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บทคัดยอ 
 
 ขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด นับเปนองคประกอบหนึง่ที่มีความสําคัญตอการดําเนนิ
คดีอาญา โดยขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานั้นจะนํามาใชเปนประโยชนแกการสั่งคดีในชั้นพนักงานอยัการ 
และในการใชดุลพินิจกําหนดโทษของศาล ใหมีความเหมาะสมแกผูกระทําผิดเปนราย ๆ ไปตาม
หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล (Individualization) ซ่ึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไมวา
จะเปนความรายแรงของการกระทําผิด ประวัติของตัวผูกระทําผิดวาเปนผูกระทําความผิดติดนิสัย 
หรือผูกระทําความผิดโดยพลั้งพลาด ความประพฤติ สุขภาพรางกาย ภาวะแหงจิต รวมถึง
สภาพแวดลอมของผูกระทําความผิด จะมวีิธีการไดมาทีแ่ตกตางกัน กลาวคือในประเทศที่ใชระบบ
คอมมอนลอว จะมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสูคดี หรือระบบคูปรปกษ (Adversary System) 
ที่มีการแยกขัน้ตอนการวินจิฉัยความผิด (Guilty Stage) และขั้นตอนการกําหนดโทษ (Sentencing 
Stage) ออกจากกันเปนอิสระ (Bifurcation) ดังนั้นการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดจึง
กระทําในรูปแบบของรายงานกอนพิพากษา (Presentence reports) โดยขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความผิด บุคลิกลักษณะ ตลอดจนประวัตภิูมิหลังของจําเลยจะมกีารเสนอตอศาล หรือตอผูทําหนาที่
กําหนดโทษ ในระหวางดาํเนนิกระบวนการกําหนดโทษในรูปแบบของรายงานตาง ๆ แตทั้งนี้จะตอง
เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดมาใหจําเลยทราบดวย เพื่อเปดโอกาสใหจําเลยโตแยง 
หากเห็นวาขอมูลดังกลาวไมถูกตอง นอกจากนี้จําเลยยังมีสิทธิเสนอขอเท็จจริงเพื่อชักจูงใหศาล
ลงโทษตนเองในสถานเบา (Right of Allocution or Plea in Mitigation) ไดอีกดวย หลังจากการเสนอ
ขอเท็จจริงตาง ๆ เสร็จสิ้นลง  จึงจะมีการกําหนดโทษจาํเลย โดยโทษที่จะลงแกจําเลยนั้นจะตองอยู
ภายในขอบเขตที่กฎหมายบญัญัติไว 
 สวนประเทศที่ใชระบบซีวลิลอวจะมีรูปแบบการดําเนนิคดีอาญาแบบไมตอสูคดี หรือ
ระบบไตสวนหาความจริง (Non – adversary system or Inquisitorial system) ซ่ึงในระบบนี้ ตํารวจ
อัยการ ศาล และทนายความ ของผูถูกกลาวหาตางมหีนาที่รวมกันในการคนหาความจริง ดังนั้นการ
รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดจึงกระทําอยางกวางขวาง (Comprehensive investigation) 
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โดยตํารวจ อัยการ ศาล และทนาย จะรวมมือกนั เพื่อใหไดมาซึง่ขอมูลเกี่ยวกบัผูกระทําผิดให         
มากที่สุด เนื่องจากขอมูลดังกลาวมีความสําคัญตอการใชดุลพินิจส่ังคดีของพนักงานอัยการใหมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสืบเนื่องไปถึงการใชดุลพินิจกาํหนดโทษของศาลใหมีความเหมาะสมและ
เปนธรรมแกผูกระทําผิด เพราะการกําหนดโทษที่เหมาะสมยอมมีผลทําใหผูกระทําผิดสามารถ   
กลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคมตอไปได ซ่ึงในระบบนีก้ารพิจารณาพพิากษาและกําหนดโทษจําเลย
จะกระทําไปพรอมกัน เหตผุลที่เปนเชนนีเ้พราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัตภิูมิหลังของจําเลย และ
พยานหลักฐานในการกระทาํความผิด จะถูกรวบรวมอยูในสํานวนสอบสวนและปรากฏตอศาลกอน
พิพากษาความผิดอยางครบถวนแลว ดังนั้นจึงสามารถพิพากษาความผิดและกําหนดโทษจําเลยไป
พรอมกันได 
 สําหรับประเทศไทยเปนทีย่อมรับกันวามีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในระบบซีวิลลอว
โดยขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับผูกระทําผิดจะไดมาจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และ 138 การนําสืบ
พยานหลักฐานตาง ๆ ในศาล คํารองหรือคําแถลงของผูกระทําผิด การสืบพยานเพิ่มเติมของ
พนักงานอัยการและศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 วรรคสอง (ก) 
มาตรา 228 และ 229 นอกจากนั้นยังอาจไดขอเท็จจริงมาจากรายงานการสืบเสาะของพนักงาน           
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 แตในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยยงัประสบ 
ปญหาในเรื่องของการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด เพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา      
ที่ยังกระทําไดคอนขางนอย เนื่องจากบคุลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมให
ความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เนื่องจากเหน็วาไมใชประเด็นโดยตรงในคดีวาจําเลยกระทําผิดหรือไม 
ซ่ึงการขาดขอเท็จจริงดังกลาวทําใหมีผลตอประสิทธิภาพในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจน
การพิจารณา พิพากษากําหนดโทษของศาลใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิด สงผลใหไมอาจ
ปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด และไมอาจปราบปรามหรือปองกันไมใหมีการกระทําผิดขึ้นอีกได 
 ดังนั้น วิทยานิพนธเลมนี้จงึไดพยายามแยกแยะหาที่มา และเสนอแนะขอสรุปที่นาจะ
เปนประโยชนตอการนําขอเท็จจรงิเกีย่วกับผูกระทาํผิดมาประกอบการดาํเนนิคดีอาญาในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

Facts relating to an offender are regarded as one of important factors for the criminal 
case proceeding. These facts are useful for the case order in the public prosecutor’s level and for 
the Courts’ discretion in determining the appropriate punishment to an offender case by case in 
accordance with the principles of “Individualization”. The acquiring methods of  facts relating to 
an offender including not only the intensity of the offence, but also the offender’s  personal 
history telling whether he or she is the habitual offender or the offender by mistake, behavior, 
health, metal state and his or her surrounding environment are different. That is to say, in the 
countries where the Common Law is applied, the criminal case proceeding is in the form of 
Adversary System, of which the guilty stage and the sentencing stage are bifurcated. Therefore, 
the facts relating to an offender are collected in the form of pre-sentence reports. In this regard, 
the facts relating to the nature of the offence, personality and historical background of the accused 
are presented to the Courts or any persons who are responsible to determine the punishment 
during the process of punishment determination in the form of different reports. However, the 
details relating to the facts obtained need to be disclosed and noticed to the accused so that the 
accused can contend if they find the said facts incorrect. Apart from this, the accused are also 
entitled to present the facts to induce the Courts to sentence them in the mitigation (Right of 
Allocation or Plea in Mitigation). After the presentation of facts is completed, the punishment is 
determined for the accused. The punishment for the accused must be subject to the course 
stipulated by the law. 

However, in the countries where the Civil Law is applied, the criminal case 
proceeding is in the form of Non-adversary System or Inquisitorial System. Under this system, 
policemen, public prosecutors, Courts and the alleged person’s attorneys-at-law are jointly 
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responsible for finding the truth. Therefore, facts relating to an offender are comprehensively 
investigated. The policemen, public prosecutors, Courts and attorneys-at-law are jointly 
responsible to obtain the information relating to the offender as much as possible. This is because 
the said information is vital for the public prosecutor’s discretion to effectively order the case and 
it subsequently affects the Court’s discretion to determine the appropriate and fair punishment to 
the offender since the determination of appropriate punishment can convert the offender to be a 
good citizen. Under this system, the judgments and the punishment determination for the accused 
are simultaneously made. The reasons of such are that the facts relating to historical background 
of the accused and evidence from the offence commission are collected in the file of the inquiry 
and appear to the Court before the final judgments are made. Therefore, the Courts can 
simultaneously give the judgment of the offence and determine the punishment for the offender. 

In Thailand, it is accepted that the criminal case proceeding under the Civil Law is 
applied. All the facts relating to an offender are obtained from the interrogation and evidence 
collection by the inquiry officials according to Sections 131 and 138 of the Criminal Procedure 
Code and from the adduction of all evidences in the Courts, the offender’s pleas and statements 
and the additional evidence adduction by the public prosecutor and Courts according to Sections 
143 Paragraph 2 (a), 228 and 229. Apart from that, the facts may be obtained from the 
investigation reports by the probation officials according to the Penal Code, B.E. 2522 (1979). 
However, in practice, Thailand still encounters the problems on the inadequate collection of facts 
relating to an offender to support the criminal case proceeding since the personnel relating to the 
criminal justice procedure does not pay attention to the said matter due to the opinion that it is not 
direct issue in the case of whether or not the accused committed the offence. The lack of the said 
facts affects the effectiveness in the case order by the public prosecutor as well as the Court’s 
judgments to determine the appropriate offence for the offender. Consequently, the offender 
cannot be adjusted or improved and suppressed or prevented from the offence recommitting.  

Therefore, this thesis aims to distinguish the sources and to suggest the summary 
which should be useful for bringing the facts relating to an offender to support  the criminal case 
proceeding in Thailand. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระบวนการยตุิธรรม เปนกลไกที่สําคัญในการคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน
ของประชาชน และเปนหลักประกนัสิทธิความเสมอภาคของทุกคนภายใตกฎหมาย โดยการบังคับ
ใชกฎหมาย (Law Enforcement) เปนรากฐานสําคัญที่จะนําสังคมไปสูความสงบสุขและเปนระเบียบ 
เรียบรอย ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี
เร่ืองการตรวจสอบเพื่อคนหาความจริง (Examination doctrine)1 โดยมีวตัถุประสงค 3 ประการ  คือ 
 1.  เพื่อคุมครองสวนไดเสียของสังคม ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย ความสงบเรียบรอย
และความยุติธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่จะเอาตวัผูกระทําผิดมาสอบสวน ฟองรอง 
และพิจารณาพิพากษาลงโทษใหไดอยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลเปนการปองกนั
สังคม และเปนเยีย่งอยางมใิหผูอ่ืนกระทาํผิดตาม ทําใหเกิดความเกรงกลัวและเคารพตอกฎหมาย 
เพราะถาขาดหลักเกณฑและวิธีการที่จะดําเนินการใหไดตัวผูกระทาํผิดมาลงโทษ อยางรวดเร็ว       
มีประสิทธิภาพ และเปนธรรมแลว ประชาชนยอมหนัไปใชการแกแคนแบบตาตอตา ฟนตอฟน 
แทนทําใหเกดิความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคม 
 2. เพื่อคุมครองสวนไดเสียของบุคคล ไดแก การคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมวา
จะเปนผูเสยีหาย  ผูตองหา  จําเลยหรือพยาน  ใหไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
 3. เพื่อคุมครองสวนไดเสียรวมกันของสังคมและบุคคล เปนแนวความคิดใหมที่เนน
ความสมดุลในการปฏิบัติตอสังคมและบุคคลไปพรอมกันโดยมีการสืบคนหาสาเหตุ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวผูกระทําผิดในดานกายภาพ สภาพจิตใจ อารมณ ประวัติสวนตวั สภาวะแวดลอมทางสังคม 
สภาวะทางเศรษฐกิจครอบครัวและเหตุอ่ืน ๆ อันอาจมีผลผลักดันใหเกดิการกระทําผิดได ซ่ึงขอมูล
เหลานี้ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการกระทําความผิด แตอาจเขามาสูสํานวนเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ส่ังคดีของพนักงานสอบสวน พนักงานอยัการ และการพิจารณาพพิากษาคดีของศาลใหเหมาะสมแก

                                                 
 1 สุรินทร  สฤษฎพงศ.  (2534). “ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.”  ใน กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร  หนวยท่ี 1 – 5.  หนา 5. 
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ผูตองหาหรือจําเลย เปนรายบุคคลไป โดยกําหนดมาตรการแกไข การคุมประพฤติ การฟนฟู       
สภาพรางกายและจิตใจ   เพือ่ใหผูกระทําความผิดกลับคนืสูสังคมอยางเปนปกติสุขตอไป2 
 แนวความคิดในการดําเนินคดีอาญาที่ใชอยูในปจจุบนัมีอยู  2  แนว   คือ 
 1. หลักดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย เปนหลักดําเนินคดีอาญาที่ใหเจาพนักงานตอง
สอบสวนคดีอาญาทุกกรณี เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น โดยไมจําตองมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ 
และหากผลการสอบสวนปรากฏวา  ผูตองหาไดกระทําความผิดก็ตองฟองผูตองหาตอไป 
 2. หลักดําเนนิคดอีาญาตามดุลพินิจ เปนหลักการดําเนินคดีอาญาที่ตรงขามกับหลักดําเนนิคดี
อาญาตามกฎหมาย กลาวคอื เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น เจาพนกังานอาจไมดําเนินการ
สอบสวนก็ได และหากสอบสวนแลวเหน็วาผูตองหากระทําผิดจริง ก็อาจไมฟองผูตองหาไดดวย 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลของแตละคดีไป หลักการดาํเนินคดีอาญาตามดุลพินิจเกิดขึ้นเนื่องจากทฤษฎี
การลงโทษไดเปลี่ยนแปลงไปจากทฤษฎีแกแคน มาเปน “การปองกันตัว” กลาวคือ การลงโทษควร
กระทําเพื่อใหผูกระทําผิดเห็นวาสังคมสวนรวมจะไมนิ่งดูดายกับการกระทําเชนนั้น และเพื่อเตือนวา
ถาหากมีการกระทําเชนนั้นขึ้นอีก ก็ตองรับโทษเชนเดียวกัน และ “การปองกันพิเศษ” กลาวคือ   
การลงโทษตองเหมาะสมกับความผิดและความชั่วของผูกระทําผิด เพื่อใหเขามีโอกาสแกไขปรับปรุง
ตนเองไมกระทําความผิดเชนนั้นซ้ําอีก   และเพื่อใหเขากลับคืนสูสังคมไดอีก3 
 ดังนั้นการกําหนดโทษที่จะใชกับผูกระทําผิดใหเหมาะสมกับความผิด และตัวผูกระทํา 
จึงมีความสําคญัตอการปองกันมิใหผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก โดยการกําหนดโทษควร
จะมีการนําพฤติกรรม ประวัติภูมหิลัง ของผูกระทําผิดมาเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณา
กําหนดโทษใหมากขึ้น นอกเหนือไปจากการพิจารณาจากความรายแรงของพฤติกรรมผูกระทาํผิด 
เนื่องจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด จะทําใหทราบวาผูกระทําผิดไดกระทําผิด
คร้ังแรก หรือกระทําความผดิซํ้าและยังทําใหทราบถึงสาเหตุของการกระทําความผิด รวมทั้งพฤติกรรม
และสิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดอีกดวย อันจะทาํใหการกําหนดโทษมีความเหมาะสมกับตัว
ผูกระทําผิดมากยิ่งขึ้น โดยสงผลทําใหผูกระทําผิดซ่ึงไมใชผูรายโดยสันดาน สามารถกลับตัวเปน 
คนดีไดงายขึ้น และยังทําใหผูกระทําผิดโดยสันดาน ซ่ึงยากตอการแกไขไดรับโทษจําคุกใน           
ระยะยาว ไมสามารถออกมากอความเดอืดรอนตอสังคมไดอีก ซ่ึงการกาํหนดโทษใหมีความเหมาะสม
กับตัวผูกระทําผิด จะกระทําไดก็ตอเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความรู
ความเขาใจในเรื่องปรัชญาการลงโทษ (Philosophy of punishment) ตลอดจนมีขอมูลเกี่ยวกับ
ผูกระทําผิดอยางเพียงพอไมวาจะเปนประวัติครอบครัวและภูมิหลังทางสังคม (family and social background) 
                                                 

2 สุรินทร  สฤษฎพงศ.  แหลงเดิม.    หนา 6 - 7. 
3 คณิต  ณ  นคร.  (2546).   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา  295 - 296. 
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บุคลิกลักษณะ (character) ประวัติการกระทําความผิด (prior convictions) สภาพรางกายและภาวะ
แหงจิตใจ (physical and mental condition) ฯลฯ โดยขอมูลที่ไดมานั้นจะตองเปนขอมูลที่ครบถวน
ถูกตองและปราศจากการบิดเบือน จึงจะทําใหการกําหนดโทษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  
และอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมไดอยางแทจริง 
 การดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยในปจจุบันยังประสบปญหาในเรื่อง การสืบเสาะ
ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดกอนที่จะทําการสอบสวน ฟองรอง หรือพิพากษากําหนดโทษแก
ผูกระทําผิด ที่ยังกระทําไดคอนขางนอย และในบางครั้งขอมูลที่ไดมายังขาดความนาเชื่อถือ และ        
ไมครบถวน ทําใหมีผลตอการที่ศาลจะใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม
แทนการลงโทษจําคุกดวย ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ทีพ่นกังานสอบสวนจะตองทําการตรวจสอบและใหความสําคัญกับสภาพความเปนไปแหง
ชีวิตของผูกระทําผิด เพราะหลักการดําเนนิคดีอาญา คอื “หลักการตรวจสอบ” การสอบสวนเปน 
การตรวจสอบความจริง ดังนั้น การสอบสวนจึงตองเปนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา
ของผูตองหา และขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูตองหา โดยพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เปนผลรายแกผูตองหา พยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา และพยานหลักฐานที่เกีย่วกับเหตุ
บรรเทาโทษผูตองหา เพื่อทีจ่ะทราบขอเทจ็จริงและพฤตกิารณตาง ๆ เกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหา 
และเพื่อที่จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดนัน้ โดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เกีย่วกับเหตุ
บรรเทาโทษผูตองหา เปนขอเท็จจริงทีเ่ปนประโยชนตอการใชดุลพินจิสัง่ไมฟองของพนักงานอยัการ 
หรือมิฉะนั้นก็จะเปนประโยชนในการที่พนักงานอัยการจะไดแถลงตอศาล เพื่อประกอบการใช
ดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาล ซ่ึงในการแถลงนีพ้นักงานอยัการยังอาจแถลงเพื่อประโยชนแก
จําเลยก็ได 4  ดังนั้นการสอบสวนจึงเปนกระบวนการเบื้องตนที่มีความสาํคัญตอการดําเนินคด ี และ       
มีผลสืบเนื่องตอไปถึงการสั่งคดี ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยเฉพาะในสวนของ
พนักงานอยัการนั้น ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดใหพนักงานอัยการเสนอความเปนมาแหง
ชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา ทําใหในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนมักจะ       
ละเวนการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 ทําใหพนักงานอัยการ 
ไมมีโอกาสไดทราบขอเทจ็จริงในคดไีดทัง้หมด สงผลใหพนกังานอยัการไมสามารถใชดุลพินจิในการ
กล่ันกรองคดอีาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ วาสมควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองผูกระทําผิด และในชั้น
พิจารณาคดีศาลเองก็มีขอจํากัดในการที่จะสั่งใหพนักงานคุมประพฤติ ทําการแสวงหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผูตองหาหรือจําเลย ในเรื่องของสภาพความผิดและพฤติการณแหงคดี 
ประวัติการกระทําความผิด ประวัติครอบครัว สภาพการสมรส การศึกษา และประกอบอาชีพ นสัิย
                                                 

4 คณิต  ณ  นคร.   แหลงเดิม.  หนา 323. 
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และความประพฤติ สุขภาพรางกายและภาวะทางจิต มาประมวลวิเคราะหและทํารายงานเสนอศาล 
พรอมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะวาควรจะใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม เพื่อศาลจะไดใช
ประกอบดุลพินิจในการพิพากษากําหนดโทษ ซ่ึงจะทําไดก็แตเฉพาะคดีที่ศาลจะใชวิธีการรอการ
กําหนดโทษหรือการลงโทษเทานั้น ทําใหศาลไมสามารถสั่งใหพนกังานคุมประพฤติไปทําการแสวงหา
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัประวัติภมูิหลังของจําเลย ในคดีที่ศาลจะไมรอการกําหนดโทษหรือการลงโทษได 
เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัตใิหอํานาจไว และเมื่อไมมีขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวผูกระทําผิดอยางเพยีงพอ 
ยอมสงผลใหการกําหนดโทษของศาลไมมีความเหมาะสมกบัความผิดและตัวผูกระทํา ทาํใหไมสามารถ
แกไขปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยยอมรับปรัชญาการลงโทษที่วาการลงโทษควรคํานึงถึง การปรับปรุงแกไข
ผูกระทําผิดใหกลับสูสังคม  โดยการหลีกเล่ียงวิธีการจําคุกในระยะสั้น5  ดังนั้นจึงมกีารนําเอาการรอ
การลงโทษ การคุมประพฤติ และการทํางานบริการสังคม มาใชกับผูกระทําผิดในบางกรณี ซ่ึงการ
นําวิธีการเหลานี้มาใชอยางมปีระสิทธิภาพ จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อศาลมีขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด
อยางเพียงพอ ดังนั้นการมีขอเท็จจริงเกีย่วกับประวตัิภูมหิลังของผูกระทําผิด จึงมีความสําคัญตอการ
กําหนดโทษของศาล ใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิด หากศาลกําหนดไมถูกตอง เชน หนักไป  
เบาไป หรือไมเหมาะสมดวยประการอื่นแลว ยอมมีผลกระทบถึงความสงบสุขของประชาชน 
เพราะไมอาจปรับปรุงแกไขตัวผูกระทําผิดและไมอาจปราบปรามหรือปองกันไมใหมีการกระทําผิด
ขึ้นอีกได 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงควร
ใหความสําคัญกับการสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผูกระทาํผิดหรือจําเลย เพราะ
ขอเท็จจริงดังกลาวจะมีผลสําคัญตอการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาล ในการที่จะกําหนด
โทษใหมีความเหมาะสมและเกิดความเปนธรรมตอตัวผูกระทําผิด ทําใหผูกระทําผิดสามารถกลับตัว
เปนพลเมืองดีของสังคมตอไปได อีกทั้งการกําหนดโทษที่เหมาะสมยอมปองกันการเกิดอาชญากรรม
ที่จะมีขึ้นตอไปในอนาคตไดอีกดวย 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนําขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด
หรือจําเลย ไมวาจะเปนอายุ การศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ ความเปนมาในครอบครัว เหตุผลใน

                                                 
5 เกียรติภูมิ  แสงศศิธร.   (2533).   กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับ

ตางประเทศ.  หนา 4. 
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การกระทําความผิด สถิติในการกระทําความผิด และเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงเกีย่วเนื่องกับความผิดที่จําเลยได
กระทําเพื่อนํามาใชประกอบการดําเนนิคดอีาญา 
 1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทของพนักงานสอบสวน อัยการ ผูพิพากษาในการนาํขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด  เพื่อนํามาใชในการพิจารณาประกอบการดําเนินคดีอาญา 
 1.2.3 เพื่อศกึษาแนวคิดและขัน้ตอนการนําขอเท็จจริงตาง  ๆ เกีย่วกับผูกระทาํผิดมาประกอบ 
การดําเนนิคดีอาญาในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว และระบบกฎหมายแบบซีวิลลอร  
เปรียบเทียบกบัไทย 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาถึงหลักเกณฑการนาํขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดมา
ประกอบการดําเนินคดีอาญา เพื่อใหการลงโทษเกิดความเหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนรายบุคคล
เพราะการลงโทษในทางอาญามีวัตถุประสงคอยู 4 ประการ  คือ  1. เพือ่เปนการปราบปรามผูกระทาํผิด  
2. เพื่อเปนการปองกันมิใหความผิดเกดิขึ้นอีก  3. เพื่อเปนการดัดสันดานผูกระทําผิดใหกลับตนเปน
พลเมืองดี  และ  4. เพื่อเปนการชดใชความเสียหายทีเ่กดิขึ้น ดังนั้นในการลงโทษจงึควรพิจารณาถึง
ลักษณะแหงความผิดที่จาํเลยไดกระทําลงและใหเหมาะสมกับตวัจาํเลย ทั้งนี้เพือ่เปน การดดัสันดาน
และปองกันการกระทาํความผิดที่จะเกิดขึ้นตอไป   
 
1.4  สมมติฐานของการศึกษา 
 ขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกับตวัผูกระทาํผิดหรือจําเลย ยอมมผีลตอการดําเนนิคดีอาญาทําให
ไมสามารถกําหนดโทษใหเหมาะสมกับความผิด และเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของผูกระทําผิดได 
ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัผูกระทําผิดหรือจําเลยอยางถูกตองครบถวน ยอมมีผลทําใหการดาํเนิน 
คดีอาญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและศาลสามารถกําหนดโทษไดอยางเหมาะสม ทําใหสามารถ
ปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดใหกลับตนเปนคนดีได อีกทั้งยังเปนการปองกันอาชญากรรมที่จะมีขึ้น
ตอไปในอนาคตอีกดวย 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ทําการวิจยัโดยศกึษาวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary Research) 
อันไดแก บทบัญญัติกฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บทบัญญัติกฎหมายที่
เกี่ยวของ กฎหมายของตางประเทศ ศกึษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล คําวินิจฉัยและคําพพิากษา
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ของศาล เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุปเกี่ยวกับการนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด มาประกอบการ
ดําเนินคดีอาญา 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1   ทําใหทราบแนวคดิและวิธีปฏิบัติในการสืบเสาะขอเทจ็จริง เกีย่วกบัตวัผูกระทําผิด 
เพื่อใหเกิดการนําไปใชประกอบการดําเนินคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดความเหมาะสม
เปนธรรมแกผูกระทําผิด 

