of electronic
tools to control the offenders, etc.
Keywords: Punishment, Criminal penalties,
1.บทนํา

นับแต่อดีตประเทศไทยได้นาํ กฎหมายอาญามาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม เพื่อป้ องกันและข่มขู่ให้บุคคล
ผูท้ ี่คิดจะประกอบอาชญากรรมได้มีการยับยั้งชัง่ ใจและไม่กล้าที่จะลงมือกระทําความผิด ตลอดจนให้บุคคลในสังคม
ไม่กล้าที่จะเอาเยีย่ งอย่าง เพราะกฎหมายอาญามีสภาพบังคับรุ นแรงที่สุด จนกระทัง่ ต่อมาจึงได้เริ่ มมีการนํากฎหมาย
อาญามาใช้กาํ หนดความผิดในการกระทําใด ๆ ของบุคคลที่รัฐไม่พึงประสงค์โดยจะเห็ นได้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้
มีการนํากฎหมายอาญามาใช้มากเกินความจําเป็ นโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะนําเอากฎหมายอาญามาใช้
ในแต่ละกรณี หรื อที่เรี ยกว่า “กฎหมายอาญาเฟ้ อ”ตัวอย่างเช่ น ในกรณี ก าํ หนดให้การเสพยาเสพติด รวมทั้งกระทํา
ความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของผูเ้ สพยาเสพติดเป็ นความผิดอาญาที่มีโทษจําคุกทั้ง ๆ ที่ผเู้ สพยาเสพ
ติดถือเป็ นผูป้ ่ วยทางการแพทย์ที่ตอ้ งได้รับการบําบัดรักษาฯลฯ เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี จากกรณีตวั อย่างในข้างต้นจะเห็นได้ว่าในการจะนํากฎหมายอาญามาใช้จะต้องพิจารณาลักษณะ
ความร้ายแรงของการกระทําที่จะกําหนดเป็ นความผิด และการลงโทษที่ได้สัดส่ วนกับความร้ายแรงของการกระทํา
ความผิด ซึ่งสอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญา โดยจะเห็ นได้ว่าแม้ที่ผ่านมาจะได้มีการ
นํากฎหมายอาญามาใช้ในกรณีของผูเ้ สพยาเสพติดแล้วก็ตาม ด้วยเหตุที่การลงโทษจําคุกไม่สามารถป้ องกันการกระทํา
ความผิดซํ้าของผูเ้ สพยาเสพติดได้ ทําให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดไม่มีประสิ ทธิภาพ ประกอบกับ
มาตรการอื่ นแทนการลงโทษจําคุ ก ที่มีในประเทศไทยปั จ จุ บนั ตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยยังมี
ข้อ จํากัดไม่ค รอบคลุมการกระทําความผิดบางประเภทที่ส มควรได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่ สังคมและต้อ งถูก
ลงโทษจําคุกในกรณีที่ผพู้ ิพากษาตัดสิ นว่าจําเลยกระทําความผิดจริ งซึ่งส่ งผลทําให้ปริ มาณผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดในเรื อนจํา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกินกว่าปริ มาณที่เรื อนจําจะรองรับได้หรื อที่เรี ยกว่า “ผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดล้นเรื อนจํา”ตาม
รายละเอียดดังที่ปรากฏในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 สถิติผตู้ อ้ งราชทัณฑ์ทว่ั ประเทศ (สํารวจ ณ เดือนกันยายน) พ.ศ. 2554 - 2559
ผูต้ อ้ งราชทัณฑ์ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ชาย
203,940
195,353
241,665
264,359
260,572
254,234
หญิง
30,449
31,153
35,603
39,561
37,584
34,889
รวม
234,389
226,506
277,268
303,920
298,156
289,123
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (สสช.) 1
หน่วย: คน
นอกจากนี้ สภาพปั ญหาผูต้ ้องขังเด็ดขาดล้นเรื อ นจําดังกล่าวยังส่ งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จในการที่
ภาครัฐจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษในเรื อนจําที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ตามรายละเอียดดังที่ปรากฏใน
ตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 สถิติการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมราชทัณฑ์ (จ่ายจริ ง) ปี งบประมาณพ.ศ. 2554 - 2559
ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
งบบุคลากร
3,167.90
3,356.51
3,500.99
3,592.64
3,732.00
3,902.03
งบดําเนินงาน
4,796.71
4,139.85
4,726.64
5,131.51
6,056.29
6,125.88
รวม
7,964.61
7,496.36
8,227.63
8,724.15
9,788.29
10,027.91
ที่มา: ศูนย์ปฏิบตั ิการกระทรวงยุติธรรม 2
หน่วย: ล้านบาท
หากพิจารณาสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ ตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําผิด
มาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกนั้นมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการลงโทษจําคุกนั้นส่ งผลร้ายกับผูก้ ระทํา
ความผิดถูกสังคมตี ตรารวมทั้งยังเป็ นการเปิ ดโอกาสผูก้ ระทําความผิดได้เข้าไปรู้ จ ักคลุ ก คลี ก ับอาชญากรภายใน
เรื อนจํา จึงควรมีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกที่เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผกู้ ารกระทําความผิดบางประเภทที่
สมควรได้รับโอกาสนั้นสามารถกลับคื นสู่ สังคมได้ ซึ่ งจากสภาพปั ญ หาทั้งหมดข้างต้นนําไปสู่ ประเด็นในการ
ศึก ษาวิจ ัยวิทยานิ พนธ์ภายใต้หัว ข้อ “แนวทางในการนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุ กมาใช้เ ป็ นทางเลือ กใน
ประเทศไทย” ในครั้งนี้
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและข้อจํากัดของการนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้ในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการลงโทษ วัตถุประสงค์การลงโทษ และหลักความได้
สัดส่ วนในการลงโทษ

1
2

จาก สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (สสช.), สื บค้นจาก http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/09.aspx. 23 มีนาคม 2560.
จาก ศูนย์ปฏิบตั ิการกระทรวงยุติธรรม, สื บค้นจาก http://moc.moj.go.th/stat_index.php. 23 มีนาคม 2560.
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1.2.3 เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายในต่างประเทศและกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการอื่นแทน
การลงโทษจําคุก
1.2.4 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมา
ใช้ในประเทศไทย
3. การดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) ที่ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อและตํารากฎหมาย วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บทความวิชาการ
ทางนิติศาสตร์และศาสตร์สาขาอื่น ๆ รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
แล้ว นํามาประมวลวิเ คราะห์ข ้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อ หา (Content Analysis) วิธีวิเคราะห์ เชิ งตรรกวิทยา
(Logical Analysis) และวิธีวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ (Comparative Analysis) เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกต่อไป
4. ผลการวิจัย
1) วิเคราะห์ปัญหาการบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย พบว่า นับแต่อดีตประเทศไทยได้นาํ กฎหมายอาญา
มาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม เพื่อป้ องกันและข่มขู่ให้บุคคลผูท้ ี่คิดจะประกอบอาชญากรรมได้มีการยับยั้งชัง่ ใจ
และไม่กล้าที่จะลงมือกระทําความผิด ตลอดจนให้บุคคลในสังคมไม่กล้าที่จะเอาเยี่ยงอย่าง เพราะกฎหมายอาญามี
สภาพบังคับรุ นแรงที่สุด กล่าวคือกฎหมายอาญามีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
ผูก้ ระทําความผิด เพราะเป็ นการลงโทษที่กระทํากับตัว ผูก้ ระทําความผิด ตลอดจนทรัพย์สินของผูก้ ระทําความผิด
ได้แก่ 3 โทษประหารชีวิต โทษจําคุก โทษกักขัง โทษปรับ และโทษริ บทรัพย์ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาได้มีการใช้กฎหมาย
อาญาโดยไม่ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและจําเป็ น ในการป้ องกัน ข่ มขู่ ยับยั้งมิให้มีการกระทําใด ๆ ที่รัฐไม่พึง
ประสงค์ เช่น ในกรณีการใช้บทลงโทษที่รุนแรงในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิต ผูน้ าํ เข้า ผูส้ ่ งออก ผู้
จําหน่าย ผูค้ รอบครอง และผูเ้ สพยาเสพติด กล่าวาคือที่ผา่ นมาแนวทางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของประเทศไทย
นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด “ความไม่สามารถอดทนได้ต่อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) ที่มองว่ายาเสพติด
เป็ นพิษภัย มีอนั ตรายและส่ งผลร้ายต่อสังคม จึงไม่ยอมรับพฤติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็ นผูค้ า้
หรื อผูเ้ สพยาเสพติด ส่ งผลทําให้แนวทางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดดังกล่าวเน้นการใช้มาตรการปราบปรามอย่าง
เข้มงวดและการลงโทษอย่างรุ นแรง (Punitive Approach) ทั้งต่อผูค้ า้ และผูเ้ สพ ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าการนําโทษจําคุกมา
ใช้โดยไม่เหมาะสมและจําเป็ น ส่ งผลทําให้ปริ มาณผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดในเรื อนจําเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และเกินกว่า
ปริ มาณที่เรื อนจําจะรองรับได้ จนก่อให้เกิดปัญหาผูต้ อ้ งขังในคดียาเสพติดล้นเรื อนจํา ทําให้รัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการดูแลผูต้ ้อ งขังที่เ พิ่มปริ มาณมากขึ้ นในแต่ ล ะปี เหล่ านั้น อี ก ทั้งยังเป็ นอุ ปสรรคส่ งผลทําให้ประเทศไทยไม่
สามารถปฏิบตั ิตามพันธกรณีตามข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่ งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขัง
ค.ศ. 1957 ได้อย่างครบถ้วน

3

จาก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18.