1.6.2 เพื่อใหเกดิการปรับปรุงแกไขกระบวนการกาํหนดโทษของศาลไทย ใหมคีวามเปน
เอกภาพ  และมีความเหมาะสม 

1.6.3 เพื่อใหเกิดการปฏิรูประบบขอมูลเกี่ยวกับตวัผูกระทําผิด ใหมีประสทิธิภาพและ
สามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
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บทที่  2 

ความคิดเรือ่งการลงโทษและการกําหนดโทษ 
 
 ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการลงโทษผูกระทําความผิด ดวยประสงคที่จะแกแคน
(Retribution) หรือปองกัน (Deterrence) นั้นยังไมสามารถที่จะปองกันสังคมจากอาชญากรรมที่
เกิดขึ้นได เพราะการลงโทษที่ดีนัน้จะตองเปนการลงโทษที่เหมาะสมกับตัวบุคคลมากกวาความผิด 
โดยมุงที่จะแกไขไมใหผูกระทําผิดหวนกลับไปกระทาํผิดซ้ําอีก และทําใหผูกระทําผิดสามารถ
กลับคืนสูสังคมไดอยางแทจริง ซ่ึงการจะกําหนดโทษใหเหมาะสมไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูกําหนด
โทษจะตองมคีวามเขาใจในเรื่องปรัชญาการลงโทษ (Philosophy of Punishment) และมีขอเท็จจรงิ
เกี่ยวกับประวตัิภูมิหลังของผูกระทําผิดอยางเพียงพอ  ดังนั้นการสืบเสาะขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจําเลย
หรือผูกระทาํผิดจึงเปนสิ่งที่มคีวามสําคัญตอระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ เพราะการ
สืบเสาะขอเท็จจริงดงักลาวจะมีผลถึงการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับผูกระทาํผิดแตละคน  
 
2.1  ความคิดเรื่องการลงโทษทางอาญา 
 ในสมัยโบราณการลงโทษในทางอาญาจะใชวิธีการลงโทษ โดยเนนมาตรการที่รุนแรง 
เพื่อเปนการขมขวัญใหเกิดความหวาดกลวัและเข็ดหลาบ ซ่ึงการลงโทษโดยวิธีการนี้ไดถือปฏิบัติ
สืบมาจนถึงราวศตวรรษที่ 18 จึงไดมีการตื่นตัวในเรื่องการลงโทษโดยเรียกรองใหมีการลงโทษ
ที่ใหความยุติธรรม และเหมาะสมกับการกระทําผิด 1  ซ่ึงตอมาไดมีการพัฒนาแนวความคิดในการ
ลงโทษมาเปนการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด (Punishment to Fit the Criminal)     
ซ่ึงตามแนวคิดใหมนี้จะพิจารณาการลงโทษเปนราย ๆ ไป โดยพิจารณาถึงความจริงวามนุษย   
แตละคนมีความสามารถไมเทาเทียมกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการลงโทษทางอาญาที่เปนสากลนั้น  
จะตองมวีัตถุประสงคดังนี้   คือ 

2.1.1 การลงโทษเพือ่ทดแทนความผิด  (Retributive Theory) 
2.1.2 การลงโทษเพือ่ปองกัน  (Preventive Theory) 
2.1.3 การลงโทษเพือ่ดัดแปลง  (Reformative Theory) 

 

                                                 
1 ประเทือง  ธนิยผล  และ  สุวิทย  นิ่มนอย.  (2539).   อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (พิมพครั้งที่ 2).   

หนา 163. 
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 2.1.1   การลงโทษเพื่อทดแทนความผิด  (Retributive Theory) 
 แนวความคิดในการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดมีพื้นฐานมาจากทัศนะ ที่เรียกวา ลัทธิ
เจตจํานงเสรี (Free will) กลาวคือ การกระทําใด ๆ ของบุคคลอยูภายใตการตัดสินใจโดยเสรีของ
บุคคลนั้น ๆ โดยไมมีส่ิงภายนอกใด ๆ มาบีบบังคับการตัดสินใจของเขา  เมื่อเขาไดตัดสินใจ
กระทําการใดลงไปแลวเขาจะตองรับผิดชอบการกระทํานั้น ๆ ของเขา เมื่อเขาไดกระทําการที่ขัดตอ
บรรทัดฐานของสังคม ซ่ึงเราถือวาการกระทํานั้นผิด ผูนั้นจึงตองรับโทษเพื่อทดแทนความผิดที่เขา
ไดกระทําขึน้2 
 หลักการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด ในการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดนั้นมหีลักเกณฑ
การลงโทษดังตอไปนี้  คือ 
 1)   การลงโทษตองใชกับผูมีความผิดเทานั้น 
  การลงโทษตามแนวความคิดนี้ เงื่อนไขของการลงโทษที่สําคัญหรือจําเปน คือ 
ความผิด (necessary condition) คือจะตองพิสูจนใหไดกอนวา เขาไดกระทําความผิดแลวจึงจะ
ลงโทษเขาได ซ่ึงการลงโทษนั้นเปนการทดแทนการกระทําที่เขาไดกระทําความผิดซึ่งถือเปนสิทธิ
แหงการทดแทน  (The right of retaliation)3  การลงโทษตามแนวความคิดนี้คัดคานการลงโทษผูบริสุทธิ์ 
เพราะการนําผูบริสุทธิ์มาเปน “แพะรับบาป” เพื่อสรางสถานการณทางสังคมใหเกิดความรูสึกวาดี
หรือปลอดภัย หรือเพื่อหวังผลในการขมขูไมใหคนอืน่ในสังคมกระทาํพฤติกรรมเชนนั้นอีก นั่นคอื
ปฏิเสธการหาประโยชนใด ๆ จากการลงโทษอยางสิ้นเชงิ 
 2) ลงโทษผูกระทําความผิดทุกคน 
  เมื่อมีการกระทําความผิดเกดิขึ้น ผูกระทาํความผิดจะตองรับโทษโดยไมมีขอยกเวน 
เพราะถายกเวนไมลงโทษผูกระทําผิด ยอมหมายความวาสังคมไดรวมมือกระทําความผิดดวย สังคม
จึงตองลงโทษผูกระทําความผิดทุกคนอยางไมมีขอยกเวน แมวาจะเกดิผลเสียหายใด ๆ กับสังคม
ตามมาก็ตาม 
  ตอมาหลักการนี้ไดคลายความเครงครัดลงไปบาง โดยมีการนําองคประกอบอื่น ๆ   
เขามาพิจารณาดวยวาควรจะใหผูกระทําความผิดรับโทษหรือไม4 เชน กรณีของผูเยาวหรือบุคคล
วิกลจริต ซ่ึงมคีวามรูสึกผิดชอบในการกระทําของตนนอยกวาบุคคลปกติ  ดังนั้น การลงโทษจึงควร
สอดคลองกับสถานะแหงบคุลิกภาพดังกลาวดวย 
                                                 

2 Jerome  Michael  and  Horbert  Wechler.  (1940).   Criminal Law and Its Administration.  p. 7. 
3 Immanuel  Kant. (1972).  “Justice and Punishment”  in  philosophical Perspectives on Punishment.  

p. 104. 
4 Jerome Michael  and  Horbert  Wechler.  (1940).   Criminal Law and Its Administration.  p. 8. 
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 3) การลงโทษตองมีความเหมาะสมกับความผิดที่กระทํา 
  การลงโทษเพื่อทดแทนความผิดมีความเห็นแตกตางเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่หนึ่ง        
เห็นวา จํานวนโทษตองเทาเทียมกับความผิดโดยยดึหลักแหงความเทาเทียม (Principle of Equality) 
กลาวคือ การทดแทนความผิดนั้นตองเปนไปอยางเทาเทียมกับความผิด ตามหลักการนี้ Immanuel 
Kant ถือวาการลงโทษนั้นเปนสิ่งที่ผูกระทําความผิดจงใจเลือกกระทําตอตัวเอง การที่เขาเลือก
กระทําความผดิ จึงเทากับเขาเลือกลงโทษตัวเอง ดังนั้น โทษที่เขาไดรับจึงตองเทาเทยีมกับความผิด
ที่เขาไดกระทําตามหลักที่วา “ทําอยางไร ไดอยางนั้น” (Like as Like)5 หลักตาตอตา ฟนตอฟน        
นั่นคือ ความเลวที่คนคนหนึ่งกระทําตอคนอีกคนหนึ่งโดยไมสมควรนั้นเปนส่ิงที่เขาไดกระทํากับตัว
ของเขาเอง ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา “ถาทานใหรายคนอืน่ ทานใหรายตัวเอง ทานขโมยของคนอื่น 
ทานขโมยของตนเอง  ทานตีคนอื่น  ทานตีตนเอง  ทานฆาผูอ่ืน  ทานก็ฆาตนเอง”6  ฝายที่สอง       
เห็นวา เพื่อความยุติธรรมจะตองลงโทษผูกระทําผิด ใหไดสัดสวนกบัความรายแรงของความผิดที่
เขาไดกระทําลงไป กลาวคือ ถาความผิดที่กระทํารายแรงมากก็ตองลงโทษใหหนกัตามสวน แตถา
ความผิดที่กระทําเปนความผิดเล็กนอยก็ลงโทษอยางเบา โดยฝายนี้ถือวาการลงโทษที่ยุติธรรมนั้น
ไมไดหมายความวาเปนการลงโทษที่เทาเทียมกันจริง ๆ กับความผิด แตหมายถึงการลงโทษที่พอเหมาะ 
กับความผิดเพราะในความเปนจริงเราไมสามารถคํานวณไดวาการกระทาํผิดเชนนีเ้ปนความผิดกีห่นวย 
และจะตองลงโทษที่หนวยจงึจะเทาเทยีมกนั 
 4)   ลงโทษเพราะละเมิดกฎศีลธรรม 
  ขอสมมุติฐานของการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดอยูบนพื้นฐานของแนวคิด ที่วากฎ
ศีลธรรมมีอยูจริงและมนุษยเปนสัตวศีลธรรม ซ่ึงตองรับผิดชอบการกระทําของตน และถากฎ
ศีลธรรมไมมีอยูจริง การลงโทษเพื่อทดแทนความผิดก็ไมจําเปนตองเปนส่ิงที่ถูกตอง เพราะขาด
เหตุผลทีจ่ะมารองรับวาทําไมจึงตองลงโทษเพื่อทดแทนความผิด หรือการลงโทษเพือ่ทดแทนความผิด
ก็เปนไปตามอาํเภอใจเทานั้น และถาการกระทําของมนุษยไมมีความผกูพันทางศีลธรรม การลงโทษ
การกระทําของเขาก็จะเปนเพียงการสนองตอบสัญชาตญาณของการแกแคนของผูลงโทษ และ
ในทํานองเดยีวกัน  ผูกระทําก็ไมจําเปนตองรับผิดชอบทางศีลธรรมในการกระทําใด ๆ ของเขาดวย7 

                                                 
5 Immanuel  Kant.  (1961).  “The Right of Punishing and of Pardoning.”  in  Freedom  and 

Responsibility ed. pp. 503 – 504.  
6 Ibid.  p. 104. 
7 ปรีชา   ขําเพชร.   (2546).    ดุลพินิจของศาลในการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ : ศึกษาแนว 

คําพิพากษาของศาลฎีกา.  หนา 8. 
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  ดังนั้น จึงกลาวไดวาการลงโทษเพื่อทดแทนความผิดนัน้ก็เนื่องมาจากการละเมิดกฎ
ศีลธรรมนั่นเอง 
  อยางไรก็ตาม มีผูไมเห็นดวยกับแนวความคิดนี้ J.D. Mattott เห็นวาการลงโทษ
ผูกระทาํความผิดนั้นเปนเพราะเขาทาํผิดกฎหมาย การลงโทษเปนการทดแทนความผดิตามทีก่ฎหมาย 
กําหนดไว 8  ฉะนั้นจึงทําใหเกิดคําถามตามมาวา การลงโทษทางกฎหมายมีความมุงหมายเพื่ออะไร  
เพื่อประโยชนสุขของมหาชนหรือเพื่อผดุงรักษาศีลธรรมไว  หรือทั้งสองประการนั้นก็คือนัยเดียวกัน 
 
 2.1.2  การลงโทษเพื่อปองกัน  (Preventive Theory)   
 การลงโทษเพือ่ปองกันเปนการลงโทษโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อปองกนัสังคมใหพนจาก
ผลรายของอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แกไขหรือลดทอนผลรายของอาชญากรรมที่ได
เกิดขึ้นแลวใหหมดสิ้นไป หรือใหเหลือนอยที่สุดและไมลุกลามตอไป ดังนั้นการลงโทษเพื่อ
ปองกันจึงเปนไปเพื่อประโยชน 2 ประการ  คือ 
 ก. การปองกันทั่วไป  (General Prevention) 
 ข. การปองกันเฉพาะ  (Special Prevention) 
 
 ก. การปองกันทั่วไป คือการปองกันไมใหคนทั่วไปกระทําความผิดแบบนั้นอีก โดย
การลงโทษผูกระทําผิดใหดูเปนตัวอยาง และการปองกันทั่วไปนี้เปนความมุงหมายทีสํ่าคัญของการ
ลงโทษในทัศนะของพวกประโยชนนิยม 9  โดยพวกประโยชนนิยมเห็นวาการลงโทษสามารถปองกัน
การกระทําผิดไดดวยเหตุผลดังตอไปนี ้
  1)  การลงโทษเปนการขมขู กลาวคือการขูใหกลัวโทษสามารถปองกันการกระทํา
ความผิดไดเนือ่งจากมีขอสันนิษฐานวา การที่คนเราจะตัดสินใจทําอะไร มักมีการชั่งผลไดผลเสีย
ของการกระทํานั้นกอน วาถากระทําแลวจะเกดิผลไดหรือผลเสียกับตวัเขามากกวากนั ซ่ึงการลงโทษ
ตามทฤษฎีนี้มวีัตถุประสงคในการลงโทษ เพื่อเปนตวัอยางใหคนทั่วไปทราบวา ถากระทําผิดแลว  
จะตองไดรับโทษอยางนี้เชนเดียวกัน เมื่อคนทั่วไปทราบแลวจะไดเกรงกลัวไมกลากระทําผิดขึ้น  
นอกจากนั้นการลงโทษยังมีผลทําใหผูกระทําผิดซ่ึงถูกลงโทษ มีความเข็ดหลาบไมกลากระทําผิด

                                                 
8 J.D.  Mabbott.  (1972).  “Punishment as a Corollary of Rule-Breaking.”  in Contemporary 

Punishment : Views, Explanations and justification eds.  pp. 43 – 44. 
9 Stanley  I. Benn and Richard S. Peters.  “Utilitarian case for Deterrence.”  in  Contemporary 

Punishment, eds.  p. 96. 
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ขึ้นอีก ดังนั้นการลงโทษจึงมีผลในการขูมิใหคนทัว่ไปกระทําผิด และในขณะเดยีวกันการขูก็มีผล
ในการปองกนัไมใหคนทีก่ระทําผิดกลับไปกระทําผิดซํ้าขึ้นอีก 
  2)  การลงโทษทําใหหมดโอกาสที่จะกระทําผิดในระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดไปขึ้นอยู
กับวาโทษที่ผูกระทําความผิดไดรับนั้นเปนโทษชนิดใด เชน จําคุก หรือประหารชีวิต เปนตน     
โดยในระหวางเวลาที่ผูกระทําผิดไดรับการลงโทษ จะมีการอบรมแกไขนิสัยและพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดใหกลับตัวเปนพลเมืองดี ซ่ึงเปนการตัดโอกาสไมใหเขาไดกระทําความผิดในระหวางที่
เขายังไมเปลี่ยนนิสัย และการลงโทษประหารชีวิตก็เปนการปดโอกาสมิใหผูกระทําความผิดมาทําราย
สังคมอีกตอไป ดังนั้นการลงโทษจึงเปนการปองกันสังคมใหปลอดภยั นอกจากนัน้แลวยังเปนการ
ปองกันโดยทัว่ไปและเปนการปองกันเฉพาะอีกดวย 
  3)  การลงโทษมีผลในการสรางนิสัยของคนในสังคมใหเคารพกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑของสังคม  หรือหลักศีลธรรมที่กฎหมายนั้นคุมครอง  ดังนี้10   
   3.1) การลงโทษทําใหเกิดการปฏบิัติตามกฎหมาย  กลาวคือ 
    เมื่อมีการกระทําความผิดและมีการลงโทษ จะมีผลกอใหเกิดการขูใหคน
กลัวโทษไมกลากระทําผิด และเมื่อพฤติกรรมนี้ไดกระทําไปนาน ๆ ก็จะกลายเปนความเคยชินใน
การปฏิบัติตามกฎหมายโดยไมไดคิดหรือรูสึกวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เปนเพราะถาฝาฝนแลว     
จะไดรับโทษ หากแตปฏิบัติตามกฎหมายไปดวยความเคยชินจนกลายเปนนิสัยในการเคารพกฎหมาย
และระเบยีบของสังคม แมในบางครั้งจะมีโอกาสฝาฝนกฎหมายโดยไมตองรับโทษก็ตาม ก็จะไม
กระทําการฝาฝน เพราะขัดกับนิสัยและความเคยชินและแมคิดจะฝาฝนก็จะเกิดความรูสึกขัดแยง
ภายในจิตใจขึน้ ซ่ึงเปนความสํานึกในเรื่องถูกผิดทางศีลธรรมที่กฎหมายปกปองอยู และก็จะกลายเปน
จุดเริ่มที่จะไมฝาฝนกฎหมาย   เพราะรูวาการกระทําอยางนั้น  เปนการกระทําที่ผิดศีลธรรม 
   3.2) การลงโทษเปนการเนนใหผูกระทําผิดสํานึกวา การกระทําของเขานั้น ไมถูกตอง  
กลาวคือ 
    การลงโทษทําใหผูรับโทษตองอยูในภาวะทุกขยาก ผูกระทําความผดิไดรับ
การประณามและถูกตําหนิวาไดกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง ขัดกับคานิยมและศีลธรรมที่สังคมนั้น
ยอมรับ ผูกระทําผิดจึงไดรับแรงกดดันใหเลิกพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองถูกตองตามบรรทัดฐานของสังคม เสมือนการสอนศีลธรรม
ใหแกผูถูกลงโทษดวย 
   3.3) การลงโทษผูกระทําผิด เปนการเนนตระหนักใหเกดิความเชื่อมั่นในความ 
ถูกผิดในพฤตกิรรมของตน  กลาวคือ 
                                                 

10 Ted  Honderich.  (1976).  Punishment : The Supposed Justifications.  p. 89. 
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    กฎแหงกรรมไดรับผลทันตาเห็นในทํานองที่วาทําดียอมไดดี ทําชั่วยอม
ไดรับผลราย เมื่อผูคนในสังคมไดตระหนกัในความถูกผิด การลงโทษจึงกอใหเกดิผลในทางปองกนั
การกระทําผิดแบบสรางนิสัยและศีลธรรมนั่นเอง 
 
 ข. การปองกันเฉพาะ คือการปองกันผูกระทําความผิดไมใหกลับมากระทําความผิดนั้น  
ซํ้าอีก ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือตลอดไป การปองกันชนิดนี้ ไดแก การจําคุก ประหารชีวิต  หรือ
การใชวิธีการเพื่อความปลอดภัยแกผูนัน้ 
  หลักการลงโทษเพื่อปองกนัมีองคประกอบตาง ๆ   ดังนี ้
  1) ปริมาณโทษ การลงโทษเพื่อปองกันตามแนวคิดของ Honderich จะใหความสําคัญ
ที่การกําหนดปริมาณโทษ เพียงเทาที่จําเปนที่จะใหความทุกขมากกวาความสุขที่จะไดรับจากการ
กระทําความผิดและถาปริมาณโทษมากกวาผลไดจากการกระทําความผิดแลว ก็จะไมลงโทษใหสูง
กวานัน้อีก แมวาอัตราการกระทําความผิดจะไมลดลงเลยก็ตาม เนื่องจากวาการกระทาํความผิดอาจมี
สาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการ เพราะปริมาณโทษจะสามารถปองกันการกระทําความผิดไดเพียง
ขอบเขตหนึ่งเทานั้น โดยจะนําเรื่องปริมาณโทษมาปองกันการกระทําความผิดใหไดผลอยางสมบูรณ
เพียงอยางเดยีวไมได 
  2) การลงโทษจะตองมีความรวดเร็วและแนนอน กลาวคือ จะตองพยายามจับตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษใหได และการพิจารณาพิพากษาคดีจะตองกระทําอยางรวดเรว็ เพื่อให
บุคคลทั่วไปเห็นวาถากระทาํความผิดแลวจะถูกลงโทษ  ความรวดเร็วและแนนอนของการลงโทษมี
ขอพิจารณา  2  ประการ  ดังนี้ 
   2.1) ความรวดเร็วของการลงโทษ หมายถึง เมื่อมีการกระทําความผิด และ  
จับตวัผูกระทําผิดไดแลวจะตองมีการพจิารณาโทษแกผูกระทําผิดอยางรวดเรว็ เพื่อใหเกดิผลในการ
ยับยัง้การกระทําความผิดของประชาชน 
   2.2) ความแนนอนของการลงโทษ หมายถึง เมื่อมีการกระทาํความผิดเกดิขึ้น
จะตองจับตวัผูกระทําผิดมาลงโทษใหได  เพราะถามีการกระทําความผดิเกิดขึน้ และสามารถจับตัว
ผูกระทําผิดไดเสมอ ยอมสงผลใหผูกระทําผิดชั่งผลดีผลเสียกอนการกระทําผิด ดังจะเห็นไดจากคํา
กลาวของ ศาสตราจารย จติติ ติงศภัทยิ ที่กลาววา “คนกลัวการถกูจับมากกวากลัวถูกลงโทษ          
ถาหากวาทําผิดทุกครั้งแลวถูกจับทุกครั้งคนที่คิดจะทําผิดก็มีนอย นอกจากผลไดจากการกระทําผิดมี
มากกวาผลรายเทานั้น”11 

                                                 
11 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2523).  เอกสารประกอบการบรรยายวิชารากฐานกฎหมายอาญา.  หนา 20. 
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    3) ใชการลงโทษเปนเครือ่งมือใหคนอืน่กลัวโทษ กลาวคือ การลงโทษเพื่อ
ปองกันมีแนวคิดในการใชการลงโทษเปนเครื่องมือในการขูใหบุคคลอื่นกลัวโทษ ดังนั้นการลงโทษ  
จึงตองกระทําโดยเปดเผยและดวยวิธีการทีรุ่นแรง แลวประกาศใหบคุคลทั่วไปทราบเพื่อไมใหเปน
เยี่ยงอยางแกประชาชนโดยทัว่ไป 
 
 2.1.3 การลงโทษเพื่อดัดแปลง  (Reformative Theory) 
  การลงโทษเพื่อดัดแปลงมีความมุงหมาย เพือ่ปองกันมิใหผูกระทําผิดกลบัมากระทําผิดซํ้า
ขึ้นอีก โดยการลงโทษจะตองเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิด ทั้งนี้เนื่องมาจากการกระทําความผิด
กฎหมายนั้นเปนผลเนื่องมาจากลักษณะของผูกระทาํความผิดแตละคนซึ่งไมเหมือนกัน ประกอบ
กับความสัมพนัธกับสังคมภายนอก12 
  นอกจากนี้การลงโทษไมสามารถยับยั้งผูซ่ึงหยอนความรบัผิดได (Mentally defective) 
เนื่องมาจากวาเขาไมรูถึงผลรายที่จะไดรับจากการกระทําความผิด การลงโทษไมสามารถยับยั้ง
บุคคลวิกลจริตได เพราะพฤติกรรมของเขาจะพยายามขัดแยงกับบรรทัดฐานของสังคมอยูแลว และ
การลงโทษก็ไมสามารถยับยั้งผูกระทําความผิดดวยความฉลาด หรือกระทําความผิดโดยกะทันหนั 
เชน กระทําผิดโดยบันดาลโทสะ เพราะวาเขาไมคิดวาเขาจะถูกจับ หรือเนื่องจากแรงกระตุนให
กระทําความผดิมีเร็วกวาจะคดิถึงเหตุผล ประเด็นคําถามจึงเกิดขึน้วา ถาการลงโทษไมสามารถยับยั้ง
บุคคลเหลานีไ้ดแลว ใครกันที่การลงโทษยบัยั้งได จะมกีแ็ตผูประพฤตดิีซ่ึงไมละเมดิกฎหมายอยูแลว  
ซ่ึงบุคคลเหลานี้ไมจําเปนตองอาศัยการลงโทษมายับยั้งหรือมาขมขูใด ๆ ทั้งส้ิน13  
  ดังนั้นวิธีการที่จะยับยั้งมิใหผูกระทําความผิดไดกระทําผิดซ้ําอีก ก็คือการดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาไมใหกระทาํผิดซํ้า และพรอมจะคืนสูสังคมไดอยางปกติโดยไมเกดิ
ปมดอย โดยวธีิการลงโทษเพื่อดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําผิด อาจกระทําได
หลายวิธีขึ้นอยูกับลักษณะและพืน้ฐานของจติใจผูกระทาํผิด จงึกอใหเกิดหลัก “Individualization” ขึ้น 
ซ่ึงเปนการลงโทษและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเปนรายบุคคล โดยมุงเนนไปเพื่อการบําบัดรักษา 
(treatment) แทนการลงโทษใหไดรับความเจ็บปวด (pain) ดังนั้นการลงโทษเพื่อดัดแปลงจึงอาจ
กระทําไดหลายวิธี  ขึ้นอยูกบัวาวิธีใดจะไดผลสําหรับผูกระทําความผดิคนนั้น ๆ 
  วิธีการลงโทษเพื่อดัดแปลงที่ปฏิบัติกันในปจจุบันมีดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจใชวิธีหนึ่งวิธีใด 
หรือหลายวิธีรวมกันก็ได  คอื14  
                                                 