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หากพิจารณากฎมายยาเสพติดจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้รับเอาแนวคิดในการแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิด
ในกรณี ผเู้ สพยาเสพติ ดมาบัญ ญัติไว้ในกฎหมายยาเสพติ ด หรื อ ที่เ รี ยกว่า “มาตรการบําบัดฟื้ นฟูฯ” ขึ้ นบังคับใช้
เบี่ยงเบนการดําเนิ นคดี นอกจากนี้ ก ารแก้ไขฟื้ นฟูผเู้ สพยาเสพติดยังปรากฏอยู่ประมวลกฎหมายอาญาในส่ วนของ
วิธี การเพื่อ ความปลอดภัยโดยให้เ ข้ารับการบําบัดฟื้ นฟูที่ส ถานพยาบาล และเบี่ยงเบนการลงโทษจําคุ กโดยมีก าร
กําหนดเงื่อนให้เข้ารับการบําบัดฟื้ นฟู เนื่ องจากนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศไทยได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิด
“ความไม่สามารถอดทนได้ต่อปัญหายาเสพติด” (Zero Tolerance) ทําให้มีการกําหนดเงื่อนไขในการบําบัดฟื้ นฟูผเู้ สพ
ยาเสพติ ดอย่างจํากัด ไม่ ค รอบคลุ ม พฤติ ก ารณ์ใ นการกระทํา ความผิด ของผูเ้ สพยาเสพติ ด บางกรณี รามทั้ง ให้
ความสําคัญกับการใช้บทลงโทษที่รุนแรงมากกว่าการแก้ไขฟื้ นฟูผเู้ สพยาเสพติด มาตรการบําบัดฟื้ นฟูไม่มีระบบคัด
กรองผูเ้ สพผูต้ ิ ดยาเสพติดที่มีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบสาเหตุ ที่แท้จริ งของการกระทําความผิด และไม่คาํ นึ ง
ความเหมาะสมของมาตรการบําบัดฟื้ นฟูกบั ผูเ้ สพยาเสพติด เป็ นการมาตรการบําบัดฟื้ นฟู ทําให้มีผเู้ สพยาเสพติดที่ไม่
เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการบําบัดฟื้ นฟู, ผูเ้ สพยาเสพติดที่ไม่ยอมเข้ารับการบําบัดฟื้ นฟู และผูเ้ สพยาเสพติดมีการ
บําบัดฟื้ นฟูไม่เป็ นที่น่าพอใจ ต้องถูกดําเนิ นคดีตามปกติ ประกอบกับหากพิจารณาจะพบว่าการรอการกําหนดโทษ
และการรอการลงโทษเน้นให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดที่กระทําความผิดไม่ร้ายแรงเป็ นครั้งแรก ไม่อาจนํามาใช้เป็ น
มาตรการแทนที่ก ารลงโทษจําคุก ผูเ้ สพยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม ส่ งผลทําให้ผเู้ สพยาเสพติดเหล่านั้นถูกลงโทษ
จําคุกหมดโอกาสที่จะกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติ ทั้ง ๆ ที่ผเู้ สพยาเสพติดเป็ นผูป้ ่ วยไม่ใช่อาชญากร หากเปรี ยบเทียบ
ผลดีผลเสี ยผูว้ ิจยั เห็นว่าการหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกในกรณีผเู้ สพยาเสพติด กล่าวคือ การกระทําความผิดของผูเ้ สพ
ยาเสพติดเป็ นการกระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรง ไม่มีผเู้ สี ยหาย และมีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางด้านร่ างกายและ
จิตใจ จึงควรได้รับโอกาสในการคื นสู่ สังคมโดยปกติ ย่อ มเป็ นการดีก ว่าที่จ ะให้บุค คลเหล่านั้นได้รับอิ ทธิ พลจาก
อาชญากรอาชีพ หรื อมีสังคมอาชญากรที่พร้อมให้คาํ แนะนําในการกระทําความผิดที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาต่อสังคม
รุ นแรงขึ้น ซึ่ งในความเป็ นจริ งทุกวันนี้ นักโทษพ้นคุ กยังไม่เป็ นที่ยอมรับในสังคม ถูกสังคมตี ตราและกี ดกันทําให้
ไม่ได้รับโอกาส เช่ น ในกรณี มีก ารกําหนดเงื่อ นไขหรื อ คุณสมบัติในการสมัค รงานหรื อ เข้ารับราชการต้องไม่เคย
ต้องโทษจําคุกมาก่อน อาจส่ งผลทําให้บุคคลเหล่านี้อาจหวนกลับไปติดต่อและคบหากับกลุ่มนักโทษในเรื อน และอาจ