12 หยุด  แสงอุทัย.  (2520).   กฎหมายอาญาภาคทั่วไป.  หนา 393. 
13 Giles  Playfair  and  Derrick  Singeton.  (1965).  Crime Punishment and Cure.  pp. 95 – 96. 
14 อุททิศ   แสนโกสิก.  (2525).   กฎหมายอาญาภาค 1.  หนา 34. 
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  ก. หลีกเลี่ยงส่ิงที่ทําลายศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย หรือการทาํลายคุณลักษณะของ
ผูกระทําผิด ทั้งนี้เพราะวาในอนาคตหลังจากพนโทษ ผูกระทําผิดจะตองกลับคืนสูสังคม ดังนั้น   
การกระทําใดที่จะทําใหเขาอบัอาย เชน การประจานดวยวิธีการตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมแรกของกระบวนการ
ยุติธรรมจนเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม จึงควรพึงระมัดระวังอยางยิ่งอยาใหเปนการทําลายคุณลักษณะ
หรือศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูกระทําความผิดอยางเด็ดขาด 
  ข. โทษและระยะเวลาแหงการลงโทษตองใหเหมาะสมกับผูกระทําความผดิ 
   เนื่องจากการลงโทษเพื่อดัดแปลง ใหความสําคัญในเรื่องความแตกตางของแตละ
บุคคล ดังนั้นการแยกแยะนักโทษตามความแตกตางของแตละบุคคลจึงไมไดขึ้นอยูกับความหนัก
เบาของการกระทําความผิด แตขึ้นอยูกับวาโทษใด และระยะเวลานานเทาใดจึงจะเหมาะสมกับ
ผูกระทําความผิดนั้น กลาวคือ ผูกระทําความผิดไดรับการดัดแปลงแกไขใหเปนคนดี พรอมที่จะ
กลับคืนสูสังคมไดอยางปกติ โดยไมหวนกลับมากระทําความผิดซํ้าอีกนั้น โทษและระยะเวลา            
ในการลงโทษจึงเปนปจจัยสําคัญของการลงโทษ 
  ค. การดัดแปลงแกไขผูกระทําความผิดใหกระทําระหวางถูกคุมขัง 
   ในระหวางการรับโทษ ผูกระทําความผิดจะตองไดรับการดัดแปลงแกไขเปนระยะเวลาที่
ตอเนื่องกัน เพื่อผูกระทําความผิดจะไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหตรงตามที่บรรทัดฐานที่สังคม
คาดหวัง เชน การฝกหัดอาชีพ การไดรับการศึกษาอบรมทางศาสนาและศีลธรรม ตลอดจนการ
ไดรับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ เมื่อพนโทษและกลับคืนสูสังคม เขาจะไดไมกระทําความผิดซ้ําอีก 
  ง. ใหถือการปรับตัวและการแกไขเปนสําคัญ การลงโทษเพื่อดัดแปลงแกไขนั้นถือวา
เมื่อผูกระทําความผิดไดปรับปรุงแกไขตนเองไดแลว กลาวคือ มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
บรรทัดฐานของสังคมแลว ในทัศนะนี้ถือวา ไมมีความจาํเปนที่จะลงโทษผูนั้นอีกตอไป เพราะแมวา
จะลงโทษตอไปอีกสักเพียงใดก็จะไมเกิดประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้น  แมผูกระทําความผิดจะ
กระทําความผดิอยางรุนแรงแตสามารถกลับตนแกไขพฤติกรรมไดรวดเร็ว ระยะเวลาในการลงโทษ
ก็จะสั้นกวาผูกระทําความผิดที่ไดรับโทษเบากวา แตไมสามารถปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
บรรทัดฐานของสังคมไดในระยะเวลาอันรวดเรว็  เปนตน 
  จ. ตองพยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคกุระยะสั้น และใชวธีิการอืน่ เชน กักขัง รอการ
ลงโทษ หรือปรับแทน 
   การลงโทษเพือ่การดัดแปลงแกไขนัน้ ไมเห็นดวยกับการลงโทษจําคุกระยะสั้นดวย
เหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้  คอื 
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   1. เนื่องจากการลงโทษจําคุกในระยะเวลาสั้นนัน้ ไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการดดัแปลงผูกระทําความผิดใหเปนคนดีกลับคืนสูสังคมอยางปกติได เนื่องจากความจําเปนใน
เร่ืองของระยะเวลาที่ส้ันไปนัน่เอง 
   2. การลงโทษจําคุกในระยะเวลาที่ส้ันนั้น นอกจากไมสามารถทําใหผูกระทําความผิด
กลับตนเปนคนดีไดแลว ยงัทําใหผูกระทาํความผิดไดกลายเปนผูรายซึ่งเคยไดรับโทษจําคุกมากอน  
ซ่ึงจะกลับคืนสูสังคมปกติลําบากขึ้น 
     ดังนั้น การลงโทษเพื่อดัดแปลงจึงคัดคานการลงโทษในระยะเวลาอันสั้น และ
หาวิธีการอยางอื่นแทนการลงโทษจําคุกในระยะเวลาอันสั้น  คือ15   
     2.1  ใหศาลยกโทษจําคุกได 
     2.2 นําโทษกักขัง  หรือโทษปรับมาใชแทนโทษจําคุกระยะส้ัน 
     2.3 ใหศาลรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษเพื่อใหโอกาสผูกระทําผิด
กลับตนเปนคนดีในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
     2.4 การหลีกเลี่ยงโทษจําคุกในระยะเวลาสั้นตามประมวลกฎหมายอาญา 
     แนวความคิดในการหลีกเลี่ยงโทษจําคุกในระยะเวลาสั้นนั้น นักวิชาการได
อางเหตุผลวาการลงโทษในระยะเวลาสั้นนั้นจะมีผลเสียหายตอผูกระทําความผิด เพราะผูกระทํา
ความผิดจะตองปะปนกับนักโทษหรือผูกระทําความผิดอืน่ ๆ ซ่ึงการเขาไปปะปนกนันั้น นักโทษ
หรือผูกระทําความผิดอาจไดรับอิทธิพลในสิ่งชั่วราย หรือส่ิงที่ขัดตอบรรทัดฐานของสังคมไดงาย  
และส่ิงเหลานีค้ือส่ิงที่สังคมไมมีความปรารถนาจะใหเกดิขึ้นตอผูกระทําความผิดในขณะถูกจาํคุก 
     นอกจากนี้การจําคุกในระยะสั้น เปนการทําลายชื่อเสียงเกียรติยศของผูกระทาํ
ความผิดหรือผูไดรับโทษซึ่งจะเปนปมดอยในจิตใจของเขาและถูกตราหนาวาเปนคนขี้คุก ซ่ึงมักมี
โอกาสกอกรรมทําชั่วไดงาย ประกอบกับการที่มีระยะเวลาสั้นไมเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
ทั้งทางกายและจติใจใหเปนเชิงบวกตอสังคมได จงึไดมคีวามพยายามที่จะหลีกเล่ียงการลงโทษจาํคุก
ในระยะเวลาสั้นเปนวิธีการอื่น ๆ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยกําหนดวิธีการหลีกเล่ียง
การลงโทษจําคุกระยะสั้นไว  3  วิธีดวยกนั  คือ16 
     1.  ใหศาลยกโทษจําคุกไดเปนกรณีที่มีผูกระทาํความผิด และศาลมีคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคกุเปนระยะเวลา 3 เดือน หรือนอยกวาและมีโทษปรับอยูดวย ศาลสามารถใชดุลพินิจ

                                                 
15 ประเสริฐ  จันทรเวช.   (2515).  “วิธีการหลีกเลี่ยงการลงโทษจําคุกในระยะสั้น.”   วารสารนิติศาสตร, 

เลม 4,  ฉบับที่ 1.  หนา 129. 
16 ประเสริฐ  จันทรเวช.   แหลงเดิม.   หนา 132. 
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ยกโทษจําคุกเสียลงแตโทษปรับเพยีงอยางเดยีว 17  ทั้งนีก้็เพือ่หลีกเลีย่งการลงโทษจําคกุระยะส้ันนัน้เอง 
อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญาไดเปดโอกาสใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะยกโทษจําคุกหรือไม 
ก็ได  โดยไมตองพิจารณาเงือ่นไขอื่นใดทัง้ส้ิน 

    2.  ใหศาลเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษกักขังเปนกรณีที่มีผูกระทําความผิด และ
ความผิดนั้นมโีทษจําคกุ ซ่ึงเปนโทษจาํคุกที่มีระยะเวลาไมเกนิ 3 เดือน โทษอืน่จะมหีรือไมไมสําคญั
และโทษอืน่นัน้ศาลจะลงโทษดวยหรือไมกไ็มสําคัญเชนกนั เพยีงแตศาลคิดวาจะลงโทษจาํคุกไมเกนิ 
3 เดือนก็เปนการเพียงพอ 

    โดยที่ผูกระทําความผิดนั้น ไมปรากฏวาเคยกระทําผิดและรับโทษจําคุกมากอน 
หรือเคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ      
ใหศาลใชดุลพนิิจเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษกักขังไดไมเกนิ 3 เดือน18 ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาการกระทํา 
ความผิดเนื่องจากประมาท หรือกระทําความผิดลหุโทษนั้น ผูกระทําความผิดไมไดมีนิสัยเปนผูราย 
จึงใหโอกาสเปลี่ยนโทษได สวนผูที่เคยรับโทษจําคุกมาแลว เพราะเขาไดกระทําความผิดเคยรับโทษ
จําคุกมากอน ความเสียหายตาง ๆ ที่จะไดรับจากการลงโทษจําคุกนัน้ไดเคยไดรับมากอนแลว ไมวา
ช่ือเสียงเกยีรติยศ หรือการประทับตราวา “ขี้คุก” ดังนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญานี้ เงื่อนไขแหง
การรับโทษจําคุกมากอนหรือไมนั้นจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึง่ 

    3.  ใหศาลรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษเปนกรณทีี่ผูกระทําความผิด
ไดกระทําความผิดซ่ึงมีโทษจําคุก และศาลจะพิพากษาจําคุกไมเกินสองป โดยที่ผูกระทําความผิด
นั้นไมปรากฏวาเคยรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาเคยรับโทษจําคุกมากอนแตเปนโทษที่
เปนความผิดทีไ่ดกระทําโดยประมาท หรือเปนความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัต ิ
ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะทางจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของ
ผูกระทําความผิดหรือสภาพความผิดหรือเหตุอ่ืนอันควรปราณี แลวเหน็เปนการสมควรศาลจะพพิากษา
วาผูนั้น มีความผิด แตรอการกําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัว

                                                 
17  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 55 ถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับ มีกําหนดเวลาเพียงสาม

เดือนหรือนอยกวา ศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลงอีกก็ได หรือถาโทษจําคุกที่ผูกระทําความผิดจะตองรับมี
กําหนดเวลาเพียงสามเดือนหรือนอยกวาและมีโทษปรับดวยศาลจะกําหนดโทษจําคุกใหนอยลง หรือจะยกโทษ
จําคุกเสีย  คงใหปรับแตอยางเดียวก็ได 

18  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 23 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษศาลจะพิพากษาใหลงโทษกักขังไมเกินสามเดือนแทนโทษจําคุกนั้นก็ได  ฯลฯ 

DPU
DPU



 

 

17

เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกาํหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาล
พิพากษา  โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อควบคมุความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได19 

    เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว จะเห็นไดวา มีการบัญญัติ
ใหศาลสามารถใชดุลพินิจรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษได เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษจําคุกในระยะเวลาอันส้ัน เพราะการลงโทษจาํคุกในระยะเวลาอันส้ันไมอาจแกไขปรับปรุง
ผูตองโทษใหกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมได เนื่องจากมีเวลานอย และผูตองโทษยังถูกตราหนา
วาเปนคนคกุมากอนอีกดวย  ดังนั้น การใชวิธีการอื่น เชน กักขัง รอการลงโทษ หรือปรับ จึงนาจะ
เปนวิธีที่สามารถแกไขปรับปรุงผูกระทําความผิดหรือจาํเลยใหกลับตนเปนพลเมืองดีตามที่สังคมได
คาดหวังไว 

    การลงโทษเพือ่ดัดแปลงนับไดวาเปนการลงโทษวิธีใหม ซ่ึงยังไมอาจนํามาใช
ไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการ และอุปสรรคที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชน
จํานวนมากยังไมเห็นดวย โดยเฉพาะเมื่อมคีวามผิดที่รายแรงเกิดขึน้และขัดกับความรูสึกของประชาชน 
ประชาชนก็มักจะเกิดความรูสึกอยากแกแคนผูกระทําผิด ใหสาสมดวยการลงโทษอยางรุนแรง 
นอกจากนี้บุคคลทั่วไปยังเห็นวาผูกระทําผิดเปนปรปกษตอสังคม จึงเปนผูไมสมควรไดรับประโยชน
เปนพิเศษกวาบุคคลอื่นที่มิไดกระทําผิด ตามหลักของ Bentham ที่เรียกวา “principle of less 
eligibility” หรือหลักที่วาควรไดประโยชนนอยกวา 20  หลักนีจ้ึงขัดตอวิธีการปรับปรุงแกไขเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงมักใชการลงโทษเพื่อดัดแปลงควบคูไปกับการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด
และการลงโทษเพื่อปองกนั   ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสมกับการกระทําผิดและผูกระทําผิดนั่นเอง 
 
 
 

                                                 
19  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษ

จําคุกไมเกินสามป ถาไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปน
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษเมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดลอม ของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันสมควรปราณีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้นมีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว หรือ
กําหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกําหนด 
แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของ ผูนั้นดวยหรือไม        
ก็ได...... 

20 อุททิศ   แสนโกศิก.  (2515).  “หลักกฎหมายอาญา : การลงโทษ.”   อุททิศนุสรณ.  หนา 55. 
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2.2   ความคิดเรื่องการกําหนดโทษ 
 
 2.2.1 ความเปนมาของการกําหนดโทษ 
  การกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา ในแตละประเทศจะมีรายละเอียดการดําเนินคดี แตกตางกนั 
กลาวคือ ในประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอวจะมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบระบบ คูปรปกษ 
(Adversary System) ที่มีการแยกขั้นตอนการวินิจฉัยความผิด (Guilty Stage) 21  กับขั้นตอนการ
กําหนดโทษ (Sentencing Stage) ออกจากกันเปนอิสระ (Bifurcation) โดยกระบวนการกําหนดโทษ
จําเลยคดีอาญา (Sentencing Process) จะเร่ิมขึ้นหลังจากมีคาํตัดสนิวาจําเลยเปนผูกระทําความผิด ไมวา
จําเลยจะใหการรับสารภาพ หรือโดยการวินิจฉัยขอเท็จจริงในคดีโดยผูพิพากษาหรือลูกขุน และ
ในระหวางดําเนินกระบวนการกําหนดโทษ จะมีการเสนอขอเท็จจริงเกีย่วกบัสภาพความผดิ บุคลิกลักษณะ
ตลอดจนประวตัิภูมิหลังของจาํเลยตอศาล หรือตอผูทําหนาที่กําหนดโทษในรูปแบบของรายงานตาง ๆ 
(Presentence Reports)  ซ่ึงขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้  จะตองมีการเปดเผยใหจําเลยทราบ  เพื่อเปด
โอกาสใหจําเลยโตแยง หากจําเลยไมเห็นดวยกับขอมูลเหลานั้น นอกจากนี้จําเลยยังมีสิทธิเสนอ
ขอเท็จจริงเพื่อชักจูงใหศาลลงโทษตนเองในสถานเบา (Right of allocution or Plea Mitigation) 
ไดอีกดวย ภายหลังจากการเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ เสร็จสิ้นลงก็จะเปนขั้นตอนการกําหนดโทษ
ที่จะลงแกจาํเลย โดยโทษทีจ่ะลงนั้นจะตองอยูภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว 
  สวนประเทศที่ใชระบบซีวิลลอว มีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบระบบไตสวนหา
ความจริง (Inquisitorial System) ซ่ึงในระบบนี้ผูพิพากษาจะเปนผูดําเนินการคนหาความจริงดวย
ตนเอง ดังนั้นจึงไมมีการแยกขั้นตอนการวินิจฉยัความผดิ และขั้นตอนการกําหนดโทษออกจากกนั 
เพราะในระหวางการพิจารณาคดี  ผูพิพากษาจะมีขอมลูเกี่ยวกับตวัจาํเลยและขอมลูอ่ืน ๆ ที่จําเปน
และสําคัญตอการลงโทษจําเลยอยางครบถวนแลว แตไมวาจะเปนการดําเนินคดีอาญาในรูปแบบใด 
การกําหนดโทษที่จะลงแกจําเลยก็จะตองมีความเหมาะสมกับความผิดและเหมาะสมกับตัวจําเลยดวย  
จึงจะสามารถแกไขและปรบัปรุงจําเลยใหกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมได 
 
 
 

                                                 
21 เกียรติภูมิ  แสงศศิธร. (2523).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลยในคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับ

ตางประเทศ.  หนา 1. 
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 2.2.2 รูปแบบของการกําหนดโทษ  (Models of Criminal Sentencing)22 
  1. รูปแบบการกําหนดโทษในทางนติิบัญญัติ (Legislatively fixed model) 
   รูปแบบดังกลาว ฝายนิติบัญญัติเปนผูกําหนดวาการกระทําผิดฐานใดควรจะไดรับ
โทษอยางไร และระยะเวลาเทาใด อยางไรก็ตาม ตํารวจและอัยการก็ยังคงสามารถใชดุลพินิจตั้ง
ขอหาไดเชนกนั เชน ควรจะฟองในขอหาใดระหวางลักทรัพยกับการลักทรัพยราคาเล็กนอย และ
ในทางทฤษฎนีั้น รูปแบบการกําหนดโทษในทางนิติบญัญัติเปนรูปแบบที่มีการใชดุลพินิจนอยทีสุ่ด 
แตถึงกระนัน้ฝายนิติบัญญัติก็ยังมีดุลพินิจในการพจิารณาวาการกระทําความผิดใดควรจะไดรับโทษ
อยางไรและเนือ่งจากเปนที่รูกันโดยทัว่ไปวาบุคคลบางประเภทมแีนวโนมที่จะกระทําความผิด ดงันัน้ 
เชื้อชาติ และปจจัยอ่ืนที่มีแนวโนมที่จะเขามามีบทบาทในการเปนองคประกอบของการพิจารณา
โทษใหเหมาะสมกับการกระทําความผิดมากขึ้น 
  2. รูปแบบการกําหนดโทษในทางตุลาการ  (Judicially fixed model)  
   เมื่อฝายนิติบัญญัติไดกําหนดระยะเวลาของโทษจําคุก สําหรับฐานความผิดอันหนึ่ง
อันใดแลว เชน ความผิดฐานลักทรัพยโดยใชอาวุธปนจะตองไดรับโทษจําคุกไมต่ํากวา 1 ป แตไมเกนิ 
10 ป  จึงเปนหนาที่ของผูพพิากษาในการตัดสินโทษใหอยูในชวงเวลาที่กําหนดขึ้นนีภ้ายใตรูปแบบ
ดังกลาว อํานาจการใชดุลพินจิจึงอยูที่ผูพิพากษาผูทําคําพพิากษา แตการจะกําหนดลงโทษเทาใดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับวาฝายนิติบัญญัติไดใหอํานาจไวเชนไร 
  3. รูปแบบการกําหนดโทษในทางบริหาร (Administratively fixed model) 
   ฝายนิติบัญญัติเปนผูกําหนดวาโทษสําหรับความผิดฐานใดฐานหนึ่ง เชน ความผิดฐาน  
ลักทรัพยโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจาํคุกตลอดชวีิต ในขณะที่ผูพพิากษาในฐานะผูใชอํานาจตุลาการ
จะตองตัดสินโทษผูกระทําความผิด ใหอยูในชวงระยะเวลาที่ฝายนิติบัญญัติกําหนดไว เชน ผูพิพากษา
อาจจะตัดสินใหผูกระทําผิดจําคุกตลอดชีวิต แตระยะเวลาที่จะตองรับโทษจริงนั้น หนวยงานฝาย
บริหารจะเปนผูตัดสินใจระหวางที่รับโทษ ภายใตรูปแบบนี้อํานาจการใชดุลพินิจจึงตกอยูแกเจาหนาที่
ฝายบริหารและเจาหนาที่เรือนจํา ลักษณะของรูปแบบนี้อาจจะเรยีกวาเปนการบังคับโทษก็ได 
   ระบบการลงโทษในกฎหมายอาญานั้น มีวัตถุประสงคหลากหลาย ซ่ึงรวมถึง
การกักกันการฟนฟู การแยกออกจากสังคม และบางครั้งอาจจะรวมถึงการแกแคนดวย ดังนั้น 
วัตถุประสงคเหลานี้จึงควรทีจ่ะมีความสมดุลระหวางกันเอง เพื่อใหสามารถกําหนดโทษที่เหมาะสม
แกบุคคลนัน้ ๆ ไวอยางหนกัแนน และหากเปาหมายของกฎหมายอาญาเปนไปในทิศทางเดียวกนัแลว 
การกําหนดโทษสามารถทําไดงายขึ้น 
                                                 

22 John  Kaplan  and  Jerome  H. Skolnick.  (1972).  Criminal Justice : Introductory Case and 
Materials  (4 th ed.).  p. 557. 
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 2.2.3 การใชดุลพนิิจในการกําหนดโทษ 
  ในการกําหนดโทษแกผูกระทําผิดศาลจะตองกระทําโดยคํานึงถึงสังคม การศึกษา 
ครอบครัว อาชีพ สภาพจิตใจ ของผูกระทาํผิด เพราะขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเราเขาใจถึงสาเหตุ
แหงการกระทาํความผิดวาเพราะเหตใุดบุคคลเหลานั้นจึงกระทําความผิด นอกจากนั้นแลวขอมูลตาง ๆ 
เหลานี้ยังมีความจําเปนไมใชแคเพียงกอนการรับโทษเทานั้น แตยังรวมไปถึงหลังจากการผูกระทําผิด
ไดรับโทษแลวอีกดวย 
  ในการกําหนดโทษนั้น John Winthrop23 ไดกลาวไววา “ความยุติธรรมควรมอบใหกับ
ทุกคนตามที่บคุคลเหลานัน้สมควรไดรับ” ในกรณีที่มีประเด็นเรื่องการตัดสินประหารชีวิต ศาลฎกีา
สหรัฐอเมริกาไดใหมูลฐานที่เปนหลักการตามรัฐธรรมนูญไว ยกตวัอยางเชน ในคดี Woocson  v. North 
Carolina ซ่ึงในคดีดังกลาว ผูพิพากษา Stewart ไดกลาวไววา “กระบวนการทําคําตดัสินจะไมคอย
ใหความสําคัญกับแงมุมตาง ๆ ของผูกระทําความผิด และประวัติของผูกระทําความผิด ซ่ึงปจจัย
ตาง ๆ เหลานี้จะไมถูกนํามาใชในการกําหนดโทษ” ยกตวัอยางเชน อายุของผูกระทําความผิด การกระทํา
ความผิดครั้งแรกของผูกระทําความผิด การกระทําความผิดภายใตอิทธิพลของยาเสพติด หรือ
แอลกอฮอล หรือสภาพจิตใจของผูกระทําความผิด และแมกระทั่งสถานการณอ่ืน ๆ ทีผู่กระทําความผิด
เชื่อวา ตนมีเหตุผลอันสมควรที่จะกระทําการเชนนั้นไดก็จะถูกนํามาพจิารณาอันเปนเหตุที่จะนํามา
พิจารณาลดโทษได” ดังนั้นจึงทําใหการกําหนดโทษของผูพิพากษาไมมคีวามชัดเจน เพราะผูพิพากษา
แตละคนจะใชปจจยัในการกาํหนดโทษทีแ่ตกตางกนั ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการลงโทษ 
มุมมองในเรื่องพฤติการณ และความรายแรงในการกระทําความผิด  เปนตน 
  การใชดุลพินจิในการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับความผิด และผูกระทําผิดจะกระทาํ 
ไดอยางถกูตองก็ตอเมื่อมีขอมูลเกีย่วกบับุคคลที่กระทําผิดอยางถูกตองและครบถวน ซ่ึงขอมูลเหลานี้
มักจะถูกละเลยหรือมองขามจากบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเห็นวาไมมี
ความสําคัญกับคดีที่ผูตองหาวากระทําความผิด โดยจะสนใจแตเพียงวาผูตองหาไดกระทําผิดจริง
หรือไม และมีพยานหลักฐานพอที่จะลงโทษผูตองหาไดหรือไมเทานั้น ทาํใหการใชดุลพินิจของ
ศาลในการกําหนดโทษแกผูกระทําผิดหรือจําเลยเกิดความไมเหมาะสม และไมสามารถปรับปรุง
แกไขผูกระทําผิดไดอยางแทจริง  ตามความมุงหมายของการลงโทษทางอาญา 
  บทบัญญัติเกี่ยวกับโทษทางอาญา เปนบทบัญญัติที่ใหทางเลือกผูพิพากษาในการที่จะ
ตัดสินลงโทษบุคคลเทาไรกไ็ดตามทีเ่หน็สมควร แตตองไมเกินอตัราโทษทีก่ฎหมายกําหนดไว ทําให
ผูพิพากษามีขอบเขตในการใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง ซ่ึงการใชดุลพินิจของผูพิพากษานั้นจะตอง
                                                 

23 John Kaplan and Jerome H. Skolnick.  (1972).  Criminal Justice : Introductory Case and 
Materials.  p. 559. 
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คํานึงถึงหลักปรัชญาการลงโทษดวย จึงจะทําใหการใชดุลพินิจเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และ
สามารถปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไปได แตอยางไรก็ตามความแตกตางแหง
โทษนั้นไมควรเปนไปตามอตัวิสัยของผูพพิากษา แตควรจะเกิดจากตัวจําเลยหรือจากลักษณะแหง
การกระทําความผิดมากกวา ดังนั้นการกําหนดโทษจําเลยใหเหมาะสมจึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงตาง ๆ 
เกี่ยวกับตัวจําเลย อันไดแก ประวัติของจําเลย อายุ การศึกษาเลาเรียน ความประพฤติ ความเปนมา
ในครอบครัว เหตุผลในการกระทําความผดิ สถิติในการกระทําความผดิ และเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึงเกี่ยวเนื่อง
กับความผิดที่จําเลยไดกระทําเทาที่พอจะรวบรวมได จากการพิจารณาคดีนั้น ๆ แลว จึงจะสามารถ
กําหนดโทษทีจ่ะลงใหเหมาะสม 
  หลักเกณฑสําคัญในการใชดลุพินิจกําหนดโทษประกอบดวย 
  1. ผูพิพากษาผูใชดุลพินิจจะตองวางตนเปนกลาง และใชดุลพินิจโดยปราศจากอคติ
ทั้งปวง  กลาวคือจะตองไมลําเอียงเพราะรัก  โกรธ หลง  และเกรงกลัวตออิทธิพลใด ๆ  
  2. การกําหนดโทษตองไมเกินกวาโทษขั้นสูงที่กําหนดไวในกฎหมาย และถามีโทษ 
ขั้นต่ําก็ตองระวางโทษไมต่ํากวาโทษขัน้ต่ําของกฎหมาย 
  3. ในการลงโทษบุคคลใดจะตองคํานึงถึงหลักทฤษฎีการลงโทษทั้งสาม คือ ลงโทษ
เพื่อทดแทน ขมขู หรือปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด โดยจะตองกําหนดโทษใหเหมาะสมกับจําเลย     
แตละคน  ดังนี้ 
   1) ลักษณะของผูกระทําผิด กลาวคือ ศาลจะตองพิจารณาวาจําเลยเปนคนชนิดไหน 
มีเพื่อนฝูงที่คบคาสมาคมอยางไร การกระทําผิดเกิดจากการกระทําโดยเจตนาหรือโดยประมาท 
สําหรับการกระทําโดยเจตนานั้นตองดูจติใจของผูกระทําผิด อาศัยจากหลักที่วา “กรรมเปนเครื่องชี้
เจตนา” การกระทําอยางเดียวกันอาจจะมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน กริยาอาการที่จําเลย
แสดงออกมาในเวลากระทาํผิดจะแสดงถึงอุปนิสัยของผูกระทําผิดหรือจําเลย ดังนั้นจึงควรนํามา
พิจารณาประกอบเหตุและจุดประสงคของผูกระทําผิด สวนความผดิทีก่ระทําโดยประมาท จะตอง
คํานึงวาผูกระทําผิดไดกระทําดวยความมักงายหรือไม ความรูสึกของผูกระทําผิดมีประการใดตอผล 
ที่เกิดขึ้น โรคภัยไขเจ็บของผูกระทําผิดอาจเปนมูลเหตุใหเกิดการกระทําผิดขึ้นได ฉะนั้นจึงควร 
หยิบยกขึ้นพิจารณาเพื่อประกอบการลงโทษ และในขณะเดียวกันก็ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงคของ
กฎหมายประกอบดวย เชน กฎหมายไมลงโทษคนวิกลจริต หรือลงโทษสถานเบาแกเด็กกรณี
คนวิกลจริตแตมีความรูสึกผิดชอบ หรือเด็กที่อายุเกินกวากฎหมายกําหนดเล็กนอย ควรลงโทษ
ลดหล่ันลงกวาบุคคลธรรมดา 
    ผูกระทําผิดเปนคนชนิดใด มีสันดานอยางไร การคบหาสมาคมอยางไรเปน   
คนวานอนสอนงายประการใด ตองนํามาพิจารณาประกอบดวย เพราะคนเลวกบัคนดีมีความรูสึก 
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ในการ ที่จะรับโทษผิดกัน ดังที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บัญญัติไววา ผูที่ไมเคยรับโทษ
จําคุกมากอนเมื่อทําผิดที่ไมรายแรง ศาลจะรอการกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษ
ก็ได สําหรับคนที่ประพฤติเรียบรอย 
    ผูกระทําผิดเปนผูที่จะกลับตวัเปนคนดีไดหรือไม ก็เปนขอที่ควรคํานึงถึงแมจะ
มีกฎหมายใหเพิ่มโทษฐานไมเข็ดหลาบ การวางโทษก็ควรกําหนดใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดเพราะ
วัตถุประสงคในการลงโทษเพื่อบรรเทาความเคืองแคนของประชาชน จึงตองคํานึงถึงประโยชนที่
จะใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนดีดวย คนที่เกิดมาเปนผูรายหรือมีสันดานเปนผูรายจนไมมีทางแกไข
ไดควรจะเก็บไปขังไวใหพนจากสังคม แตก็มีขอพึงระวังวา การกําหนดโทษอัตราอยางสูงพร่ําเพรื่อ
จะเปนการยากแกผูพิพากษาเองเมื่อมีความผิดที่รายแรงในภายหลัง สําหรับบางคนทีไ่มใชผูรายโดย
สันดาน เชน ขาดความควบคุมทางความประพฤติจากครอบครัวที่มีปญหา ส่ิงแวดลอมชั่วรายมีโรค
ทางใจหรือกาย เปนตน การลงโทษจะชวยแกปญหาความผิดที่เกิดจากเหตุดังกลาวนั้นไมไดตอง         
ใชวิธีการและการแกไขที่เหมาะสมจึงจะมผีล ฉะนั้นในการลงโทษจาํเลยจึงควรคํานึงถึงอายุจําเลย
เหตุในการกระทําความผิด สถิติในการกระทําผิด ประวัติความเปนมาแหงครอบครัว และจะตอง
คํานึงดวยวาผูกระทําผิดหรือจําเลยนั้นสามารถกลับตนเปนพลเมืองดีไดหรือไมในภายหลัง ถาหาก
จะใหโอกาสแกเขา  
    การกําหนดโทษจึงควรใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของผูกระทาํผิด ดังนั้น     
จึงควรรูถึงบุคลิกลักษณะของผูกระทําผิดแตละบุคคล การกําหนดโทษเชนนี้นับวาเปนภาระแก      
ผูพิพากษาอยูมาก เพราะมิไดอยูใกลชิดกบัตัวผูกระทําผิด ไดแตพจิารณาจากถอยคําสํานวนประกอบ
กับบุคลิกลักษณะและอากัปกิริยาของจําเลยที่อยูตอหนาเทานั้น 
   2) ลักษณะของผูถูกทําราย กลาวคือ ผูถูกทํารายเปนคนชนิดใด เปนผูหญิงหรือ
ผูชาย เปนเด็กหรือผูใหญยอมมีความสําคัญเหมือนกนั เชน การขมเหงหรือทํารายผูหญิง เด็ก หรือ
คนทุพพลภาพ ยอมทําไดงายกวาผูชายธรรมดา ควรวางกําหนดโทษผูกระทําผิดชนิดนี้ใหพอที่จะ
เปนบทเรียน จึงจะไมขมเหงคนออนกําลังกวาซ่ึงไมสามารถตอสูปองกันตัวได ความทุกขเวทนา
และความเสียหายของผูถูกกระทํารายจากการกระทําผิด ก็ควรเปนดุลพินิจในการวางกาํหนดโทษ
มากนอยตามความรายแรงที่ผูถูกกระทํารายไดรับอันเปนผลจากการกระทําผิด ในขอนี้ตามความ
ประสงคของกฎหมายมีปรากฏอยูในประมวลกฎหมายอาญา เชน ในคดีฆาผูอ่ืนโดยทรมาน หรือ
โดยกระทําทารุณโหดราย ตามมาตรา 289 (5) หรือคดีที่ทํารายรางกายจนเปนเหตุใหผูถูกกระทําราย
รับอันตรายสาหัสตามมาตรา 297 (8) ทําใหทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา
ยี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวัน เปนตน กฎหมายบัญญัติให
ลงโทษจําเลยมากกวากําหนดโทษธรรมดาที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น แตคดีใดที่ไมเขาเกณฑดังที่
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กฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษ ก็ควรใชดุลพินิจกาํหนดโทษใหเขากับแนวทางที่กฎหมายบัญญัติไว 
จะไดตองตรงตามความประสงคของกฎหมาย 
   3) ประโยชนของรัฐหรือสาธารณชน 24  กฎหมายอาญาเปนบทบัญญัติที่กําหนดไว
เพื่อความสงบเรียบรอยของรัฐ หรือนัยหนึ่งก็เพื่อประโยชนของสาธารณชน ความประสงคหรือ
หัวใจของกฎหมายอาญามีเชนนี้ ฉะนัน้ จงึควรกําหนดโทษจําเลยใหเหมาะสมกับความประสงคของ
กฎหมาย  และเพื่อใหเปนไปเชนนั้นจึงควรคํานึงถึง 
    (1) สถานที่กระทําผิด เกี่ยวกับสถานที่กระทําผิดกฎหมายก็บญัญัติโทษในเรือ่งนี้
เปนพิเศษ เชน ลักทรัพยในเคหสถาน โทษหนกักวาลักทรัพยธรรมดา สําหรับกรณีที่กฎหมายไมได
บัญญัติไวเปนพิเศษ ก็ควรวางเกณฑผิดกวากรณีธรรมดา เชน กระทําความผิดในสถานที่เคารพ
ในทางศาสนา กระทําผิดในศาล เปนตน ควรกําหนดโทษใหหนักกวาการกระทําผิดในสถานทีแ่หงอืน่ 
กรณีที่การกระทําผิดใดมีมากในทองที่ใด เชน คดีปลนทรัพย ชิงทรัพย ฆาคนในทองที่ที่มีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นบอย ๆ ยอมทาํใหประชาชนรูสึกหวาดกลัวไมอยากจะเขาไป  ซ่ึงทําใหเกิด
ความเสยีหายอยางมากแกรัฐบาล ควรวางโทษกําหนดไวสําหรับความผดินัน้ในทองทีน่ั้นใหหนักเพือ่
จะไดเปนตวัอยางแกจําเลย  หรือผูที่จะกระทําผิดอ่ืน 
    (2)  เวลากระทําผิด เกี่ยวกับเวลากระทําผิด ในบางกรณีกฎหมายกําหนดไว
เปนพิเศษเชนเดียวกับสถานที่กระทําผิด เชน ลักทรัพยในเวลากลางคืนในที่หรือบริเวณที่มีเหตุ 
เพลิงไหม การระเบิด อุทกภยั ฯลฯ หนักกวาลักทรัพยในเวลาธรรมดา สําหรับการกระทําผิด
บางอยางนอกจากที่กฎหมายกําหนด ควรใชดุลพินิจกําหนดโทษเกี่ยวกบัเวลากระทําผิดไวดวย เชน 
การทํารายรางกายตอหนาฝูงชนในเวลากลางวัน กระทําผิดในเวลามหาชนประชุมกันทําพิธีหรือ
กิจการอันใดอนัหนึ่ง ยอมเปนการแสดงถึงความอุกอาจของการกระทําความผิด การกําหนดโทษ
ยอมผิดกวาที่กระทําตามธรรมดา  แมในกรณีที่จําเลยรับสารภาพ  ก็ไมควรลดโทษให 
    (3)  ผลของการกระทําผิด มีผลรายประการใด ผลรายนั้นตองแยกพิจารณาวา  
รายมาก รายปานกลาง หรือเปนเพียงผลรายเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ลักทรัพยเพยีง 5 บาท 10 บาท ยอมมี
ความรุนแรงแตกตางกับการลักทรัพยเปนจาํนวนหมื่นจํานวนแสนบาท ในเรื่องนี้มีกฎหมายกาํหนด
แนวทางอยู เชน ตามมาตรา 335 วรรคทาย ลักทรัพยโดยเปนการกระทําโดยความจําใจ หรือ       
ความยากจนเหลือทนทาน และทรัพยนั้นมีราคาเล็กนอย ศาลจะลงโทษตามมาตรา 334 ลักทรัพย
ธรรมดาได   เปนตน 

                                                 
24 สรรเสริญ  ไกรจิตติ.  (2523,  มกราคม-กุมภาพันธ).   “ดุลพินิจในการกําหนดโทษ.”   ดุลพาห, 27.  
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    สําหรับการกระทําของจําเลย ซ่ึงแมจะกระทําลงไปดวยเจตนาดหีรือเปนผลดีแต
ไมเปนขอแกตวัใหพนโทษกค็วรพิจารณาถงึดวย เชน บตุร ซ่ึงยิงบิดาที่ปวยอยางทรมานไมมีทาง
รอดตาย  เปนตน กรณีนีแ้มบุตรจะมีความผิด แตก็ควรคาํนึงถึงการกระทําของบุตรมาประกอบการ
ใชดุลพินิจกําหนดโทษดวย 
    สวนเรื่องผลรายของการกระทําผิดนั้น กฎหมายไดบัญญัติวางเกณฑกําหนด
โทษไวเปนขัน้ ๆ ลดหล่ันกัน ซ่ึงพอถือเปนหลักในการใชดุลพินิจ เชน ทํารายรางกายโดยตีศีรษะ
แตกกับแทงเขาตาบอด กฎหมายวางกําหนดโทษคนละบทอัตราโทษหนักและเบาตาง กัน หรือเบิก
ความเท็จในคดีแพงกับเบิกความเท็จในคดีอาญาตามมาตรา 177 วรรคแรกและวรรคสอง กําหนด
โทษไมเทากนั  เปนตน 
    (4)  การกระทําผิดนั้นกระทบกระเทือนตอผูเสียหายหรือรัฐเพียงใด กฎหมาย
กําหนดโทษในกรณีเชนนี้ผิดกัน เชน ฆาผูอ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย ทํารายถึง
ทุพพลภาพ หรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวา 20 วัน ซ่ึงกฎหมายกําหนดโทษมากกวา
ธรรมดา แตคดีใดไมเขาเกณฑดังกฎหมายกาํหนด ควรใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหไดใกลเคียงกนั 
เชน ผูเสียหายถูกทํารายตองทนทุกขเวทนาเพียง 19 วัน ควรกําหนดโทษใหใกลเคียงกับที่กฎหมาย
กําหนดไว สําหรับผูทนทุกขเวทนากวา 20 วัน นอกจากนี ้ควรพจิารณาถึงกิริยาทีก่ระทําประกอบดวย 
เชน  ทําโดยความทรมานอยางทารุณโดยปราศจากความเมตตา  เปนตน 
    บางกรณีรัฐมีความจาํเปนที่จะตองปองกันเพื่อประโยชนของสาธารณชน เชน 
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ซึ่งเปนการกระทําที่ใหสังคมเดือดรอน ความผิดเกี่ยวกับการ
ลักลอบตัดไม ซ่ึงทําใหทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศเสียหายเชนนี้ ควรถือเปนแนวกําหนด
โทษเปนการปราบปรามและปองกันมิใหกระทําความผิดเกิดขึ้นอกี โทษที่กําหนดมคีวามหนกัเบา
ใหไดสัดสวนกับผลของการกระทํา เชน มียาเสพติดใหโทษจํานวนมากนอยเพียงใด จํานวนไมที่  
ถูกทําลายมีจํานวนมากนอยเทาไร กําหนดโทษใหหนักเบาใหไดสวนสัดลดหลั่นกัน 
    (5)  การลงโทษ ควรเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน สําหรับคดีที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน เวนแตจะมีเหตุแหงคดีที่แตกตางกันออกไป เชน คดีกอนจําเลยเปนชายอายุ 30 ป         
ลักทรัพยราคา 500 บาท ศาลกําหนดโทษไว 2 ป คดีตอมาจําเลยเปนชายอายุ 25 ป ลักทรัพยราคา 
400 บาท นับวาลักษณะคดีคลายคลึงกับคดีกอน จึงควรกําหนดโทษใหเทาเทียมกันกับคดีกอน         
แตกรณีทีเ่หตแุหงคดแีตกตางกัน เชน จําเลยเปนหญิงอาย ุ30 ป มีบุตรหลายคน ประกอบกับมีความ
ยากจนขนแคน จึงลักกลวย 1 หวี ราคา 12 บาท เพื่อนําไปใหบุตรรับประทาน จําเลยยอมรับสารภาพ 
ศาลอาจกําหนดโทษเพยีง 1 ป จําเลยรับสารภาพโดยดีเปนประโยชนตอการพิจารณา เห็นควรปราณี
ลดโทษใหกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจําคุกจําเลยมีกําหนด 6 เดือน  
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และจะใชดุลพินิจรอการลงโทษจําเลยไวมกีําหนด 1 ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ก็ได  
เพราะพฤติการณแหงคดีแตกตางจากคดีทัง้สองดังกลาวขางตนนั่นเอง 
    ในการใชดุลพนิิจในการกําหนดโทษจําเลยนั้น จะวางขอกําหนดนับเปนเทานั้น
เดือน เทานี้ป ใหแนนอนลงไปในทางใดไมได  แตควรใชสามัญสํานึก (Commonsense) ในการ
กําหนดโทษแตละกรณีเปนเรื่อง ๆ ไป  โดยใชหลักเกณฑดังกลาวขางตนเปนเกณฑ 
 
 2.2.4 บทบาทของผูเก่ียวของในกระบวนการกําหนดโทษ 
  กระบวนการกาํหนดโทษในประเทศไทย โดยสวนใหญแลวจะเปนเรื่องระหวางศาลกับ
จําเลย โดยศาลจะใชดุลพนิิจในการกําหนดโทษโดยพจิารณาจากขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานตาง ๆ   
ที่ไดมาระหวางการพิจารณาคดี วาการกระทําผิดของจําเลยนั้น สมควรลงโทษสถานใด จึงจะมีความ
เหมาะสมกับความผิด ซ่ึงในชั้นของการกําหนดโทษนั้นพนักงานอัยการจะไมสามารถเขามามี
สวนรวมในขั้นตอนนี้ได โดยจะปลอยใหเปนการดําเนินการระหวางศาลและจําเลย เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มิไดมีบทบัญญัติที่กําหนดใหพนักงานอัยการสามารถ
เสนอโทษที่จะลงแกจําเลยตอศาลได  เหมือนอยางในประเทศเยอรมันที่มีการบัญญัติใหอํานาจ
ในสวนนี้ ดังนั้นพนักงานอัยการจึงกระทําไดแตเพียงเสนอคําฟองตอศาลวาการกระทําของจําเลยเปน
ความผิดฐานใด และมาตราใด เทานั้น แตอยางไรก็ดีกฎหมายก็มิไดตัดสิทธิของทนายความและ
ผูเสียหายในการที่จะเขามาเกีย่วของในชั้นของการกาํหนดโทษจําเลยแตอยางใด ดังนั้นทนายความและ
ผูเสียหายจงึสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการกําหนดโทษได   ดังนี ้
   1. ทนายความ ในทางปฏิบัติทนายความจะเขามามีสวนรวมในการกาํหนดโทษ
ของศาลโดยการเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลย เพื่อใหศาลลงโทษจําเลยสถานเบา 
แตทนายความจะไมมีสิทธิเสนอแนะ อัตราโทษที่เหมาะสมตอศาลอยางประเทศสหรัฐอเมริกาได
เพราะเปนเรื่องดุลพินิจของศาล 
   2. ผูเสียหาย บทบาทของผูเสียหายตอการกาํหนดโทษในประเทศไทยยงัมีอยูนอย
แตในทางปฏิบัติผูเสียหายสามารถเขามามีสวนรวมในการกําหนดโทษของศาลได โดยการเสนอ
ขอเท็จจริงตอศาลวาจําเลยไดพยายามบรรเทาผลรายที่เกดิขึ้นแลว เพือ่ใหศาลนําขอเท็จจริงดังกลาว
นั้นไปประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษจําเลยไดเชนเดียวกัน  
   ดังนั้น การเปดโอกาสใหกับบุคคลที่เกี่ยวของเหลานี้สามารถเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดโทษของศาลได จึงมีความสําคัญและมีผลทาํใหกระบวนการกําหนดโทษ
เปนไปอยางเหมาะสม และเปนธรรมกับจําเลยมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับปรุงแกไขจําเลยให   
กลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป  
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2.3  หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล  (Individualization)25 
  การลงโทษตามหลกัการนี ้จะตองมีการกาํหนดโทษใหมคีวามเหมาะสมกับตวัผูกระทําผิด 
(Punishment to Fit the Criminal) โดยพิจารณาถึงความจริงที่วามนุษยแตละคนมีความสามารถ       
ไมเทาเทียมกนัในการรับผิดชอบ ทั้งยังมบีุคคลหลายประเภทที่ควรจะไดรับการลดโทษหรือไมตอง 
รับโทษเลย การลงโทษตามแนวคดินี้จะมุงเนนที่ตวัผูกระทําผิดโดยตรง หาไดตองการใหมีผลถึง
บุคคลอื่นไม โดยมุงทีจ่ะปรับปรุงแกไขอบรมบมนิสัยของผูกระทาํผิด ใหผูกระทําผิดสามารถกลับตน
เปนพลเมืองดแีละกลับคืนสูสังคมได เพราะการลงโทษโดยการทําใหผูกระทําผิดไดรับความยากลําบาก
หรือไดรับผลรายนั้น ในบางกรณีกไ็มเหมาะสมกับตัวผูกระทําผิด และไมสามารถทําใหผูกระทําผิด
ประพฤติตัวดขีึ้นได 
  การลงโทษใหเหมาะสมกบัความผิดและตวัผูกระทาํความผิด มแีนวคดิที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่วาการที่มนุษยแตละคนกระทําผิดนั้น ยอมเนื่องมาจากบุคลิกลักษณะอุปนิสัยของผูกระทําผิด 
และพฤติการณภายนอก เชน ส่ิงแวดลอมรอบตัวผูกระทําผิด ซ่ึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะกระทําความผิด ฉะนั้นบุคคลจึงตองปรับ
บุคลิกลักษณะของตนใหเขากับสิ่งแวดลอมอยูเสมอ เพราะบุคลิกลักษณะกับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่มี
ความสัมพนัธเกี่ยวเนื่องกนัอยูตลอดเวลา แตบุคคลแตละคนยอมไมสามารถปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม
หรือสภาวะการณ (situations) ตาง ๆ ไดเหมือนกนั เพราะบุคคลแตละคนตางมีบุคลิกลักษณะหรอื
สวนที่ประกอบเขาเปนบุคลิกลักษณะแตกตางกันไป ดังนั้นแบบแหงความประพฤติของบุคคล 
(pattern of behaviour) ยอมมีลักษณะแตกตางกันไปดวย ซ่ึงอาจเปนไปในทางเขากบัสังคมและเปน
ปฏิปกษตอสังคม นักจิตวิทยาจึงเชื่อวาลักษณะของความประพฤติอันเปนปฏิปกษตอสังคมมีปรากฏ
อยูในตัวบุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความวาบุคคลทุกคนมีความเอนเอียงไปในทางประกอบอาชญากรรม 
(tendency towards crime)26 ดวยกันทั้งส้ิน 
  ส่ิงแวดลอมจึงเปนปจจยัหนึ่งที่มีผลตอการตดัสินใจของบคุคลใหกระทาํผิด โดยสิ่งแวดลอม
จะเปนตัวกระตุนการตัดสินใจของบุคคลใหกระทําผิด ไมวาบุคคลนั้นจะมีความคิดที่จะกระทาํผิด
อยูกอนแลวหรือไมก็ตาม ซ่ึงที่ถูกตองแลวมนุษยจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตนใหถูก
กฎหมาย อนึ่งการตัดสินใจของบุคคลจะขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยางเชน สังคม จิตวิทยา 
วิทยาศาสตร เปนตน และการตัดสินใจของบุคคลเพื่อกระทําการใด ยอมขึ้นอยูกับพื้นฐานทาง
จิตใจของแตละบุคคล ซ่ึงแตกตางกันไปในแตละบุคคล โดยส่ิงแวดลอมเปนปจจยัหนึ่งที่มากระตุน
                                                 

25 Raymond  Saleilles.  (1968).   The Individualization of Punishment.   Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 177 – 179. 