ไปกระทําความผิดขึ้นอีกในอนาคต ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการใช้มาตรการแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิดประหยัดกว่า
ค่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษในเรื อนจํา
2) วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกในประเทศไทย พบว่าตามประมวลกฎหมาย
อาญาไทย นั้นมีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก ได้แก่ การยกโทษจําคุก, การลงโทษกักขัง และการรอการกําหนด
โทษหรื อการรอการลงโทษ โดยจะเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวเน้นกําหนดให้นาํ มาใช้แทนที่เฉพาะโทษจําคุกระยะสั้น
ด้วยเหตุ ที่โทษจําคุกระยะสั้นไม่อาจแก้ไขผูก้ ระทําความผิดให้กลับตัว เป็ นคนดี ได้อย่างฉับพลัน หากมีการใช้โทษ
จําคุกกับผูก้ ระทําความผิดที่ตอ้ งโทษจําคุกระยะสั้นย่อมไม่เกิดผลดี รวมทั้งเน้นให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดที่ได้กระทํา
ความผิดเป็ นครั้งแรก ซึ่ งในประเด็นนี้ ถือเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษตามที่
ระบุไว้ในประมวลกฎหมาย มาตรา 56 ดังนั้น มาตรการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษจึงไม่ครอบคุลม
แล้ว ไม่สามารถนํามาใช้ได้กบั ความผิดในทุกกรณี จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับแนวคิดทฤษฎีก ารลงโทษ
วัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิดจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของตัวผูก้ ระทําความผิด
มากกว่าการกระทําความผิด กล่าวคือ ในกรณี ของผูเ้ สพยาเสพติดเป็ นผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการบําบัดรักษา ดังนั้น การ
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ลงโทษจําคุ ก บุค คลดังกล่ าวเพียงเพราะผูป้ ่ วยไม่ห ายจากการป่ วยไข้จึ งเป็ นการไม่สมควรและปิ ดโอกาสที่บุค คล
เหล่านั้นจะได้รับโอกาสบําบัดรักษาจนหายเป็ นปกติและกลับคืนสู่ สังคม โดยการให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดที่ได้
กระทําความผิดในครั้งแรกนั้นเพื่อเป็ นการจูงใจและป้ องกันให้ไม่ผกู้ ระทําความผิดคิดที่จะกระทําความผิดในลักษณะ
เป็ นอาชญากรอาชีพ แต่อย่างไรก็ดี การกําหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวไม่ควรนํามาใช้กบั ผูท้ ี่ได้กระทําความผิด
อันเนื่องมาจากสาเหตุของความบกพร่ องทางด้านร่ างกายและจิตใจ
นอกจากนี้ผวู้ ิจยั เห็นว่าการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 มีลกั ษณะเป็ นการเบี่ยงเบนการลงโทษจําคุกเพื่อให้ผกู้ ระทําความผิดที่ได้กระทําความผิดที่ไม่ร้ายแรงเป็ นครั้งแรก
ได้มีโอกาสแก้ไขและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติ ในกรณีหากผูก้ ระทําความผิดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังที่
ศาลกําหนดศาลอาจตักเตือนผูก้ ระทําความผิด หรื อจะกําหนดการลงโทษที่ยงั ไม่ได้กาํ หนด หรื อลงโทษซึ่ งรอไว้น้ ันก็
ได้ซ่ึ งในทางปฏิ บตั ิก ารนําการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษ มาใช้เ พื่อแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิดที่
สมควรได้รับโอกาสนั้นมีขอ้ จํากัดไม่ครอบคลุมผูก้ ระทําความผิดในทุกกรณี นอกจากนี้ เนื่ องจากการรอการกําหนด
โทษหรื อการรอการลงโทษไม่ใช่โทษทางอาญา แต่เป็ นการเบี่ยงเบนการลงโทษจําคุก ดังนั้น ในการกําหนดเงื่อนไข