26 ชาย  เสวิกุล.  (2517).  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา.   หนา  204. 
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ใหคนกระทําผิด ดังนั้นการกระทําความผดิของบุคคลจึงมีส่ิงแวดลอมเขามาเกี่ยวของ เชน บุคคลที่มี
ที่พักอาศัยอยูในชุมชนแออัด พบเห็นการกระทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพยอยูเปนประจําจนเกิด
ความเคยชนิ ทําใหเกิดพฤตกิรรมการเลียนแบบอาชญากรขึ้น โดยไดลงมือกระทําความผิดเชนนั้นบาง 
เปนตน ประกอบกับอิสระและเสรภีาพเปนสิ่งที่สําคัญและมีอยูในการกระทําของบุคคลทุกคน ฉะนัน้
บุคคลจะเลือกกระทําความผดิหรือไมจึงขึน้อยูกับการตดัสินใจของตนเองเปนสําคญั 
 
 2.3.1 ความมุงหมายของการลงโทษ27 
  ความมุงหมายของการลงโทษ คือ การลงโทษนั้นจะตองเปนการลงโทษโดยคํานึงถึง
ธรรมชาติของผูกระทําผิดหรืออาชญากรเปนสําคัญ มิใชลงโทษโดยคํานึงถึงความเสยีหายที่เกดิขึ้น
เปนสําคัญ 
  การลงโทษที่ชอบดวยกฎหมาย จะตองเปนการลงโทษที่เหมาะสมกับผูกระทําผิดและ
ทําใหผูกระทําผิดรวมทั้งผูบริสุทธิ์สามารถอยูรวมกนัในสังคมไดอยางปกติสุข และเปนการลงโทษ
ในการกระทาํที่กฎหมายบัญญัติไวเปนความผิด เพราะเปาหมายสุดทายของการลงโทษก็คือความ
เสมอภาคกันในกฎหมาย 
  ฉะนั้นการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับผูกระทาํผิด จะกระทาํไดก็ตอเมื่อมีการ
ปรับปรุงวัตถุประสงคในการลงโทษ  โดยกําหนดใหกฎหมายมีความยดืหยุน 
  การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตวัผูกระทําผิด มีความมุงหมายเพื่อให
ไดมาซึ่งพฤติการณแวดลอมของคดี และไมใชกฎหมายอยางยอ โดยละเลยขอเท็จจริงที่แตกตาง
กันในแตละคดี ดังนัน้การลงโทษโดยมีความมุงหมายไปถึงอุปนิสัยและบุคลิกลักษณะจึงตรงขาม
กับการลงโทษที่มุงจะทดแทน โดยไมคํานึงถึงการกระทําในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 
และการที่จะใหความมุงหมายในเรื่องการลงโทษ สามารถนํามาใชกับผูกระทําผิดไดอยางเหมาะสม 
จําเปนจะตองยอมรับเอาธรรมชาติของบุคลิกลักษณะ และอุปนิสัยใจคอของผูกระทําผิดมาใช
บังคับเพื่อใหการลงโทษเกิดความเปนธรรม และสามารถแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูกระทําผิด
ใหกลับตนเปนคนดีไดโดยไมกลับไปกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก แตถาอาชญากรนั้นไมอาจปรับปรุงแกไข
ใหกลับตนเปนคนดีได ยอมจะตองใชวิธีการกําหนดโทษอยางรุนแรง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน
ผลประโยชนของคนในสังคมจากอาชญากรรม 
  ดังนั้น การดดัแปลงการลงโทษบุคคลใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตวัผูกระทํา
ผิดจึงมีความสาํคัญตอการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด และเปนการปองกันสังคมจากอาชญากรรมที่
                                                 

27 Raymond   Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 8 – 10. 
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จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกดวย ปจจุบันไดเรียกหลักการลงโทษดังกลาวนี้วา “หลักการลงโทษใหมี
ความเหมาะสมกับตัวบุคคล” (Individualization) 
 
 2.3.2 ประเภทของการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล   (Types  of  Individualization)28 
  กระบวนการยตุิธรรมในปจจบุันยงัประสบปญหาในเรื่องการลงโทษ ใหมีความเหมาะสม
กับความผิดและตัวผูกระทาํผิด ฉะนั้นเพื่อใหการลงโทษเปนไปอยางเหมาะสมจึงมีการจําแนก
ประเภทของการลงโทษใหเหมาะสมกับตวับุคคล   ดังนี ้
  ก.  การลงโทษใหเหมาะสมกับตวับุคคล โดยใชระบบของกฎหมาย (legal individualization)  
  ข. การลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบของอํานาจตุลาการ (judicial 
individualization) 
  ค. การลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยระบบการบริหารเรือนจํา (administrative 
individualization) 
 
  ก.  การลงโทษใหเหมาะสมกับตวับุคคล โดยใชระบบของกฎหมาย (legal individualization)  
   การลงโทษใหเหมาะสมกบัตวับุคคลตามระบบนี ้ เปนการนําบทบัญญัตขิองกฎหมาย
มาเปนกรอบใหมีการลงโทษใหเกิดความเหมาะสมกับผูกระทําผิด โดยบทบัญญัติของกฎหมายจะมีการ
บัญญัติอยางชดัเจนแนนอนในเรื่องพืน้ฐานทั่วไป และผูพิพากษาจะเปนผูมีหนาที่นาํหลักการลงโทษ
ที่เหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดมาใชในการพิพากษาคดี โดยคํานึงถึงองคประกอบที่
แตกตางกันในแตละคดี และกฎหมายเองก็เปนแบบของการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคลโดยการ
ใชระบบของอาํนาจตุลาการ 
   การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบของกฎหมายจําแนกได
ดังนี้29 
   1. ความจําเปนทัว่ไปของหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใช
ระบบของกฎหมาย 
   2. ตัวอยางการใชหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลที่ไมถูกตอง 
 
                                                 

28 Raymond  Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems. pp. 11 – 12. 

29 Raymond  Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 200 - 226.  
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   1. ความจําเปนทัว่ไปของหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใช
ระบบของกฎหมาย 
    ในกรณีทั่วไปหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลแบงออกเปน 3 ชนิด  
ดังที่ปรากฏ  คือ 
    1)  หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบของกฎหมาย  
เปนหลักการที่กําหนดโทษลวงหนาไวในกฎหมาย  
    2) หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชอํานาจตุลาการ  
เปนหลักการที่ดีที่สุดที่ใหผูพพิากษาเปนผูใชดุลพินิจในการตัดสิน 
    3) หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยระบบการบริหาร
เรือนจํา  เปนหลักการที่กําหนดโทษโดยมีระยะเวลา 
    ในหลักความจริงแลว ไมมีหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล
โดยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายสามารถใชบังคับแตกตางกันไปตามประเภทของคดี ซ่ึงกฎหมาย 
ไมสามารถที่จะรับรองลักษณะเฉพาะของแตละคดีได ซ่ึงหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับ
ตัวบุคคลโดยกฎหมายนั้น พิจารณาเมื่อมีเหตุผลสําหรับบรรเทาโทษหรือเพิ่มโทษ โดยอาศัยความ 
สัมพันธระหวางความผิดวาเปนความผิดที่รายแรงหรือไมและระดับของความรับผิดชอบ ดังนั้น
หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลที่อาศัยความรับผิดชอบ จึงเปนการกลับไปสูสภาพ
ของสํานักนีโอคลาสิก ซึ่งเปนการใชหลักการลงโทษใหเหมาะสมกบัตัวบุคคลที่ไมถูกตอง เพราะ
การนํากฎหมายมาใชจะตองยอมรับถึงเหตุบรรเทาโทษ กลาวคือ เมื่อมีการกระทาํความผิดเกิดขึ้น 
จะตองนําบุคลิกลักษณะ ของผูกระทําผิดมาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย เพื่อใหการกําหนดโทษ
เกิดความเปนธรรมตอตัวผูกระทําผิด 
    ตัวอยางของเหตุความรับผิดในธรรมชาติของความผิด ที่เกิดจากการกระทําโดย
ไมเจตนาฆา เชน เจตนาทํารายรางกาย ผูกระทําสามารถคาดเห็นผลลวงหนาถึงความเปนไปไดของ
ผลที่จะเกิดขึน้ภายหลังการทาํรายได ซ่ึงกค็ืออาจเปนผลใหเกิดเปนการฆาได นั่นเอง เนื่องจากเปน
ขอเท็จจริงที่สามารถคาดหมายลวงหนาได   ดังนั้นจึงถือวาเปนการฆาโดยเจตนา 
    แตอยางไรก็ตามการกระทําความผิดอาญาดังกลาว ก็ไมเปนความผิดในฐาน
ไตรตรองไวกอน และผลของการที่บรรเทาผลรายมิใหเกิดเปนความผิดสําเร็จ ก็ไดรับการรับรอง 
ในกฎหมายใหเปนเหตุบรรเทาโทษได อีกทั้งการกระทําโดยปองกันซึ่งไมเหมือนกับการฆา    
คนตาย แตกถื็อวามีเจตนาฆาเหมือนกนั แตการฆาเนือ่งจากการกระทําโดยปองกนันั้นมีพฤติการณ
อันเปนเหตุอันควรลดหยอนโทษได 
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    ตอมาในภายหลังความผิดทางอาญา จึงไดมีการคํานึงถึงหลักการบรรเทาโทษ
เมื่อมีพฤติการณอันเปนเหตุอันควรลดหยอนโทษ โดยขอสันนิษฐานที่จําเปนเกี่ยวกับการบรรเทา
โทษจะเขาไปเกี่ยวของในคดีอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ซ่ึงรางประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ
สวิสเซอรแลนด 30  ถือเปนรางที่มีระบบการลงโทษที่ดีที่สุด กลาวคือ มีการอนุญาตใหผูพิพากษา   
ลดโทษไดเมื่อมีความแตกตางของการกระทําผิด 
    แตอยางไรก็ตามจะตองเขาใจวาบทบัญญัติของกฎหมาย จะมีกรอบของการบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตวับุคคลอยูแลว กลาวคือหมวดหมูของกฎหมายจะบอกถึง
แบบแผนและระบบการลงโทษที่จะมีการบัญญัติไว โดยการลงโทษนั้นจะตองเปนไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติและภายในขอบเขตทีก่ฎหมายใหอํานาจ โดยกฎหมายจะมีการบญัญัติไวอยางชัดเจนในเรื่อง
พื้นฐานทั่วไป และมีความยืดหยุนโดยในการพิพากษาคดีผูพิพากษาจะตองใหความสําคัญกับบุคลิก 
ลักษณะของผูกระทําผิดเพื่อนํามาใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษ 
 
   2. ตัวอยางของการใชหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบคุคลที่ไมถูกตอง 
    การใชหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชกฎหมายไดกอใหเกิด
ตัวอยางทีน่าเสียใจเกิดขึ้น เนื่องจากมีการนําหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคลมาใชตามบุญ
ตามกรรม โดยมีการตัดสินใหเนรเทศจาํเลยดวยเหตุ ตามฟองที่จําเลยไมอาจปรับปรุงแกไขให  
กลับตนเปนคนดีได โดยทีผู่พิพากษามิไดฟงขอเท็จจริงอยางอื่นประกอบ ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงควร
สนับสนุนใหผูพิพากษาอยูบนพื้นฐานของหลักการลงโทษ ใหเหมาะสมกับตวับุคคล  
    ผลกระทบจากคําพิพากษาที่เครงครัด 31  ทําใหมีการเสนอประเภทของมูลเหตุ    
จูงใจตาง ๆ เกี่ยวกับความผดิทางอาญาในกฎหมาย โดยมีความมุงหมายใหกฎหมายดงักลาวใหอํานาจ        
ผูพิพากษาในการพิจารณาวาอาชญากรมีมูลเหตุจูงใจอะไรจึงกระทําความผิด เพื่อนําขอเท็จจริงดังกลาว
มาปรับกับโทษวาควรจะลงโทษอยางไรจึงจะเหมาะสม ดังนั้นจึงมีการเสนอใหในกฎหมายมีบทบัญญัติ
ในเรื่องการพจิารณาเกีย่วกับมูลเหตจุูงใจตาง ๆ การแบงประเภทของมลูเหตจุูงใจ และบุคลิกลักษณะ
ของอาชญากร เพื่อนํามาประกอบในการลดหรือเพิ่มโทษ ฉะนั้นแบบของการลงโทษใหมีความ
เหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิดจึงอยูบนพื้นฐานของขอสันนิษฐานที่ไดมาจากมูลเหตุจูงใจ 
โดยมูลเหตุจงูใจที่ถูกตอง จะเปนประโยชนตอการใชเปนเกณฑในการกําหนดโทษใหมคีวามเหมาะสม

                                                 
30 Preliminary draft of the Swiss penal code  (Wording of 1903, art. 22). 
31 See particularly the excellent work of  Holtzendorff.  (1889).  “Das Verbrechen des Mordes und die 

Todesstrafe : die Psychologie des Mordes.” Also the account, by Garcon, of Alimena’s “Le Premeditazione.”  
in  the Nouvelle revue historique du droit francais et etranger.  p. 792, seq. 
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กับความผิดและตัวผูกระทําผิด ซ่ึงมูลเหตุจูงใจดังกลาวก็ไดถูกนํามาใชเปนเกณฑในการกําหนดโทษ
ของผูพิพากษาดวยเชนเดียวกัน ดังนั้นการนําหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล    
โดยใชระบบของกฎหมายมาใชอยางไมถูกตอง จึงหมายถึงการลงโทษผูกระทําผิดบนพืน้ฐานของ
ความรับผิดชอบในผลของการกระทํา โดยละเลยตอธรรมชาติและบุคลิกลักษณะที่แทจริงของ
อาชญากรนั่นเอง 
    มันเปนความจริงที่วาการลงโทษบุคคลนั้น มิใชเปนการลงโทษโดยประสงคที่
จะชดเชยความเสียหายดานวัตถุ ตรงกันขามแลวเราลงโทษเขาก็เพราะสิ่งที่เขากระทําเปนความผิด
และสมควรไดรับโทษตางหาก 
    ตัวอยางการนําหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลผิด โดยใชระบบ 
ของกฎหมายมาใชบังคับอยางไมถูกตองอีกตัวอยางหนึ่ง ก็คือในคดีการกระทําผิดของบุคคลที่มี
อาการทางประสาท บุคคลที่มีอาการทางประสาทจะไมตองรับผิดชอบในความผิดที่ไดกระทําลง 
ซ่ึงความจริงแลวเขาควรจะตองรับโทษ แตการสนับสนุนใหมีการรับโทษยังมีอยูนอย ดังนั้นจึงควร
สนับสนุนใหมีการลงโทษ โดยกําหนดใหการรับโทษใชระยะเวลาทีส้ั่นและมุงแกไขผูกระทําผิดให
สามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางรวดเร็วกอนที่เขาจะไดรับเสรีภาพ แตความเปนจริงก็คือบุคคลที่
กระทําผิดเหลานั้น มักจะถูกกําหนดใหเขารับการรักษาเปนพิเศษในโรงพยาบาลของคนบาหรือ
อยางนอยที่สุด ก็จะถูกกักขังอยางตายตัว และที่สําคัญที่สุดก็คือผูพิพากษาจะอนุญาตใหกักขังใน
ระยะยาวก็ได ถาตองการใหสังคมมีความปลอดภัย ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมถูกตอง และไมอาจบําบดั
แกไขผูกระทําผิดใหกลับคืนสูสังคมได 

 
 ข. การลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบของอํานาจตุลาการ (judicial 
individualization) 
  การลงโทษใหเหมาะสมตามระบบนี้ ผูพิพากษาจะเผชิญหนากับตัวอาชญากร
หรือผูกระทําผิดและการกระทําความผิดของเขาเปนสําคัญ ซ่ึงผูพิพากษาควรจะยอมรับการลงโทษที่
เปนการปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิดใหกลับตนเปนคนดี เพื่อใหผูกระทําผิดสามารถ
กลับคืนสูสังคมได ซ่ึงการลงโทษอันเปนการปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดจะกระทําไดกต็อเมื่อผูพิพากษา
มีขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกบัผูกระทําผิดอยางเพียงพอไมวาจะเปนประวัติครอบครัวและภูมหิลังทาง
สังคม (family and social background) บุคลิกลักษณะ (character) ประวัติการกระทําความผิด (prior 
convictions) สภาพรางกายและภาวะแหงจิตใจ (physical and mental condition) ฯลฯ โดยขอมูลที่
ไดมานั้นจะตองเปนขอมูลที่ครบถวนถูกตองและปราศจากการบิดเบอืน จึงจะทําใหการกําหนดโทษ
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ของศาลเปนไปอยางเหมาะสมและสามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําความผิดได และ
สามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมไดอยางแทจรงิ 
  การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบของอํานาจตุลาการจําแนกได
ดังนี้32 
  1. รูปแบบเดิมของหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล 
  2. ความยากลําบากในการใชบงัคับเหตุจูงใจในการลงโทษ 
  3. ระบบที่คูขนานไปกับการลงโทษ : การลงโทษโดยถูกสังคมปฏิเสธ (The system 
of Parallel Punishment : Punishment and Social Dishonor) 
 
  1. รูปแบบเดิมของหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล 
    การลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล เปนการนาํหลักเรื่องความแตกตาง
ของบุคลิกลักษณะอาชญากรมาใชประกอบในการกําหนดโทษ ซ่ึงการนาํบุคลิกลักษณะ ทีแ่ตกตางกนั
ของอาชญากรมาใชกอใหเกดิปญหา 2 ประการ  คือ 

1. ปญหาในเรื่องการจัดหมวดหมูประเภทของอาชญากร 
2. ปญหาในเรื่องการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิด 

    ซ่ึงปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเปนอุปสรรคตอผูพิพากษาในการนาํหลักการ
ลงโทษใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิด มาใชบังคับกับการกําหนดโทษใหมากขึ้น 
โดยแนวปฏิบตัิในการบรรเทาโทษหรือเพิม่โทษใหหนักขึน้ จะขึ้นอยูกบัมูลเหตุจงูใจในการกระทําผิด 
ซ่ึงทฤษฎใีนเรือ่งมูลเหตุจงูใจ 33  ไดมกีารกลาวไวอยางคลุมเครือในกฎหมายอาญาสมยัใหม อีกทั้งราง
กฎหมายเบื้องตนของประเทศสวิตเซอรแลนด ก็มิไดรับเอาระบบของประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด 
กลาวคือจะไมมีการกําหนดพฤติการณบรรเทาโทษเอาไวในกฎหมาย แตจะใหผูพิพากษาเพียงผูเดียว
เปนผูตัดสินใจวาการกระทําดังกลาวของจาํเลย มีเหตุอันสมควรที่จะไดรับการบรรเทาโทษหรือไม  
ทําใหดเูหมือนวามีการนํากฎหมายมาใชลงโทษจําเลยเกินควรแกกรณ ี
    ฉะนั้น จึงควรมีการหยิบยกพฤติการณในการบรรเทาโทษใหเขามามีบทบาท 
ในการกําหนดโทษของศาล และอนุญาตใหมีการลดการลงโทษโดยกฎหมาย 

                                                 
32 Raymond  Saleilles.  (1968).   The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : 

Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  p. 237. 
33 See the work, previously cited, of Holtzendorff,  “Das Verbrechen des Mordes und die 

Todesstrafe.” 
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    แนวคิดในรางกฎหมายเบื้องตนของประเทศสวิตเซอรแลนดนั้น ไมตรงกับ
หัวใจของประมวลกฎหมายอาญาสมยัใหม ที่มีแนวคดิที่คาํนึงถึงความรูสึกของสาธารณชน โดยระดบั
โทษจะขึ้นอยูกับการกระทําของผ ู กระทําผิดวาเปนการกระทําที่ละเมิดกฎหมายสําคญัของสังคมและ
ประเพณีที่แพรหลายหรือไม และถาการกําหนดโทษนั้นไมเขมงวดและไมผอนผันแตยังคงเหมาะสม
ตามความรูสึกของประชาชนก็ควรจะรักษาการกําหนดโทษไวที่ระดับเชนนั้น 
    แมพฤติการณในการบรรเทาโทษจะไมมีรูปแบบกําหนดไวอยางแนนอน แตก็ควร
จะนํามาประกอบในการพจิารณาความผิด และถาเปนผลวาจําเลยมีความผิดจริง จําเลยก็จะตองถูก
ลงโทษตามกฎหมายอยางเขมงวด แมวาจะมีเหตุจูงใจใหยกโทษใหหรือไมก็ตาม แตอคติและ
ความลําเอียงอาจมีผลตอการปลอยตัวจําเลยใหพนผิดไป 
    ระดับการกําหนดโทษในรางกฎหมายเบื้องตน ของประเทศสวิตเซอรแลนด
ยอมรับพฤติการณบรรเทาโทษโดยเฉพาะเทานั้น จึงทาํใหเกิดความแตกตางกันในการบรรเทาโทษ
หรือการลงโทษใหหนักขึ้น ซ่ึงตามกฎหมายหมวดหมูของเหตุจูงใจที่แตกตางกัน จะขึ้นอยูกับ
ชนิดของความผิดอาญา โดยเหตุจูงใจเหลานี้จะชี้ใหเห็นวาผูกระทําผิด เปนผูมีจิตใจที่ดีหรือช่ัว
อยางไร และยังมีผลตอเนื่องไปถึงการบรรเทาโทษหรือการลงโทษใหหนักขึ้นอกีดวย นอกจากนัน้
การพจิารณาในเรื่องเหตุจงูใจยงัมีผลตอการกําหนดโทษและระยะเวลาในการรับโทษ กลาวคือกําหนด
ระยะเวลาในการรับโทษที่แนนอน จะมีผลเกี่ยวพันถึงการแกไขบุคลิกลักษณะของผูกระทําผิดให
กลับตนเปนคนดี โดยเหตุจงูใจที่ถูกตองจะเปนบรรทัดฐานในการกําหนดธรรมชาติและรายละเอียด
ของการกําหนดโทษ   ดังนัน้เหตุจูงใจที่ถูกตองจึงเปนสิ่งที่จําเปนในการกําหนดโทษ 
  2 . ความยากลําบากในการใชบงัคับเหตุจูงใจในการลงโทษ34 
    ความคิดในเรือ่งเหตุจูงใจจะตองมีการพัฒนาใหมากขึ้น และกระทําอยางเต็มที่ 
ซ่ึงการพิสูจนเร่ืองเหตุจูงใจจะตองพิจารณาขณะที่มีการกระทําผิดอาญา รางกฎหมายเบื้องตนของ
ประเทศ สวิตเซอรแลนดเรียกเหตจุูงใจนี้วา  “เหตุจูงใจบริสุทธิ์”  (honorable motives) 
    ในคดีของอาชญากรมืออาชีพ ขโมยบางคนมีความผิดฐานฆาคนตาย เนือ่งจากการ
ฆาเปนเหตจุูงใจเดยีวทีจ่ะปองกันการกระทําผิดของตนไมใหถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย เพราะผูตาย
คือพยานที่สําคัญที่รูเหน็การกระทําผิดของตน ดังนัน้เหตุจูงใจทีป่รากฏจึงใชเปนบรรทัดฐานสําหรับ
ระดับการกําหนดโทษ โดยเหตุจูงใจเปนแรงกระตุนชั่วครูใหเกิดการตัดสินใจกระทําผิดอาญาแตเหตุ
จูงใจดงักลาวยงัไมเพียงพอทีจ่ะถือวาเปนนสัิยความประพฤติที่แทจริงของผูกระทําผิด 

                                                 
34 Raymond  Saleilles.  (1968).   The Individualization of Punishment.   Publication No. 15 : 

Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.   pp. 247 - 251. 
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    การที่เหตุจูงใจถูกพิจารณาวาเปนแรงกระตุนใหเกิดการกระทําผิดทางอาญา ก็เพราะ
แรงกระตุนเปนสวนสําคัญของเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งเหตจุูงใจยงัเปนตัวกําหนด
ระดับความรายแรงของการประกอบอาชญากรรมอีกดวย 
    ดังนั้นการนําเหตุจูงใจมาใชประกอบในการพิพากษากําหนดโทษ จึงสรางความ
ลําบากใหแกผูพิพากษาเพราะเหตจุูงใจเปนเรื่องภายในจิตใจของผูกระทาํผิด จึงยากทีจ่ะทราบไดวา
ผูกระทําผิดมีเหตุจูงใจใดในการกระทําความผิดอาญา และเหตุจูงใจทีถู่กตองแทจริงเทานั้นที่จะเปน
ประโยชนตอการกําหนดโทษของผูพิพากษาใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิด และทําใหผูกระทาํ
ผิดกลับตนเปนคนดีได 
    อนึ่งแรงกระตุนที่ผิดเหตุผลจะกอใหเกิดโอกาสในการกระทําผิดทางอาญา เชน 
ตัวอยางในคดีที่บุคคลลอบวางเพลิงเพื่อใหไดมาซึ่งเงินประกันนั้น จะเห็นไดวาแรงกระตุนใหเกิด
การกระทําผิดเกิดจากความโลภ ทําใหเขาพยายามกระทาํผิดเพื่อใหไดมาซึ่งเงินประกันเชนเดียวกบั
คดีความผิดฐานลักทรัพยทีแ่รงกระตุนสวนใหญมาจากความโลภ ดังนั้นจึงอาจพดูไดวาความโลภ
เปนเหตจุูงใจที่แทจริงของการกระทําผิดดงักลาว 
    ฉะนั้นจึงอาจถือไดวาเหตุจูงใจเปนสาเหตุของการตัดสินใจกระทําผิด เพราะเปน
ส่ิงที่มีอยูกอนที่จะกระทําผิดอาญา และเหตุจูงใจที่เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติที่แทจริงของการ
กระทําผิดอาญาก็คือบุคลิกลักษณะนัน่เอง 
 
  3. ระบบที่คูขนานไปกับการลงโทษ : การลงโทษโดยถูกสังคมปฏิเสธ (The System 
of Parallel Punishment : Punishment and Social Dishonor)35    
    การลงโทษไมควรมีลักษณะที่เปนการทาํใหผูกระทําผิดกลาย เปนที่เกลียดชัง
ของคนในสังคมเพราะจุดประสงคของการลงโทษ ไมมุงหมายที่จะทําลายชื่อเสียงแตมุงที่จะรักษา
มันไว และความอับอายจากการกระทําความผิดที่ทําใหอาชญากรกลายเปนบุคคลทีสั่งคมไมยอมรับ 
ก็คือการลงโทษที่ทําใหเกิดความอับอาย ซ่ึงความอับอายจากการลงโทษจะปรากฏออกมาอยางเปน
ทางการ 
    อนึ่ง เมื่อพิจารณาในทางจิตวิทยาจะพบวาการประกอบอาชญากรรมมักจะมี
ความเกีย่วของกับกลุมของสังคมเสมอ  
    ความรู สึกมีเกยีรติเปนหนึ่งในบรรดาแรงกระตุนที่นอยทีสุ่ด เหตุผลก็เพราะมัน
เปนตนกําเนิดสังคมอยางบริสุทธิ์ ซ่ึงความรูสึกมีเกียรตินี้เปนสวนหนึ่งในจติใตสํานึกของบุคคลที่
                                                 

35 Raymond  Saleilles.  (1968).   The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 266 – 269. 
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สัมพันธกับกลุมสังคมของเขา และมันไมใชความรูสึกของการมีสติและการวิเคราะหเหตุผล แตมัน
คือความรูสึกของการเปนสมาชิกกลุมที่มีความเสมอภาคกัน และนี่ก็คือมาตรฐานของสังคมปกติ 
ดังนั้นการที่สังคมไมยอมรบับุคคลที่กระทําผิด จึงสงผลทําใหผูกระทําผิดกลายเปนบุคคลที่ไมมีผูใด
คบหาสมาคมดวย แตผูกระทําผิดสามารถที่จะรักษาความสัมพันธกบัคนในสังคมไดถาเขามีความ
กลาที่จะขจดัความอาย 
    ความอับอายและการเสียช่ือเสียง เปนการแสดงประสิทธิภาพของสัตวสังคมที่
แสดงออกมาในรูปของการใชอํานาจตุลาการ โดยมีคําพพิากษาตดัสินโทษผูกระทําผิด ซ่ึงคําพิพากษา
ดังกลาว จะมีผลตอตัวผูกระทาํผิดกับสังคมโดยตรง กลาวคอืคําพิพากษาดงักลาวมีผลทําใหผ ู กระทําผิด
ตองสูญสิ้นเพื่อนฝูงในสังคมนั่นเอง และการลงโทษโดยวิธีของคําพพิากษาตามกฎหมาย จะนํามา
ซ่ึงการคว่าํบาตรในสังคมและการอยูอยางไมมีเกียรติ ซ่ึงความเสียหายจากการไมมีเกียรติในสังคม
นี้ ปจจุบันไดมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยสังคมจะตองใหโอกาสและยอมรับผูกระทําผิด รวมถึง
คืนความรูสึกมีเกียรติในสังคมใหแกเขา เพราะจุดประสงคของการลงโทษคือการคืนสิทธิและฐานะ
ใหแกผูกระทําผิด และทําใหเกิดความรูสึกเทาเทียมกนัในสังคม 
    อนึ่งการลงโทษไมควรถูกออกแบบใหรุนแรงขึ้น และสาเหตุของการลงโทษที่
ทําใหเสื่อมเสียเกยีรตินี้เกิดจากเหตุผล 2 ประการ  คือ 

1. มีความเลวทรามอยางเดนชดัในระหวางอาชญากรดวยกนั 
2. มีการขัดขวางจากสังคมที่จะคืนสิทธิและฐานะใหแกผูกระทําผิด 

    ซ่ึงอุปสรรคสําคัญในการคนืสิทธิและฐานะ ก็คือการไมยอมรับของสังคมที่จะ
เปดโอกาสใหผูกระทําผิดกลับตัวเปนคนด ี
    การลงโทษที่ประสบความสําเร็จนั้น จะไมรวมเกียรติยศที่ผูกระทาํผิดตอง
สูญเสียไป แตเปนการลงโทษโดยมุงหมายที่จะฟนฟูเกียรติยศที่สูญเสียไปใหกลับคืนมา และ
สนับสนุนการนับถือตัวเอง ซ่ึงจุดประสงคที่ใหมีการนับถือตวัเองกเ็พราะการนับถือตัวเองจะทําให
เกดิความคิดใหมในชีวิต มีพลังและความคิดริเร่ิมรวมถึงมีนิสัยเกี่ยวกับการงานที่ดขีึ้น ซ่ึงผลที่ได
จากการนับถือตัวเอง จะทาํใหเขารูสึกวาชีวิตในสังคมมีคาและดวยเหตุนี้จึงทําใหสังคมตองคืน
ความรูสึกมีเกียรติใหแกเขา อนึ่งการลงโทษจะตองนํามาซึ่งการมีชีวิตจิตใจใหม และทําใหเสรีภาพ
รวมถึงความศักดิ์สิทธิของเกยีรติกลับคืนมาไดอีกครั้ง 
    ฉะนั้นการเริ่มตนในส ังคมของผูกระทําผิดที่กลับตนเปนคนดี จึงเปนการยืนยัน
การทดสอบของชีวิต และจดุมุงหมายสุดทายของการลงโทษจะตองใหหลักประกันแกสังคมทีย่อมรับ
ผูกระทําผิดทีก่ลับตนเปนคนดี  ไดวาผูกระทําผิดจะไมกระทําผิดซํ้าอีก 
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 ค. การลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยระบบการบริหารเรือนจํา (administrative  
individualization) 
  การลงโทษใหเหมาะสมตามระบบนี้ เปนการลงโทษที่มีลักษณะเปนการปรับปรุง
แกไขพฤติกรรมของผูตองขังในเรือนจําโดยมีการฝกหดัอาชีพใหแกผูตองขัง ซ่ึงการฝกหัดอาชีพนี้
จะกระทําโดยเจาหนาที่ราชทณัฑ ที่คอยสังเกตพฤติกรรมของผูตองขังในระหวางที่ถูกคุมขังวาควร
จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูตองขังอยางไรใหสามารถกลับตนเปนคนดี และกลับคืนสูสังคมได 
การปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิด จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการที่จะปองกันมิให
ผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิดซ้ําขึ้นอีก ซ่ึงกระบวนการลงโทษตามระบบนี้จะกระทาํภายหลังที่ศาล
มีคําพิพากษากาํหนดโทษจําเลยแลว โดยการกําหนดโทษของศาลนั้น ผูพิพากษาไมอยูในฐานะทีจ่ะ
รูขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยอยางเพียงพอ จะรูก็แตเพียงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาํผิด
ของจําเลย และพฤติการณแหงความรายแรงของความผิดที่สงมาพรอมกับสํานวนสอบสวน ดังนั้น 
ศาลจึงไมสามารถที่จะมีหลักเกณฑลวงหนาวาตองลงโทษจาํเลยอยางไร จึงจะเปนการลงโทษที่มี
ประสิทธิภาพในการที่จะปรบัปรุงแกไขพฤติกรรมของจําเลย 
  หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยใชระบบการบริหารเรือนจํา  
จําแนกไดดังนี้36 
  1. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยการบริหารเรือนจํา 
  2. หลักการกําหนดโทษโดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุด (Elmira System) 
  3. องคประกอบในเรื่องบุคลิกลักษณะและศาสนา ในการปรับเปลี่ยนนิสัยของ
ผูกระทําผิด 
  
  1. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยการบริหารเรือนจํา 
    ปจจุบันมีการนําหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลมาใชในระบบการ
พิจารณาของศาลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระยะเวลาของการกําหนดโทษมีความสัมพันธตอการปรับเปลี่ยน
นิสัยของผูกระทําผิดหรืออาชญากร ฉะนั้นการลงโทษที่เหมาะสมจึงมีผลตอการเยียวยาแกไขผูกระทําผิด
ใหกลับตนเปนพลเมืองด ี ซ่ึงการนําหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลโดยใชระบบ
การบริหารเรือนจํามาใชแกไขฟนฟูผูกระทาํผิด จะกระทําไดตอเมื่อกฎหมายมีความยืดหยุนตอการ
ปรับปรุงแกไขผูกระทําผิด และมีการปรับปรุงระบบการลงโทษโดยใหความรูแกเจาพนักงานที่เกีย่วของ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
                                                 

36 Raymond Saleilles.  (1968).  The Individualization of Punishment.  Publication No. 15 : Patterson 
Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 295 – 301. 
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    หลักการลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคล โดยระบบบริหารเรอืนจําจะ
นํามาใชกับผูกระทําผิดในระหวางที่ตองโทษอยูในเรือนจํา โดยในระหวางที่ผูกระทําผิดรับโทษ
อยูนั้น จะมกีารนํามาตรการในการแกไขดัดนิสัยและปรับปรุงความประพฤติของผ ู กระทําผิดมาใช
บังคับกับผูกระทําผิดภายในระยะเวลาที่ไดรับโทษ โดยระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษานั้นจะ
ไมสามารถคาดหมายลวงหนาไดวา จะตองใชเวลาในการปรับปรุงและบําบัดแกไขพฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดเปนเวลานานเทาใด 
    อนึ่ง ในการรกัษาและปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิดในทางอาญานั้น 
จะนํามาใชบังคับโดยมีเงื่อนไขในเรื่องการเจ็บปวยเปนโรคเรื้อรัง และเงื่อนไขเกีย่วกบัศีลธรรมและ
ความประพฤติตามธรรมชาติของผูกระทําผิด ซ่ึงเงื่อนไขในเรื่องของการเปนโรคเรื้อรังจะไมเปน
ปญหาในการบําบัดแกไข เพราะแพทยสามารถที่จะคาดการณไดลวงหนาถึงระยะเวลาทีใ่ชในการ
บําบัดรักษา แตเงื่อนไขในเรื่องศีลธรรมและความประพฤติของผูกระทําผิดนั้น ผูพิพากษาจะไม
สามารถที่จะทราบไดเลยวา จะตองใชระยะเวลายาวนานเทาใดจึงจะสามารถแกไขผูกระทําผิดให
กลับตนเปนคนดีได 
    คดีอาญาที่มีการลงโทษโดยการแกไขดดันสัิยผูกระทําผิด ผูพิพากษาจะพิจารณา
วาจําเลยไดกระทําผิดจริงหรือไม และสามารถที่จะปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดใหเปนคนดีไดหรือไม 
หากสามารถปรับเปลี่ยนแกไขพฤติกรรมได ก็จะพิพากษาใหมกีารฝกและอบรมแทน ทั้งนี้เพื่อให
เกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับจําเลย แตระยะเวลาในการรับโทษจะตองไมยาวนานเกินไป 
เพราะระยะเวลาที่ยาวนานยอมมีผลตอการที่ผูกระทําผิดหรือจําเลยจะกลับตนเปนคนดี แตอยางไร  
ก็ตามการที่จะใหผูกระทําผิดไดรับเสรีภาพและกลับคืนสูสังคมจะตองปรากฏวา ผูกระทําผิดนั้น   
จะไมนําอันตรายมาสูสังคมและสามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรม รวมถึงสภาพแหงจิตไดจริงแลว
เชนกัน 
  2. หลักการกําหนดโทษโดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุด  (Elmira System) 
    ระบบของการกําหนดโทษโดยไมมีกําหนดวนัพนโทษ เกดิขึ้นจากการที่ผูพิพากษา
ไมสามารถกาํหนดลวงหนาเกี่ยวกับระยะเวลาการรับโทษที่แนนอนตายตัวในคาํพพิากษาได จึงทําให
การกําหนดโทษดังกลาวถูกเรียกวา  “ระบบของการกําหนดโทษโดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุด” 
    บทบัญญัติแหงกฎหมายไดใหอํานาจในการนําหลักการลงโทษใหมีความเหมาะสม
กับตัวบุคคลมาใชใน  2  สวน  คือ 
    1. ในสวนของผูพิพากษา ทีก่ําหนดใหอํานาจผูพิพากษาในการกําหนดโทษเพื่อ
บําบัดฟนฟูผูกระทําผิด 
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    2. ในสวนของการบริหาร ที่กาํหนดใหหนวยงานราชทัณฑ เปนผูนําหลักการ
ลงโทษใหมีความเหมาะสมกับตัวบุคคลไปปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิด 
    ซ่ึงหลักการกําหนดโทษใหมคีวามเหมาะสมกับตวับุคคล ทั้งสองสวนนี้จะสัมพนัธ
กันไดก็ตอเมื่อคําพิพากษามีระยะเวลาการกาํหนดโทษทีเ่หมาะสม และหนวยงานราชทัณฑไดมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของผูกระทําผิด ในสถานฝกอบรมหรือ
โรงเรียนดัดสันดาน โดยคํานึงถึงบุคลิกลักษณะที่แทจริงของผูกระทิด ทั้งนี้เพื่อใหการแกไขปรับปรุง
ผู ู กระทําผิดเกดิความสัมฤทธิ์ผล  และผูกระทําผิดสามารถกลับตนเปนคนดีได 
  3. องคประกอบในเรื่องบุคลิกลักษณะและศาสนา ในการปรับเปลี่ยนนิส ัยของ
ผูกระทําผิด37 
    ศาสนาถือเปนองคประกอบหนึ่ง ที่จะตองถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการแกไข
ปรับปรุงอุปนิสัยและพฤติกรรมของผูกระทําผิด ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ศาสนาถือ
เปนหัวใจสำคัญในการบําบัดแกไขผูกระทําผิด เพราะศาสนาจะเปนตัวกระตุนผูกระทําผิดใหเกิด
ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขตนเองจากภายใน  ทําให สามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของ
ตนเองไดในทีสุ่ด 
    สวนบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น เปนปจจยัที่นํามาใชประกอบในการกาํหนดโทษ
ของศาลใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิดรวมกับมาตรการทางสังคมอื่น ๆ เพื่อใหการปรับปรุง
แกไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันสังคมมิใหผูกระทําผิดกลับไปกระทําผิด 
ซํ้าอีก   และเพือ่เปนการปองกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตอีกดวย 
    ดังนั้นการลงโทษผูกระทําผิดที่ดี จึงตองเปนการลงโทษโดยใชมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และทําใหผูกระทาํผิดรูสึกสํานึกผิดในการกระทําของตน รวมถึงเปนการ
ชดเชยความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากความผิดทีไ่ดกระทําลง และสามารถฟนฟูแกไขใหผูกระทําผิดกลับ
ตนเปนคนดีของสังคมได 
 
 2.3.3 ประโยชนของขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด 
  การมีขอเท็จจรงิเกี่ยวกับตวัผูกระทําผิดในชัน้สอบสวนของตํารวจ จะเปนประโยชนตอการ
ใชดุลพินิจของพนักงานอยัการในการสั่งคดี วาสมควรสัง่ฟองหรือส่ังไมฟองผูตองหาตอศาล อีกทั้ง
ยังเปนประโยชนตอพนกังานอัยการในการที่จะแถลงตอศาล เพื่อประกอบดุลพินจิในการกาํหนดโทษ
ของศาล ดงันัน้จึงจําเปนอยางยิ่งทีพ่นกังานสอบสวนจะตองทําการสืบเสาะขอเทจ็จริงเกีย่วกบัประวตัิ
                                                 

37 Raymond  Saleilles.  (1968).   The Individualization of Punishment.   Publication No. 15 : 
Patterson Smith Reprint Series in Criminology, Law Enforcement and Social Problems.  pp. 308 - 311. 
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ภูมิหลังและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา เพือ่นํามาประกอบการใชดุลพินจิของพนกังาน
อัยการในการสั่งคดี ซ่ึงการมขีอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทาํผิดอยางเพยีงพอในชัน้สอบสวน และฟองรอง 
จะเปนประโยชนตอศาลในการพิจารณาพพิากษาคด ี กลาวคือการมขีอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด
อยางครบถวนถูกตองในชั้นพิจารณา จะทําใหศาลสามารถพิจารณาพพิากษาลงโทษไดอยางถูกตอง
เหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิด โดยในระหวางพิจารณาศาลสามารถเปนผูสืบพยานได
โดยการสืบพยานเพิ่มเติม ศาลจะสืบเองหรือสงประเด็นไปสืบก็ไดตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 228 มาตรา 229 ซ่ึงการสืบพยานนี้ศาลสามารถสืบในเรื่องประวัติ ภูมิหลังและ
ความประพฤติอันเปนอาจิณของจําเลยได เพื่อใหศาลมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยอยางเพียงพอ
นอกเหนือไปจากขอเท็จจริงที่กลาวมาในฟองหรือในสํานวนสอบสวน อันจะเปนประโยชนตอศาล 
ในการพิพากษากําหนดโทษจาํเลยใหเหมาะสมและเปนธรรม ทําใหสามารถปรับปรุงแกไขพฤตกิรรม
ของจําเลยใหสามารถกลับตนเปนคนดี  และกลับคืนสูสังคมได 
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บทที่  3 

การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการ 
ดําเนินคดีอาญาในตางประเทศ 

 
 ปจจุบันการดําเนินคดีอาญาของประเทศในระบบคอมมอนลอว และซีวิลลอวไดเปลีย่น
จากระบบไตสวนมาเปนระบบกลาวหา (Accusatorial System) โดยยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปน
ประธานในคดี และมีการแบงแยกหนาที่การสอบสวนฟองรองและการพิจารณาพิพากษาคดีออก
จากกนั โดยใหองคกรที่ตางกันเปนผูทําหนาที่ ซ่ึงรูปแบบการดําเนนิคดีอาญาของประเทศในระบบ
คอมมอนลอว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปนระบบการคนหาความจริงแบบตอสูคดี หรือระบบ
คูปรปกษ (Adversary system) สวนรูปแบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศในระบบซีวิลลอว        
จะเปนระบบการไตสวนหาความจริง (Inquisitorial system) ซ่ึงระบบนี้การดําเนินคดีอาญาจะไมมี
ลักษณะเปนการตอสูกันระหวางคูความสองฝาย แตทั้งศาล อัยการ และทนายของผูถูกกลาวหาตางมี
หนาที่รวมกันในการคนหาความจริง 
 
3.1   การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศในระบบคอมมอนลอว การดําเนินคดีอาญาจึงเปน
ระบบการคนหาความจริงแบบตอสูคดี หรือระบบคูปรปกษที่คูความทั้งสองฝายตางมีฐานะเทาเทยีมกนั
ในศาล การจะไดความจริงตองอาศัยการโตแยงของคูความในคดีเพื่อโนมนาวจิตใจของคณะลูกขุน
ซ่ึงเปนผูพิจารณาขอเท็จจริงใหคลอยตาม โดยผูพิพากษาเปนเพียงผูควบคุมใหมีการตอสูในเชิงคดีอยาง
ยุติธรรม1 
 การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของประเทศในระบบคอมมอนลอว จะแบงเปน      
2 สวน และแตละสวนจะมคีวามเปนอิสระในตวัเอง กลาวคือในชัน้วนิิจฉัยความผิด (Guilty Stage) 
จะเปนเรื่องของการนําพยานหลักฐานมาพสูิจนความผิดจําเลย โดยจะพิสูจนถึงการกระทํา (Actus 
reus) และเจตนาชั่วราย (Mens rea) ของจําเลยวามีเพียงพอตามที่กฎหมายบัญญัติไวหรือไม สวนใน
ช้ันกําหนดโทษ (Sentencing Stage) จะเกิดขึ้นหลังจากมีการตัดสินขอเท็จจริงในคดีโดยผูพิพากษา 
หรือลูกขุนหรือเกิดจากจาํเลยใหการรับสารภาพผิด (guilty plea) โดยข้ันตอนของการกําหนดโทษ
                                                 

1 อภิรัตน   เพ็ชรศิริ.   (2521).   “การพิจารณาคดีอาญาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา : ระบบพิจารณา
แบบไบเฟอรเฆฌั่น.”   วารสารนิติศาสตร, ปท่ี 8,  ฉบับที่ 3.  หนา 442. 
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จะมีการพจิารณาถึงประวัตภิมูิหลังของจําเลยตลอดจนปจจยัอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพือ่ใหการกําหนด
โทษจําเลยเปนไปอยางเหมาะสมและถูกตอง โดยการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยจะกระทาํ
ในรูปแบบของรายงานกอนพิพากษา  (Presentence reports) 
 
 3.1.1 การรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวจําเลยโดยใชรายงานกอนพิพากษา (Presentence 
Reports) 
  รายงานกอนพิพากษา คือ รายงานซึ่งเปนผลมาจากการสืบเสาะหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ประวัตภิูมิหลังของจําเลย  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี ้
  1. รายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ (Presentence investigation 
and reports) 
   รายงานสืบเสาะและพินิจ ถือเปนรายงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดโทษ
จําเลย เพราะเปนรายงานที่รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยไวมากที่สุด และผูมหีนาที่ทํารายงาน
สืบเสาะและพนิิจก็คือ พนกังานคุมประพฤติ (Probation officer) สําหรับขอเท็จจริง ซ่ึงพนักงานคุม
ประพฤติตองเสาะหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของศาลสหรัฐ (Federal Rules of Criminal 
Procedure) และประมวลกฎหมายอาญาตวัอยาง (Model Penal Code) ไดวางหลักเกณฑวารายงาน
สืบเสาะและพนิิจจะตองประกอบดวยขอเทจ็จริงตอไปนี ้

1. สภาพพฤติการณแหงคด ี
2. ประวัติการกระทําความผิด 
3. สุขภาพทางกายและภาวะแหงจิต 
4. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง 
5. สถานภาพทางการเงิน 
6. ประวัติการศึกษา 
7. นิสัยและความประพฤติ 
8. ประวัติการทํางาน 
9. ปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของจําเลยและสามารถนําไปใช

ประโยชนในการกําหนดโทษ  หรือการปรบัปรุงแกไขตวัจําเลยได 
10. ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่ศาลตองการ2 

                                                 
2  Model Penal Code 

Section 7.07 
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11. ความเหน็ของพนักงานคุมประพฤติที่มีตอจําเลย3 
โดยปกติรายงานสืบเสาะและพินิจ ตองทําใหเสร็จกอนอานคําพิพากษาลงโทษ 

หรือกอนทีศ่าลจะมีคําสั่งใหคมุความประพฤติจําเลย4 เวนแตกรณีลูกขุนเปนผูกําหนดโทษ (Jury sentencing) 
หรือ กรณจีําเลยแสดงความจํานงสละสิทธิ (waive) การทํารายงาน หรือกรณีที่ศาลเห็นวามีขอมลู
เพียงพอตอการใชดุลพินิจกําหนดโทษจําเลย ในกรณเีหลานี้ ศาลอาจลงโทษจําเลยไปทันทีโดยไมมี
รายงานสืบเสาะและพินิจก็ได  แตตองระบคุวามเหน็ดังกลาวไวในสํานวน5 

 
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการทํารายงานสบืเสาะและพินิจ 

 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองแบบสหรัฐ (United 
States) ซ่ึงแตละรัฐมีอิสระที่จะบัญญัติกฎหมายขึ้นใชภายในรัฐของตนเทาที่ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ

                                                                                                                                            
(3) The pre-sentence investigation shall include an analysis of the circumstances attending the 

commission of the crime, the defendant’s history of delinquency or criminality, physical and mental condition, 
family situation and background, economic status, education, occupation and personal habits and any other 
matters that the probation office deems relevant or the Court directs to be includes. 

Federal Rules of Criminal Procedure 
Rule 32 (c) 
(2)  Report. The report of the presentence investigation shall contain 

(a) information about the history and characteristics of the defendant, including his prior 
criminal record, if any, his financial condition, and any circumstances affecting his behavior that may be helpful 
in imposing sentence or in the correctional treatment of the defendant. 