เพื่อ คุมความประพฤติ ผกู้ ระทําความผิดจะต้องพิจารณาถึ งความเหมาะสมและจําเป็ น ไม่ค วรเป็ นการกระทบสิ ทธิ
เสรี ภาพของผูก้ ระทําความผิดมากเกิดไปจนถึงขั้นเป็ นมาตรการบังคับทางอาญาเพราะเมื่อใดก็ตามที่ผกู้ ระทําความผิด
ซึ่งศาลสั่งให้รอลงอาญานั้นฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดไว้ ผูก้ ระทําความผิดอาจต้องรับ
โทษที่ยงั ไม่ได้กาํ หนดหรื อลงโทษซึ่งรอไว้รวมทั้งอาจต้องรับโทษดังที่ได้กล่าวมาร่ วมกับโทษจากการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ในครั้ งใหม่ ขณะที่ในหลาย ๆ ประเทศ เช่ น สหรั ฐอเมริ ก า และเนเธอร์ แลนด์ได้มีก ารพัฒนามาตรการลงโทษ
ระดับกลางมาใช้เป็ นมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกหรื อโทษปรับผูก้ ระทําความผิด มาเป็ นเวลานานมากกว่า 10 ปี
เป็ นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ารู ปแบบการลงโทษระดับกลางดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีการควบคุมตัวในที่พกั อาศัย
(House Arrest) และการควบคุมตัวโดยใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) นั้นสอดคล้อง
กับกฎมาตรฐานขั้นตํ่าขององค์กรสหประชาชาติว่าด้วยการไม่ควบคุมตัว ค.ศ. 1990 เป็ นอย่างมาก
3) วิเคราะห์แนวทางการนํามาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกมาใช้เป็ นทางเลือกในประเทศไทยพบว่า จาก
ประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นในข้อ 4.1 และ 4.2 นั้นทําให้พอสรุ ปได้ว่ารู ปแบบของมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก
ของประเทศไทย คือการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56เมื่อพิจารณา
เปรี ยบเทียบมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกหรื อที่เรี ยกว่า “มาตรการลงโทษระดับกลาง” ที่ใช้อยูใ่ นต่างประเทศ จะ
พบข้อแตกต่างที่สาํ คัญ ดังนี้ ประการแรกมาตรการลงโทษระดับกลางเป็ นโทษทางอาญา ซึ่งนํามาใช้เป็ นมาตรการอื่น
แทนการลงโทษจําคุ ก ขณะที่ก ารรอการกําหนดโทษหรื อ การรอการลงโทษเป็ นการเบี่ยงเบนการลงโทษจําคุ ก ,
ประการที่สอง มาตรการลงโทษระดับกลางในต่างประเทศมีรูปแบบการลงโทษที่หลากหลาย ได้แก่ 4การทํางานบริ การ
สังคม (Community Service), การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive Supervision Probation), การควบคุมตัวในที่พกั
อาศัย (Home Incarceration/House Arrest), การติดเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM)และ
การควบคุมโดยศูนย์ในชุมชน (residential Community Correction) เป็ นต้น ขณะที่ตามประมวลกฎหมายอาญาไทย
มาตรา 18 ได้ก าํ หนดไว้ว่าโทษที่จ ะใช้ล งแก่ ผูก้ ระทําความผิด ได้แก่ ประหารชี วิต, จําคุ ก , กัก ขัง, ปรั บ และริ บ
4

จาก ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการกําหนดชั้นโทษ และการนําไปปรั บใช้ ในประมวลกฎหมายอาญา (น.111.), โดย ณรงค์ ใจหาญ และ
คณะ, 2549, สถาบันวิจยั และให้คาํ ปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 2429

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ทรัพย์สินและมาตรา 23 ได้กาํ หนดไว้ว่าในคดีที่ศาลจะลงโทษจําคุกผูก้ ระทําความผิดไม่เกิน 3 เดือน ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้
นั้นได้รับโทษจําคุก มาก่ อ น หรื อ ปรากฏว่าได้รับโทษจําคุ ก มาก่ อ น แต่ เ ป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้ก ระทําโดย
ประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ ศาลจะพิพากษาให้ลงโทษกักขังไม่เกิน 3 เดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได้, ประการที่สาม
เป็ นที่สังเกตว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีก ารแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เพื่อ แก้ไขปรับปรุ ง
เงื่อนไขในการนําการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษมาใช้กบั ผูก้ ระทําความผิดให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
กล่าวคือ มีการแก้ไขอัตราโทษจําคุกที่ศาลจะลงแก่ผกู้ ระทําความผิด จากเดิมไม่เกิน 3 ปี มาเป็ น 5 ปี เทียบเท่าความผิด
ระดับกลาง ตลอดจนได้แก้ไขเงื่อ นไขเพื่อ คุมความประพฤติผูก้ ระทําความผิดให้มีความหลากหลายมากขึ้น และ
ประการที่สี่ รู ปแบบการลงโทษที่หลากหลายของมาตรการลงโทษระดับกลาง เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ให้เ ห็ นถึ งการให้
ความสํา คัญ กับการลงโทษที่ เ หมาะสมกับ ตัว ผูก้ ระทําความผิดอย่า งแท้จ ริ ง เนื่ อ งจากรู ป แบบของการลงโทษ
ระดับกลางแต่ล ะรู ปแบบ ได้ถูก พัฒนาขึ้ นเพื่อ ใช้เ ป็ นมาตรการในการแก้ไขปั ญ หาผูก้ ระทําความผิดในแต่ล ะด้าน
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการลงโทษ เพื่อแก้ไขฟื้ นฟูผกู้ ระทําความผิดให้สามารถกลับสู่ สังคมได้โดยปกติ ขณะที่
เงื่อนไขการนําการรอการกําหนดโทษหรื อการรอการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56 มาใช้ ยังผูก
ติดอยูก่ บั แนวคิดและมุมมองว่าผูท้ ี่สมควรได้รับโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขและกลับคืนสู่ สังคมโดยปกติ นั้นจะต้อง
เป็ นผูท้ ี่ได้กระทําความผิดในความผิดไม่ร้ายแรง และจะต้องเป็ นการกระทําความผิดเป็ นครั้งแรก ซึ่ งในประเด็นนี้
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าแนวคิ ดดังกล่าวทําให้การนําการรอการกําหนดโทษหรื อ การรอการลงโทษมีข ้อจํากัด ไม่ค รอบคลุ ม
ผูก้ ระทําความผิดในทุกความผิด กล่าวคือ เมื่อการลงโทษจําคุกไม่สามารถป้ องกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้ผเู้ สพยาเสพติด
กระทําความผิดซํ้าได้ จึงไม่มีความจําทีจ่ ะต้องนําโทษจําคุกมาใช้กบั ผูเ้ สพยาเสพติดแต่ดว้ ยอิทธิ พลจากแนวคิดความ
ไม่สามารถอดทนได้ต่อปัญหายาเสพติด(Zero Tolerance)ทําให้มีการใช้โทษจําคุกกับผูเ้ สพยาเสพติด แม้วา่ การลงโทษ
จําคุกดังกล่าวจะไม่สอดคล้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การลงโทษ และรุ นแรงเกินจําเป็ นขัดแย้งหลักความได้สัดส่ วน
ในการลงโทษ ประกอบกับมาตรการเบี่ยงเบนการดําเนินคดีและมาตรการเบี่ยงเบนการลงโทษจําคุกผูเ้ สพ ยาเสพติด
ที่มีอยูย่ งั ไม่เหมาะสม และมีขอ้ จํากัดทําให้ที่ผา่ นมามีผเู้ สพยาเสพติดที่ได้กระทําความผิดเล็กน้อยต้องถูกลงโทษจําคุก
เป็ นจํานวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหานักโทษในคดียาเสพติดล้นเรื อนจํา ส่ งผลกระทบในการปฏิบตั ิตามพันธกรณี ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าแห่ งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขัง ค.ศ. 1957
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั เห็ นว่าเนื่ องจากตามประมวลกฎหมายอาญาไทย ยังไม่มีรูปแบบการ
ลงโทษระดับกลาง ดังเช่น มาตรการลงโทษระดับกลางในต่างประเทศ ประกอบกับการนําการรอการกําหนดโทษหรื อ
การรอการลงโทษมาใช้ยงั มีขอ้ จํากัดดังนั้น หากได้มีการนํามาตรการลงโทษระดับกลางมาบัญญัติไว้ในกฎหมายไทย
เพือ่ ใช้เป็ นมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจาก
การใช้โทษจําคุกอย่างไม่เหมาะสม จึงควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56/1 เพื่อกําหนด
รู ปแบบการลงโทษระดับกลางขึ้ นใช้เ ป็ นมาตรการอื่ นแทนการลงโทษจําคุ ก รวมทั้งควรให้มีก ารแก้ไขเพิ่มเติ ม
ประมวลกฎหมายอาญาไทย มาตรา 56 เพื่อควบคุมความเหมาะสมในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติผทู้ ี่
ได้กระทําความผิดประเภทไม่ร้ายแรงและผูท้ ี่ได้กระทําความผิดครั้งแรกให้มีความเหมาะสมไว้โดยเฉพาะ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกที่มีอยู่ในประเทศไทย เห็ นว่ายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไข
ปัญหาอันเกิดจากการนํากฎหมายอาญามาใช้อย่างไม่เหมาะสม ซึ่ งส่ งผลทําให้ผกู้ ระทําความผิดที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถูกตัดสิ นลงโทษจําคุกจนก่อให้เกิดปัญหาผูต้ อ้ งขังเด็ดขาดล้นเรื อนจํา ผูว้ ิจยั จึง
เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้มีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุกเพื่อให้ศาลสามารถ
พิจารณาเลือกใช้แทนที่การลงโทษจําคุกดังต่อไปนี้
โดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56/1 ดังต่อไปนี้
“มาตรา 56/1ในกรณีทศี่ าลพิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมถึงตัวบุคคลผูก้ ระทําความผิดแล้ว เห็ นควร
ว่าการลงโทษดังกล่าวมีความรุ นแรงไม่เหมาะสม ให้ศาลสามารถพิจารณาเลือกใช้มาตรการแทนที่การลงโทษจําคุก
ดังต่อไปนี้
1) การทํางานบริ การสังคม (Community Service)
2) การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive Supervision Probation)
3) การควบคุมตัวในที่พกั อาศัย (Home Incarceration/House Arrest)
4) การติดเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM)
5) การควบคุมโดยศูนย์ในชุมชน (residential Community Correction)”
ดังนั้นจึงเห็นว่า การนํามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจําคุกมาบังคับใช้แก่ผกู้ ระทําความผิดดังกล่าว ซึ่ ง
มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่จะนํามาใช้เป็ นทางเลือกให้แก่ศาล ที่จะสามารถ
กํา หนดโทษที่เ หมาะสมแก่ ผกู้ ระทําความผิดแต่ ละคน และยังเป็ นการลงโทษที่มุ่งใช้วิธี ก ารแก้ไขพฤติ นิสัยและ
ทัศนคติของผูก้ ระทําผิดให้เป็ นไปในทางที่ดีท้ งั ยังเป็ นการให้โอกาสผูก้ ระทําความผิดได้กลับตัวเป็ นพลเมืองดีของ
สังคมได้อีกครั้งสําหรับผูท้ ี่กระทําความผิดบางประเภทที่ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานและเป็ นผูก้ ระทําความผิดเป็ น
ครั้งแรกโดยพลั้งพลาดในความผิดที่ไม่ร้ายแรงทั้งไม่เป็ นความผิดร้ายแรงที่อาจส่ งกระทบต่อความปลอดภัยของสังคม
และยังก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้มีการ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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คือ ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริ ฐและงานวิจยั เล่มนี้ จะไม่สามารถสําเร็ จได้หากปราศจาก ดร.สุ รพล ศรี วิทยา ศ.(พิเศษ)
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