3  William A. Rutter.  (1977).   Criminal Justice Series : Criminal Procedure.  p.143. 
4  รายงานสืบเสาะและพินิจ อาจทําในขั้นตอนการวินิจฉัยความผิดทางอาญา (Guilty Stage) ถา (1) จําเลย

ยินยอมและ (2) มีการรับรองวาจะไมเปดเผยรายละเอียดในรายงานใหโจทก, ศาล หรือลูกขุนทราบกอนการ
วินิจฉัยความผิด 

5  Feral Rules of Criminal Procedure 
Rule 32 
(c)  Presentence Investigation. 

(1) When Made. A probation officer shall make a presentence investigation and report to the 
court before the imposition of sentence unless the court finds that there is in the record information sufficient to 
enable the meaningful exercise of sentencing authority pursuant to 18 U.S.C. 3533, and the court explains this 
finding on the record. 
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สหรัฐอเมริกา ดังนั้น หลักเกณฑและเงื่อนไขในการทํารายงานสืบเสาะและพินิจจึงแตกตางกันและ
สามารถแยกออกเปน 4  ลักษณะ  ดังนี้6 
 ลักษณะที่ 1 รายงานสืบเสาะและพินิจจะทําขึ้นเฉพาะความผิดที่กฎหมายกําหนด 
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายอาญาแคลิฟอรเนยี มาตรา 1203 (California Penal Code : Section 1203) 
บัญญัติวา “รายงานสืบเสาะและพินิจ ตองทําขึ้นในความผิดรายแรง (felony) ทุกคดี” นอกจากนี้ 
ประมวลกฎหมายอาญารัฐนวิยอรก มาตรา 390.20 บัญญัติไวทํานองเดียวกัน (New York Penal 
Code : Section 390.20)7  
 ลักษณะที่ 2 รายงานสืบเสาะและพินิจจะทําขึ้นหรือไม แลวแตดุลพินิจของศาล 
กลาวคือ กฎหมายมิไดบังคับใหศาลตองมีคําส่ังใหทํารายงานสืบเสาะ และพินิจในคดีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ แตปลอยใหเปนดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาวา คดีใดสมควรที่จะใช
รายงานสืบเสาะและพินิจประกอบดุลพนิิจในการกําหนดโทษ โดยจะไมคํานึงถึงความรายแรงของ
ความผิดนั้น ๆ ตัวอยางของรัฐที่บัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ ไดแก ประมวลกฎหมายรัฐไอโอวา 
มาตรา 247.20 (Iowa Code Ann. : Section 247.20) 
 ลักษณะที่ 3 เปนลักษณะผสมระหวางลักษณะที่ 1 และ 2 กลาวคือ การที่ศาลจะมี
คําส่ังใหทํารายงานสืบเสาะและพินจิในคดีใดหรือไมนัน้ ขึ้นอยูกับดลุพินิจของศาล เวนแต กรณีที่
ศาลจะใชวิธีคุมความประพฤติกับจําเลย ศาลตองมีคําส่ังใหทํารายงานสืบเสาะและพินิจเสมอ ทั้งนี้
เพื่อใหการตัดสินใจเปนไปอยางถกูตองและเหมาะสม ตัวอยางของรัฐที่บัญญัตกิฎหมายในลักษณะ
เดยีวกนันี้ ไดแก ประมวลกฎหมายรัฐโอไฮโอ มาตรา 2951.03 (Ohio Rev. Code Ann. : Section 
2951.03) 
 ลักษณะที่ 4 เปนลักษณะเฉพาะซึ่งไมสามารถจัดอยูในสามลักษณะขางตนได 
ตัวอยางเชน ประมวลกฎหมายรัฐยูถาห มาตรา 7735 – 12, 13 (Utah Code Ann. : Section 7735 – 12, 13) 
บัญญัติวา “ศาลจะรับฟงพยานหลักฐานทีจ่ะนาํมาใชกาํหนดโทษจําเลยก็ตอเมือ่พยานเหลานัน้ไดนาํมา
แสดงหรือปรากฏตอหนาศาล” ; ประมวลกฎหมายรัฐเวอรจิเนีย มาตรา 53-278.1 (Virginia 
Code Ann. : Section 53 - 278.1)  บัญญัติวา  “ศาลมีอํานาจสั่งพนักงานคุมประพฤติทํารายงาน
สืบเสาะและพนิิจได  แมคดดีังกลาวกฎหมายมิไดระบุวาตองกระทํา” 
 
                                                 

6 American Bar Association Project on Minimum standards for Criminal Justice.  Op. cit.  pp. 202 – 
204. 

7 Hazel B. Kerper and Jerold H. Israel.  (1979).  Introduction to the Criminal Justice System (2 nd 
ed.).  p. 367. 
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 2. รายงานการตรวจกายจิต   (Presentence  examination and report) 
  การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย นอกจากศาลอาจมีคําสั่งใหพนักงานคุม
ประพฤติทํารายงานสืบเสาะและพินจิแลว ในบางคดี เชน คดีที่ปรากฏวา จําเลยปวยเปนโรคจิต หรือ
มีอาการทางจิต ศาลมีอํานาจสั่งใหบุคคลซึ่งมีความรูเฉพาะดานเชนนักจิตวิทยา เปนผูรวบรวม
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัตวัจําเลยเพิ่มเตมิในรูปของรายงานอืน่ ๆ ได ทั้งนีเ้พือ่ศาลจะไดมีขอมูลเพยีงพอตอ
การกําหนด โทษหรือการกําหนดวิธีปฏิบัติตอจําเลย ในทางปฏิบัติของศาลสหรัฐ (Federal Court) 
หากปรากฏวาจําเลยคนใดปวยเปนโรคจิต หรือมีอาการทางจิต ตามบทบัญญัติของประมวล
กฎหมายสหรัฐใหอํานาจศาลที่จะมีคาํส่ังใหนักจิตวิทยาหรือนักจิตวิเคราะห ทํารายงานการตรวจ
กายจิตเสนอตอศาลเพื่อประโยชนในการกาํหนดเงื่อนไขพิเศษแกจําเลยซึ่งปวยเปนโรคจิต8 
 3. รายงานของกรมราชทัณฑ (Presentence study and report by bureau of prisons) 
  รายงานของกรมราชทัณฑถือเปนสวนหนึ่งของรายงานกอนพิพากษา (presentence 
reports) เชนเดียวกับรายงานสืบเสาะและพินิจและรายงานการตรวจกายจิต กลาวคือ ศาลอาจสั่ง
ใหกรมราชทัณฑ (Bureau of Prisons) หรือบุคคลอื่นใดเปนผูทํารายงานดังกลาวในกรณีที่ศาล
ตองการไดรับขอมูลบางอยางเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชกําหนดโทษจําเลย ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาจําเลย
นั้นจะถูกตัดสินวา กระทําความผิดรายแรง (felony) หรือ กระทําความผิดไมรายแรง (misdemeanor) 
โดยปกติขอมลูที่ศาลตองการ จะระบไุวในคําส่ังของศาลอยางชัดแจง (The order shall specify the 
additional information) โดยขอมูลเหลานี้ จะไมมีในรายงานสืบเสาะและพินิจ และรายงานการ
ตรวจกายจิต9 
 
 3.1.2 องคกรท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการรวบรวมขอเทจ็จริงเกีย่วกับตวัจาํเลย จะกระทําโดยพนกังาน
คุมประพฤติ นักจิตวิทยา หรือ กรมราชทัณฑ ซึ่งขอเท็จจริงดังกลาวสวนใหญจะปรากฏอยูใน
รายงานกอนพพิากษา (Presentence reports) โดยแตละองคกรจะทาํหนาที่รวบรวมขอเท็จจรงิเกีย่วกับ
ตัวจําเลย  ดังนี ้
  1. พนักงานคุมประพฤติ มหีนาที่ทํารายงานสืบเสาะและพนิิจ โดยกฎหมายวิธีพจิารณา
ความอาญาของศาลสหรัฐ (Federal Rules of Criminal Procedure) และประมวลกฎหมาย
                                                 

8 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended to May 1, 1988. Section 
3552 (c).  

9 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure. Amended to May 1, 1988. Section 
3552 (b). 
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อาญาตัวอยาง (Model Penal Code) ไดบัญญัติใหพนกังานคุมประพฤติจะตองรวบรวมขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตวัจําเลย  ดังตอไปนี ้
   1.1  สภาพพฤติการณแหงคด ี
   1.2  ประวัติการกระทําความผิด 
   1.3 สุขภาพทางกายและภาวะแหงจิต 
   1.4 ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง 
   1.5 สถานภาพทางการเงิน 
   1.6 ประวัติการศึกษา 
   1.7 นิสัยและความประพฤติ 
   1.8 ประวัติการทํางาน 
   1.9 ปจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอพฤติกรรมของจําเลยและสามารถนาํไปใช
ประโยชนในการกําหนดโทษ  หรือการปรบัปรุงแกไขตวัจําเลยได 
   1.10 ขอเท็จจริงอ่ืนใดที่ศาลตองการ 
   1.11 ความเหน็ของพนักงานคุมประพฤติที่มีตอจําเลย10  
  2. นักจิตวิทยาหรอืนักจิตวิเคราะห จะทําหนาทีใ่นการรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจาํเลย
ในกรณีที่ปรากฏวา จําเลยคนใดปวยเปนโรคจิต หรือมีอาการทางจิต โดยศาลมีอํานาจในการที่จะมี
คําสั่งใหนักจิตวิทยาหรือนักจิตวิเคราะหทํารายงานการตรวจทางจิตเสนอตอศาล เพื่อประโยชน
ในการกําหนดโทษหรือในการกําหนดเงื่อนไขพิเศษแกจาํเลยซึ่งปวยเปนโรคจิตได ตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายสหรัฐ11  
  3. กรมราชทัณฑ จะทําหนาที่ในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยตามคําสั่ง
ศาลในกรณีที่ศาลตองการไดขอมูลบางอยางเพิ่มเติม เพื่อนาํมาใชในการกําหนดโทษจําเลย ตามบทบัญญัติ
ของประมวลกฎหมายสหรัฐ12 
 
 

                                                 
10 William A. Rutter.  Op. cit.  p. 143. 
11 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure.  Amended to May 1, 1988,  Section 

3552 (C). 
12 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure.  Amended to May 1, 1988,  Section 

3552 (b). 
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 3.1.3 การเปดเผยขอมูลในรายงานกอนพิพากษา 
  ในการดําเนินคดีอาญาในชั้นกําหนดโทษพนักงานอัยการ หรือพนักงานคุมประพฤติ
จะเปนผูนาํขอเท็จจริงเกีย่วกบัตัวจําเลย ไมวาจะเปนขอเท็จจรงิเกีย่วกับบุคลิกภาพและประวัตภิูมิหลัง
ของจําเลย ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรายงานกอนพิพากษามาสืบตอหนาศาล โดยในระหวางสืบพยาน 
ถาจําเลยคัดคานความถูกตอง เชน คัดคานวาตนไมเคยกระทําความผิดหรือไมมีพฤติการณตามที่
กลาวอาง อัยการหรือพนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ตองนําพยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางขออาง
ของจําเลย 
  รายงานกอนพิพากษา (Presentence reports) เปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการใชดุลพินิจ
ของศาลในการกําหนดโทษจําเลย เพราะถาขอมูลดังกลาวในรายงานมีความถูกตอง ยอมทําใหการ
ลงโทษจําเลยเปนไปอยางเหมาะสม แตถาขอมูลนั้นไมถูกตอง ยอมสงผลเสียแกจาํเลยทําใหจําเลย
อาจตองรับโทษหนักขึ้น อีกทั้งยังมีผลตอการแบงแยกประเภทของผูตองโทษอีกดวย 13  ฉะนั้นเพื่อให
การกําหนดโทษจําเลยเปนไปอยางถูกตอง จงึตองมกีารเปดเผยขอมูลใหจาํเลยทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลในรายงานกอนพพิากษา 
 การเปดเผยขอมูลในรายงานกอนพิพากษาแยกพิจารณาออกเปน 2 ชวง  คือ 
 1. กอนป  ค.ศ. 1988 
  ขอบเขตการเปดเผยขอมูลในรายงาน กอนพิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของศาลสหรัฐ ไดบัญญัติไวในมาตรา 32 (C) (3) (A) – (D) สําหรับประมวลกฎหมายอาญาตัวอยาง
ก็ไดกลาวถึง ทั้งนี้โดยไดบญัญัติไวใน มาตรา 7 อนุมาตรา 7.07 (5) – (6) 
  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาของศาลสหรัฐ  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 1988) 
  มาตรา 32  
 (C) รายงานสืบเสาะและพินิจ 
   (3) การเปดเผย 
     (A) กอนทีจ่ะกาํหนดโทษ ตามคาํขอของจําเลย ศาลอาจอนุญาตให จาํเลย 
หรือทนายจําเลยอานรายงานสืบเสาะและพินิจ กอนการลงโทษ เวนไวแตในสวนที่ไมเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะถึงอัตราโทษที่จะลงแกจําเลย อยางไรก็ตาม ศาลอาจจะไมยอมใหจําเลยไดอานรายงาน 
ซ่ึงเกี่ยวกับความเห็นในเชิงวิเคราะห ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ การปรับปรุงแกไขตวัจําเลย แหลงขอมูล
ตาง ๆ ซ่ึงไดมาโดยตกลงไววาจะเก็บไวเปนความลับหรือขอมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงหากเปดเผยแลวอาจสงผล
ใหเกิดความเสียหายเปนภยนัตรายแกความปลอดภัยของจําเลยหรืออ่ืน ๆ หรือแกบคุคลอื่นได และ
ศาลอาจจะเปดโอกาสใหจําเลย หรือทนายจําเลย แสดงความเหน็เกีย่วกับรายงานสืบเสาะและพนิิจ
                                                 

13 United States v. Weston, 448 F. 2d 626.  9th Cir,  (1971). 
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และศาลอาจอนุญาตใหจําเลยหรือทนายจําเลย แสดงพยานหลักฐานหรอืขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกบั
ขอเท็จจริงตาง ๆ ซ่ึงไมถูกตองตามความเห็นของจําเลย  ซ่ึงปรากฏอยูในรายงานสืบเสาะและพนิิจ 
    หามไมใหเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจตอศาล หรือมีการนําขอความ
ในรายงานไปเปดเผยตอบุคคลใด เวนแตวาจําเลยจะใหการรับสารภาพหรือไมขอตอสูคดีหรือ
ถูกตัดสนิวามคีวามผิด แตผูพิพากษาอาจจะตรวจสอบรายงานนั้นเมื่อไรก็ไดหากจําเลยใหความยนิยอม
เปนลายลักษณอักษร 
    (B) ถาศาลเห็นวามีขอมูลบางอยางในรายงานสืบเสาะและพนิจิ ซ่ึงไมควร
เปดเผยตามที่ระบุไวใน (c) (30 (A) แทนที่จะเปดเผยรายงานหรือสวนหนึ่งสวนใดของรายงาน       
ศาลก็อาจจะกลาวดวยวาจาหรือเปนลายลกัษณอักษรถึงขอมูลตาง ๆ ที่ระบุไวในรายงานนัน้ซึ่งเปน
ขอมูลที่จะตองใชในการกําหนดโทษ และใหโอกาสจําเลยหรือทนายจําเลยที่จะแสดงความเห็น  ขอความ
ดังกลาวที่ศาลใหแกคูความที่เกี่ยวของนั้นอาจจะกระทําเปนความลับ 
     (C) ส่ิงใดที่เปดเผยแกจําเลยหรือทนายจาํเลยไปแลว ตองเปดเผยแกอัยการดวย 
     (D) สําเนารายงานสืบเสาะและพนิิจ ที่ไดมอบใหแกจําเลยหรอืทนายจําเลย
และอัยการ จะตองสงคืนใหแกพนกังานคมุประพฤติทันที หลังจากที่ศาลไดส่ังคุมความประพฤติไป
แลวเวนเสียแตวาศาลจะใชดลุพินิจสั่งใหเปนอยางอื่น 
 
  ประมวลกฎหมายอาญาตัวอยาง 
  มาตรา  7 
  อนุมาตรา  7.07 
  (5) กอนทีจ่ะกาํหนดโทษ ตามคําขอของจําเลย ศาลตองรายงานใหจําเลยหรือทนาย
จําเลยทราบถึงขอเท็จจริงและผลสรุปของการสืบเสาะและพินิจ..เทาทีจ่ะสามารถทําได โดยจําเลยมี
สิทธิคัดคานขอเท็จจริงดังกลาว อยางไรกต็ามแหลงขอมูลตาง ๆ ซ่ึงไดมาโดยตกลงไววาจะเก็บไว
เปนความลับจะไมถูกเปดเผย 
  (6) ...ภายในบังคับขอจาํกัดตาม (5) จาํเลยมีสิทธิไดยิน ไดฟงและคัดคาน
พยานหลักฐานซึ่งเปนผลราย  และมีสิทธิเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนบัสนุนขอกลาวอางของตน 
  เมื่อพิจารณาจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของศาลสหรัฐมาตรา 32 (c) (3)  
(A) – (D) และประมวลกฎหมายอาญาตัวอยาง มาตรา 7 อนุมาตรา 7.07 (5) – (6) จะเห็นวา
หลักเกณฑการเปดเผยขอมลูในรายงานกอนพิพากษา ในชวงกอนป 1988 ไมมีบรรทัดฐานแนนอน 
กลาวคือ การเปดเผยมากนอยเพยีงใดขึน้อยูกับดุลพนิิจของศาล จากอทิธิพลของบทบัญญัติกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของศาลสหรัฐ และประมวลกฎหมายอาญาตวัอยาง ทําใหกฎหมายแทบทุก
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รัฐบัญญัติกฎหมายไวเชนเดียวกันนี้ ตัวอยางเชน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารัฐนิวยอรก 
(New York Criminal Procedure Law) มาตรา 390.20 14  เปนตน ผลของการขาดหลักเกณฑที่
แนนอน ในการเปดเผยขอมลูในรายงานกอนพิพากษา จงึทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกจําเลย และ
ทําใหเกิดความไมลงรอยกันของนักกฎหมายในเรื่องดังกลาว โดยแบงเปนฝายที่เหน็ดวยกับการเปดเผย
รายงานกอนพิพากษา และฝายที่ไมเห็นดวยกับการเปดเผยรายงานกอนพิพากษา 
  1.  ฝายท่ีเห็นดวยกับการเปดเผยรายงานกอนพพิากษา 
 เนติบัณฑิตยสถานอเมริกัน (America Bar Association หรือ A.B.A) ไดแสดง
ความคิดสนับสนุนใหมกีารเปดเผยรายงานกอนพิพากษา 15  โดยกลาววา “พยานหลักฐานที่คูความ
กลาวอางในชัน้กําหนดโทษ จะตองนํามาแสดงตอศาลโดยมีสิทธิที่จะถูกเผชิญหนา  ถามคาน  และ
อางอิงจากทนายจําเลย” 

 ฮาเซล บี.เคอรเปอร  (Hazel B. Kerper)16  เหน็วา 
 1. การเปดเผย ทาํใหจําเลยสามารถแกไขขอผิดพลาดที่มอียูในรายงานกอนพิพากษา
เพราะผูซ่ึงเปนปฏิปกษตอจําเลย อาจจงใจใหขอมูลท่ีไมถูกตองโดยอางวาขอมูลตองเก็บไวเปน
ความลับ เพราะกลัววาตนเองจะไดรับอันตราย 
 2. การเปดเผย ทําใหพนักงานคุมประพฤตจิําเปนตองทํารายงานสืบเสาะและพินิจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูพิพากษาดักลาส (Douglas)17 เห็นวา “เพื่อความยุติธรรมควรเปดเผยขอเท็จจริง
ในรายงานสืบเสาะและพินิจใหจําเลยทราบ เพราะผูพิพากษาจะไวใจไดเพียงใดวาขอมูลเกี่ยวกับ
จําเลยในรายงานถูกตอง  หากไมเปดเผยใหจําเลยทราบ” 

 สตีเฟน เอ เฟนเน็ล และ วลิเล่ียม เอ็น ฮอล (Stephen A. Fennel and William N. 
Hall) 18  เห็นวา “ปญหาซึ่งเกดิจากการนําเอารายงานกอนพิพากษาใชประกอบดุลพนิิจกําหนดโทษ

                                                 
14 อยางไรก็ดี มีเพียงบางรัฐ เชน รัฐมินิโซตา ที่บัญญัติกฎหมายในทางตรงขาม “รายละเอียดในรายงาน

สืบเสาะและพินิจ ตองเปดเผยใหอัยการ และทนายจําเลยทราบกอนการตัดสินลงโทษ.”  Minn Stat. Ann. : Section 
609.115 (S).  (1964). 

15 Hazel B. Kerper.  Op. cit.  p. 366. 
16 Ibid.  p. 365. 
17 James Vorenberg.  Op. cit.   p. 291. 
18 Stephen A. Fennel and William N. Hall. (1980).  Due Process at Sentencing : An empirical and 

legal analysis of the disclosure of presentence report in Federal Courts.  p. 1627. 
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จําเลย คือ ความไมสมบูรณและความผิดพลาดของขอมูล การแกไขปญหาดังกลาวอาจจะกระทํา      
โดยการเปดเผยขอมูลในรายงานใหจําเลยทราบ” 
 2. ฝายท่ีไมเห็นดวยกับการเปดเผยรายงานกอนพิพากษา 
  นักกฎหมายทีค่ัดคานการเปดเผยรายละเอยีดในรายงานกอนพพิากษา ไดใหความเหน็
ไวดังนี้19  
  1. การเปดเผย จะทําใหการหาขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยกระทําไดยาก เพราะไมมี
ผูใดกลาที่จะเปดเผยขอเท็จจริง 
  2. การเปดเผย จะมีผลใหการกาํหนดโทษจําเลยตองลาชา ถาจําเลยคัดคานขอมูล
ทั้งหมดที่อยูในรายงาน 
  3. การเปดเผยจะเปนผลรายตอการปรับปรุงแกไขจําเลย 
  ปญหาเรื่องรายงานกอนพิพากษาวา ควรเปดเผยใหจําเลยทราบหรือไมนั้น ไดมีคดี
ขึ้นสูศาลโดยมปีระเดน็วา “การไมเปดเผยรายละเอยีดในรายงานกอนพพิากษาใหจาํเลยทราบเปนการ
ฝาฝนตอหลักความยตุิธรรมตามกฎหมาย (Due Process of Law) หรือไม” เนือ่งจากรัฐธรรมนญู
สหรัฐอเมริกาแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 6 (Sixth Amendment) ระบุวา “จําเลยมีสิทธิไดรับการแตงตั้ง
ทนายชวยเหลือ, มีสิทธิเผชิญหนาพยานซึ่งเปนปฏิปกษ, มีสิทธิถามคานและมีสิทธิเสนอพยานหลักฐาน
เพื่อสนับสนุนขอกลาวอางของตน” 

ตอมาไดมีคดี Townsend v. Burke20 ที่ศาลฎีกาสหรัฐ (United State Supreme Court)     
ตัดสินวา “กระบวนการกําหนดโทษซึ่งกระทําไปโดยฝาฝนตอหลักความยุติธรรมตามกฎหมาย 
(Due Process of Law) ยอมไมมีผลบังคับและจําเลยมีสิทธิขอใหดําเนินกระบวนการกําหนดโทษ
ใหมได” โดยคดีนี้ศาลไดวางหลักวาขอมูลที่ใชในการกําหนดโทษมีสิทธิไดรับการโตแยงจากจําเลย  
แตอยางไรก็ดี ศาลก็มิไดวางหลักเกณฑทีแ่นนอนวา จําเลยมีสิทธิถามคานพยานหลักฐานที่นําสืบใน
ช้ันกําหนดโทษไดทุกกรณ ี

ตอมา ในป 1949 ศาลฎีกาสหรัฐไดตัดสิน ในทางตรงกันขามกับ คดี Townsend v. 
Burke โดยตัดสินคดี Williams v. New York21 วา “การกําหนดโทษควรมุงเนนทีก่ารแกไขผูกระทําผิด 
โดยลงโทษใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดมิใชเหมาะสมกับความผิด ดังนัน้ศาลมีอํานาจรับฟงรายงาน

                                                 
19 American Bar Association Project on Minimum Standards for Criminal Justice. Op. cit.  pp. 216 – 

224. 
20 334  U.S. 736,  1948.  อางถึงใน   เกียรติภูมิ   แสงศศิธร.  (2533).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลย

คดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศ.  หนา 30. 
21 337  U.S. 241,  1949.  แหลงเดิม.  หนา 31.                                                                                                                            
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กอนพิพากษาเปนพยานหลักฐานในการลงโทษจําเลยได ถึงแมวาผูใหขอมูลในรายงานจะมิไดมา
เบิกความตอศาลหรือมิไดถูกเผชิญหนาหรอืถูกถามคานจากจําเลย” 

หลังจากนัน้ ศาลฎีกาสหรัฐไดตัดสินคดี Specht v. Patterson22 ตามแนวคดี Williams 
v. New York โดยตัดสินวา “รายงานกอนพิพากษาจะไมมีประโยชน หากมีขอจํากัดวาขอมูลที่
นํามาใชกําหนดโทษจําเลย ตองมาจากพยานหลักฐานซึ่งนํามาแสดงอยางเปดเผยในศาลโดยใหสิทธิ
จําเลยถามคาน อยางไรก็ตาม จําเลยอาจคัดคานพยานดังกลาวได ถาปรากฏวาพยานเหลานั้นไม
นาเชื่อถือ” 

ในคดี United States v. Needes (1973) ศาลไดวางหลักเพิ่มเติมจากคด ีWilliams v. 
New York23 และคดี Specht v. Patterson โดยตัดสินวา “จําเลยจะคัดคานขอมูลในรายงานกอน
พิพากษาไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับดุลพนิิจของศาล” 

ทําใหตั้งแต ป 1973 เปนตนมาเปนที่ยอมรับกันวา การเปดเผยรายงานกอน
พิพากษาขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล และศาลสามารถนําขอมูลที่มิไดเปดเผยใหจําเลยทราบมา
ใชในการกําหนดโทษได จนกระทั่งป 1977 ศาลฎีกาสหรัฐไดตดัสินคดี Gardner v. Florida ในทาง
ตรงขามกับคดี Williams v. New York กลาวคือ คดีนี้ศาลมลรัฐฟลอริดาตัดสินประหารชีวิต
จําเลยชื่อ การดเนอร (Gardner) ซ่ึงกระทําผิดฐานฆาตกรรม (murder) ในระดับ First degree 
โดยศาลใชรายงานกอนพิพากษาเปนขอมูลในการตัดสินลงโทษประหารชีวิต โดยมิไดเปดเผย
รายละเอียดในรายงานใหจําเลยหรือทนายจําเลยทราบ ตอมาศาลฎีกาฟลอริดา ไดตัดสินยืนตาม  
คําพิพากษาของศาลฟลอริดา โดยใหลงโทษประหารชีวิตการดเนอร แตเมื่อคดีนี้ขึ้นสูศาลฎีกา
สหรัฐ ศาลฎีกาสหรัฐไดตัดสินกลับคําพิพากษาของศาลฎีกาฟลอริดา โดยใหเหตุผลวา “การไม
เปดเผยรายละเอียดในรายงานกอนพิพากษาแกจําเลยหรือทนายจําเลย เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมรกิา” คําพพิากษาของศาลฎีกาสหรัฐในคดี Gardner v. Florida24 นี้แสดงใหเห็นวาหลัก
ความยุติธรรมทางกฎหมาย (Due Precess Clause) ใชบังคับถึงกระบวนการกําหนดโทษดวย 
 
 2.  หลังป  ค.ศ. 1988 
  ในป 1988 ไดมีการแกไขประมวลกฎหมายสหรัฐ (United States Code) มาตรา 3552 
ในสาระสําคัญ คือจํากัดการใชดุลพินิจของศาลและกําหนดบังคับไวชัดเจนวารายงานกอนพพิากษา

                                                 
22 386  U.S. 605,  1976.  แหลงเดิม.  หนา 31.   
23 337  U.S. 241,  1949.  แหลงเดิม.  หนา 31.   
24 430  U.S. 349,  1977.  แหลงเดิม.  หนา 32.   
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ตองเปดเผยใหจําเลย ทนายจาํเลย และอัยการ ทราบกอนวันกําหนดโทษไมนอยกวาสิบวัน25 ผลจาก
การแกไขดังกลาวทําใหปญหาการเปดเผยขอมูลในรายงานกอนพพิากษาหมดไป ดังนั้น ในปจจุบนั
จึงอาจถือหลักเกณฑสําหรับคดีที่เขาสูการพิจารณาของศาลสหรัฐไดวา รายงานกอนพิพากษาตอง
เปดเผยใหจําเลย  ทนายจําเลย และอัยการทราบเสมอ 
 
 3.1.4  บทบาทของผูเก่ียวของในการเสนอขอเท็จจริงเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา 
  โดยท่ัวไปการดําเนินคดีอาญาชั้นกาํหนดโทษ เปนเรื่องระหวางศาลกบัจําเลย แตอยางไร 
ก็ตามกฎหมาย ก็ไดเปดโอกาสใหอัยการ ทนายความ รวมถึงจําเลย สามารถมีสิทธิที่จะเขามามี  
สวนรวมในการนําเสนอขอเท็จจริงเกีย่วกบัตัวจําเลยในขั้นตอนการกําหนดโทษได   ดังนี ้
  1. อัยการ   
   ในขั้นตอนของการกําหนดโทษ อัยการจะเปนผูนําพยานหลักฐานเกี่ยวกับขอเท็จจริง
และประวัติภูมหิลังของจําเลย ซ่ึงสวนใหญอยูในรายงานกอนพิพากษาเขาสืบเสนอตอศาล สวนขอเทจ็จรงิ
ที่เกี่ยวกับความลับของทนายความและลูกความ แพทยและคนไข จะไมมีการนํามาเปดเผย และ
ถาในระหวางสืบพยานจําเลยไดคัดคานความถูกตองเกี่ยวกับขอมูลในรายงานกอนพพิากษา อัยการ
หรือพนักงานคุมประพฤติจะตองนาํพยานหลักฐานมาหักลางขออางของจําเลย เพื่อใหศาลเห็นวา
ขอมูลที่มีอยูในรายงานนัน้ถูกตอง เพราะขอมูลดังกลาวมผีลสําคัญตอการลงโทษจําเลยใหเหมาะสม 
  2. ทนายความ  
   หนาที่โดยทั่วไปของทนายจําเลย นอกจากการอธิบายขั้นตอนการกําหนดโทษใหจําเลย
ทราบโดยละเอียด พรอมทั้งอธิบายถึงอัตราโทษที่จําเลยอาจไดรับ และสอบถามความตองการ
ของจําเลยวาตองการใหศาลดําเนินการกับจําเลยอยางไร แลวทนายจําเลยยังมหีนาที่สําคัญในการ   
ที่จะตองเสนอขอเท็จจริงที่จะชวยใหจําเลยไดรับโทษสถานเบา อีกทั้งยังมีหนาที่ที่จะตองคัดคาน
ขอมูลที่ไมถูกตองในรายงานกอนพิพากษา และเสนอแนะอัตราโทษทีเ่หมาะสมตอศาลอีกดวย 
  3. จําเลย   
   ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว จําเลยมีสิทธิที่จะเสนอขอเท็จจริงใด ๆ ก็ไดเปน    
ครั้งสุดทายกอนศาลอานคาํพพิากษาลงโทษ ทั้งนี ้ เพื่อชักจูงใหศาลลงโทษตนเองในสถานเบา (Rights 

                                                 
25 United States Code Title 18 : Crimes and Criminal Procedure.  Amended to May 1, 1988, Section 

3552.  Presentence reports. 
… (d) Disclosure of presentence reports. The court shallassure that a report filed pursuant to this 

section isdisclosure to the defendant, the counsel for the defendant, and the attorney for the Government at least 
ten days priorto the data set for sentencing. 
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of Allocution)26 สิทธินี้ไดรับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของศาลสหรัฐ (Federal Rules of Criminal Procedure) มาตรา 32 (a) (1) (B) (C)27 และ
ระเบียบวิธีพิจารณาความอาญา สําหรับความผิดไมรายแรงของศาลแขวงสหรัฐ (Rules of Procedure 
For the Trial of Misdemeanors Before United States Magistrates) มาตรา 3 (d) 28  นอกจากนี้
กฎหมายของรัฐอื่น ๆ เชน ประมวลกฎหมายอาญารัฐแคลิฟอรเนีย (California Penal Code) 
มาตรา 1200, 1201 (1956), ประมวลกฎหมายรัฐไอโอวา (Iowa Code Ann.) มาตรา 789.6 (1950)          
ก็บัญญัติไวทํานองเดียวกนั 
 
3.2   การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในประเทศฝรั่งเศส 
 ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศในระบบซีวิลลอว การดําเนินคดีอาญาจึงเปนระบบการ      
ไตสวนหาความจริงที่ศาล อัยการ และทนายความ ทําหนาที่รวมกันในการคนหาความจริง 
การดําเนินคดีอาญาจะเริ่มตนจากตํารวจ โดยตํารวจจะทําหนาที่สอบสวนและรวบรวมขอเท็จจริง 
ตลอดจนพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดและตัวผูกระทําผิด รายงานตาง ๆ เกี่ยวกับคดี รวมถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการกระทาํผิดและภูมิหลังของจําเลยเพื่อเสนออัยการ โดยอัยการจะเปน
ผูใชดุลพินิจวาจะดําเนินคดกีบัจําเลยหรือไม หากเหน็ควรดําเนนิคดีกจ็ะจดัทําคําฟองและตั้งขอหา 
พรอมทําสํานวนสอบสวนทั้งหมดยืน่ตอศาล โดยในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ศาลจะทําหนาที่
ในการแสวงหาพยานหลักฐานและขอเทจ็จริงในคดี (active) รวมกับอยัการและทนายของจาํเลย29 และ
เมื่อการสืบพยานสิ้นสุดลงอัยการจะแถลงปดคดี โดยกลาวถึงขอโตแยงเกี่ยวกับการกระทําผิดของ

                                                 
26 Green v. United States,  365 U.S. 301.  (1958). อางถึงใน   เกียรติภูมิ   แสงศศิธร.  (2533).  

กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศ.  หนา 36. 
27 Federal Rules of Criminal Procedure 

Rule 32 (a) (1) 
…(B) afford counsel for the defendant and opportunity to speak on behalf of the defendant and 
(C) address the defendant personally and ask him if  he wishes to make a statement in his own 

behalf and to present any information in mitigation of the sentence. 
28 Rules of Procedure For the Trial of Misdemeanors Before United States Magistrates Rule 3 

…(d)… the magistrate shall afford him an opportunity to be heard in mitigation … 
29  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 267, 268, 319, 327 และ 405 บัญญัติให

อํานาจศาลมีดุลพินิจที่จะใชวิธีการใด ๆ ที่ศาลเห็นสมควร (eclaircissements) ได ดู พัฒนนาถ พวงลาภหลาย และ 
กุมพล  พลวัน.  (2522, ธันวาคม).   “วิธีพิจารณาความอาญาในฝรั่งเศส.”  วารสารอัยการ, 2.  หนา 47. 
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จําเลยตลอดจนชี้แจงวาควรจะกําหนดโทษจําเลยในสถานใดดวย 30  และตอมาจําเลยกจ็ะแถลงปดคดี 
โดยจําเลยมีสิทธิยื่นคํารองขอใหศาลลงโทษสถานเบา ซ่ึงการพิจารณาพิพากษาคดีจะกระทําตอเนื่อง  
กันไปโดยไมขาดตอนหลังจากการแถลงปดคดีของจําเลยสิ้นสุดลง 31  โดยผูพิพากษาคดีนั้นตั้งแตตน
จะเปนผูทําหนาที่ตัดสินคดแีละกําหนดโทษจําเลย เหตุผลที่เปนเชนนี้เพราะพยานหลักฐานทั้งหมด
ในสํานวนสอบสวนมีประวตัิภูมิหลังของจําเลย และรายงานอื่นเกี่ยวกับตัวจําเลยปรากฏตอศาลกอน
การพิพากษาความผิด ดังนัน้จึงสามารถพิพากษาความผิดและกําหนดโทษจําเลยไปพรอมกันได 
 การพิจารณาการลงโทษในประเทศฝรั่งเศสจะเปนไปตามหลัก “Individualization”32 
หลักนี้มีวิวัฒนาการออกเปน 3 ชวง คือ ชวงแรกอยูในยุคกอนมีการปฏิวัติฝร่ังเศส ป ค.ศ. 1789 
ในชวงนี้หลัก Individualization ยังไมเปนที่รูจัก การลงโทษจึงมีลักษณะเปนการลงโทษตาม
อําเภอใจ ไมมีหลักเกณฑในการกาํหนดโทษ และในชวงตอมาหลังปฏิวัติฝร่ังเศส หลังจากมี
ประมวลกฎหมายใชแลว ไดมีการบัญญัติถึงอัตราโทษไวตายตวั ทําใหผูพิพากษาตองลงโทษภายใต
กรอบของกฎหมายเทานั้น ไมมีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดโทษเปนอยางอื่นไดเลย จนเขาสูชวง
สุดทาย ซ่ึงเปนชวงหลังจากที่ใชประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสไปไดระยะหนึ่งแลว ไดเกดิปญหา
อันสืบเนื่องมาจากการกําหนดโทษของศาลที่ตองจํากัดตายตัวเครงครัดตามตัวบท ทําใหไมอาจ
พิจารณาโทษยืดหยุนตามความเหมาะสมได จึงไดมกีารปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายอาญาขึ้น
อีกครั้ง โดยกําหนดอัตราโทษขั้นสูงขั้นต่าํไว เพื่อเปดโอกาสใหผูพพิากษาสามารถใชดุลพินิจได
ตามความเหมาะสมและเปนไปตามหลัก “Individualization” ตั้งแตนั้นเปนตนมา และหลักนี้ได   
ถูกนําไปใชอยางแพรหลายในฝรั่งเศสมากขึ้น 
 
 
 

                                                 
30 การขอตอรองในคดี  (plea  bargaining)  เชนที่ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีในการดําเนิน

กระบวนพิจารณาของซีวิลลอว เพราะไมสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของอัยการ อางถึงใน  John H. 
Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure : Germany.  pp. 73 – 74. 

31 ลักษณะเฉพาะของกระบวนพิจารณาคดีอาญาของซีวิลลอว คือ เปนการรวบรวมกระบวนพิจารณา 
(Verhandlungseinheit) การรวมอํานาจพิจารณา (Konzentrationsgrundsatz) เขาดวยกันเปนเอกภาพ    อางถึง         
ใน อภิรัตน  เพ็ชรศิริ.  (2521).  “การพิจารณาคดีอาญาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา : ระบบพิจารณาแบบ 
ไบเฟอรเฆฌั่น.”   วารสารนิติศาสตร, เลม 10.  หนา 438. 

32 นฤมล  อังคณาภิวัฒน.  (2537).  เหตุบรรเทาโทษ : ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการใชในศาลไทยกับ
ศาลตางประเทศ.  หนา  14 – 15. 
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 3.2.1 การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย 
  การสืบเสาะหาขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิดหรือจําเลย เปนสาระสาํคัญที่ไมอาจแยก
ออกจากระบบการดําเนินคดีได เนื่องจากประวัติของผูกระทําผิด และสิ่งแวดลอมขณะนั้นรวมทั้ง
เหตุใกลชิดที่ทาํใหเขากระทําผิด เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับ
ผูกระทําผิดตามหลัก “Individualization” โดยการสืบเสาะหาขอเท็จจริงดังกลาวจะตองกระทําอยาง
กวางขวาง (comprehensive investigation) เพื่อใหทราบถึงประวัติและเหตุการณแวดลอมของ
ผูกระทําผิด โดยมุงหมายที่จะใหเกิดความเปนธรรมในการกําหนดโทษ ทั้งนี้โดยอาศัยสภาวะ
ทางสังคมและบุคลิกลักษณะของผูกระทําผิดมาเปนสวนประกอบในการพิจารณาดวย 
  ในประเทศฝรั่งเศสการพิจารณาคดีที่ผูกระทําผิดมีอายุไมเกิน 21 ป จะตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล โดยเจาหนาที่ทางสังคมสงเคราะห (travailleurs sociaux) กอนโดย
ขอมูลสวนบุคคลจะประกอบไปดวย33 
  1. การยอมรับสารภาพของผูกระทําผิด 
  2. ปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการกระทําผิด เชน เปนบุคคลที่ครอบครัวหยาราง หรือ
เปนบุคคลที่สถานะทางครอบครัวตกอยูในสถานการณที่ลําบากทางการเงิน 
  3. ปจจยัทางดานจิตวทิยาโดยอายุของผูกระทาํผิด เปนปจจยัสําคัญในการพจิารณาคด ี
  4. การกระทําความผิดตดินิสัย ผูกระทาํผิดเปนครั้งแรกอาจไดรับการใหอภัยหรือลงโทษ
สถานเบา หรืออาจมีการรอการลงโทษ แตผูกระทําผิดที่กระทําผิดขึน้ใหมอาจถือวาเปนผูกระทําผิด
ติดนิสัยตามเงือ่นไขที่กําหนด   และอาจไดรับโทษหนักขึน้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว 
  5. การเปนคนตางดาว 
  6. พฤติกรรมของผูกระทาํผิดในระหวางพจิารณา เชน ลักษณะทางกายภาพของผูกระทําผิด 
ซ่ึงปรากฏตอศาล เชน การแตงตัว การพูดจา บุคลิกลักษณะนากลวั หรืออันตรายหรือไม โงเขลา
หรือไม  เปนตน 
  อนึ่งการสืบเสาะขอเท็จจริงในทางสังคม สุขภาพทางกายและทางจิตของผูกระทําผิดรวมทั้ง
บุคลิกลักษณะ ประวัตภิูมิหลัง จะตองดําเนนิการกอนมีคําพิพากษาของศาลวามีความผดิและกาํหนด
โทษ  เพราะขอเท็จจริงดังกลาวนั้นจะตองนํามาใชประกอบในการกําหนดโทษผูกระทําผิด34  
 
 
 
                                                 

33 เศรษฐชัย   อันสมศรี.   (2547).   ดุลพินิจในการกําหนดโทษจําคุก.   หนา 65 – 66. 
34 ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส  ป  ค.ศ. 1992   มาตรา L 132-24. 
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 3.2.2 องคกรท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย 
 ฝร่ังเศสเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว การดําเนินคดีอาญาจึงใชระบบ
ของการไตสวนหาความจริงที่ตํารวจ อัยการ ศาล และทนายจําเลย ทําหนาที่รวมกันในการคนหา
ความจริง 
 การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสอยูในอํานาจหนาทีข่องเจาพนักงาน 2 ฝาย คอื 
ตํารวจฝายคดแีละผูพิพากษาสอบสวน ซ่ึงการสอบสวนของตํารวจฝายคดี (la police judiciaire)    
จะมีการสอบสวนเบื้องตน (ordinary police investigation) และการสอบสวนในกรณีความผิดซ่ึงหนา 
(investigation in the case of a flagrant offence) 35  สวนการสอบสวนของผูพิพากษาสอบสวน     
(le jude d’ instruction) จะกระทําเฉพาะในคดีบางประเภทที่กําหนดไว หรือตามคํารองขอของ
อัยการเทานั้น36 ซ่ึงการสอบสวนโดยตาํรวจฝายคดีและโดยผูพิพากษาสอบสวนตางมีวัตถุประสงค
เดียวกันคือเพือ่ทราบขอเท็จจริงแหงการกระทําผิด เพื่อรูตวัผูกระทําผิด และเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่จะพิสูจนการกระทําผิดนัน้ดวยกนั 
 ในการสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจําเลยของตํารวจฝายคดีนั้น ตํารวจจะทํา
หนาที่ชวยเหลืออัยการในการสอบสวน เนือ่งจากอํานาจสอบสวนของฝรั่งเศสอยูภายใตการควบคุม
ของอัยการ ฉะนั้นอยัการของฝรั่งเศสจึงเปนพนักงานสอบสวน มีอํานาจสอบสวน และเปนหวัหนา
พนักงานสอบสวน รับผิดชอบควบคุมการสอบสวนทั้งหมด 37  ในปจจุบันอัยการฝรั่งเศสมีหนาที่
รับคํารองทุกข กลาวโทษ โดยอัยการจะเปนผูพิจารณาเองวาจะทําการสอบสวนเองหรือจะมอบหมาย
ใหตํารวจฝายคดีเปนผูสอบสวนก็ได 38  ในการสอบสวนตํารวจจะทํารายงานเกี่ยวกับความผิดหาตัว
ผูกระทําผิด และรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทําผิด ประวัติภูมหิลัง ตลอดจนขอเท็จจริงตาง ๆ 
เกี่ยวกับตัวจําเลย ทั้งนี้เปนผลดีและผลราย39 เมื่อทาํการสอบสวนเสร็จแลวตาํรวจจะสงสํานวนการ
สอบสวนใหอัยการพิจารณา เมื่ออัยการพจิารณาแลวเหน็วารายละเอียดเกีย่วกับประวัติภูมหิลังของ
จําเลยยังไมครบถวนสมบูรณ หรือพยานหลักฐานในการกระทําผิดยังไมเพียงพอ อัยการมีอํานาจที่จะ
                                                 

35 Christian Dadomo and Susan Farran.  (1996).  The French Legal System.  pp. 195 – 199. 
36 โกเมน   ภัทรภิรมย.  (2512).  “การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส.”   อัยการนิเทศ, เลม 31.      

หนา 340. 
37 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 38 นายตํารวจฝายคดีและพนักงานตํารวจฝาย

คดีอยูภายใตความควบคุมดูแลของอธิบดีอัยการศาลอุทธรณ อธบิดีอัยการศาลอุทธรณ อาจสั่งใหเจาพนักงานดังกลาว
รวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนตอการบริหารงานยุติธรรมได 

38 นิติพัฒน. (2519, 19 ตุลาคม). “อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.”  พิมพแจกในงานพระกฐิน.             
กรมอัยการ.   หนา 21. 

39 Christian Dadomo and Susan Farran.  Op. cit.  p. 195. 
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ดําเนินการหาพยานหลักฐานในการกระทําผิด หรือสืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยเพิ่มเติมเองได 
หรือจะใหตาํรวจฝายคดีไปดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได และในการพิจารณาคดีของศาล 
ศาลสามารถทีจ่ะสืบพยานเพิม่เติมเกีย่วกับประวัตภิูมิหลังของจําเลยได เพราะศาลจะตองนําขอเทจ็จริง
เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะรวมถงึประวัตภิูมิหลังของจําเลย มาใชประกอบในการพิพากษากําหนดโทษ 
ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1992 มาตรา L 132 – 24 ที่บัญญัติไว    
อยางกวาง ๆ วาภายใตบทบญัญัติของกฎหมาย  ศาลจะพิพากษาโทษและกําหนดขอบเขตของโทษ
โดยคํานึงถึงสภาพแหงการกระทําความผิด และบุคลิกภาพของผูกระทาํผิด ในกรณทีี่ศาลพิพากษา
โทษปรับ ศาลกําหนดจาํนวนเงนิคาปรับ โดยตระหนกัถึงสภาพรายไดและภาระที่ผูกระทําผิดจะตอง
รับผิดชอบ40  
 จากกฎหมายดงักลาวจะเห็นไดวาขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัประวตัิภูมหิลัง รวมถึงบุคลิกลักษณะ
ของผูกระทาํผิดหรือจําเลย เปนสวนสําคัญตอการพิพากษากําหนดมาตรการในการลงโทษวาสมควร
ลงโทษแบบใด จึงจะเกิดความเหมาะสมกับผูกระทําผิด เพราะบุคลิกลักษณะของบุคคลแตละคน
ยอมแตกตางกนัไป ดังนัน้การกําหนดโทษจึงตองกําหนดใหเหมาะสมกบัผูกระทําผิดแตละราย 
 
 3.2.3 บทบาทของผูเก่ียวของในการเสนอขอเท็จจริงเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา 
 เมื่ออัยการไดรับสํานวนสอบสวนจากตํารวจฝายคดี หรือจากผูพิพากษาสอบสวนแลว 
ถาอัยการเห็นวาการสอบสวนยังไมสมบูรณ อัยการมีอํานาจขอใหสอบสวนเพิ่มเติมได 41  เพื่อใหมี
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยอยางเพียงพอวาสมควรจะดําเนินการตอไปอยางไร และอัยการจะสั่งฟอง
ก็ตอเมื่อเห็นสมควรและเพื่อประโยชนของสังคม ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาฝรั่งเศส มาตรา 40 ที่บัญญัติวา “อัยการรับคํารองทุกขและคํากลาวโทษแลวพิจารณา           
วาจะดําเนนิการอยางไรตอไป.....” ดังนั้นอัยการจึงไมจําเปนตองฟองทกุเรื่อง 42  แมจะมีการกระทํา
ความผิดเกดิขึ้น อัยการก็อาจไมฟองเมื่อเห็นวาความผิดนั้นเปนเรื่องเลก็ ๆ นอย ๆ ไมคุมคาใชจาย  
ในการดําเนินคดีที่จะตองเสียไป การกระทําผิดนั้นไมเกีย่วกบัความสงบเรียบรอยของประชาชนโดยตรง 

                                                 
40 ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1992,  มาตรา L 132 – 24. 
41 โกเมน  ภัทรภิรมย.  (2526).  “อัยการฝรั่งเศส.”   ระบบอัยการสากล.  หนา 59 – 73. 
42 ในประเทศญี่ปุนถาอัยการไดพิจารณาถึงอุปนิสัย อายุ สภาวะแหงจิตใจ สถานการณแวดลอม และ

ความรายแรงแหงขอหา ตลอดจนสภาพการณภายหลังการกระทําผิดแลวเห็นวาไมเปนการสมควร หรือไมมีความ
จําเปน จะตองฟองรองผูกระทําผิด อัยการก็อาจสั่งไมฟองคดีนั้นเลย (prosecution dropped) หรืออาจยับยั้งการ
ฟองไวโดยมีกําหนดระยะเวลา (prosecution suspended) ภายใตการคุมประพฤติ (probation) โดยพนักงานคุม
ประพฤติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุนมาตรา 248. 
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เชน การลาสัตวในที่ดินของผูอ่ืน เปนตน หรือเปนความผิดที่มีโทษปรับอยางเดียวกระทําโดย
ผูกระทําผิดที่มีอายุนอย และเปนความผิดครั้งแรก ผูเสียหายไดรับการชดใชความเสียหายจาก
ผูกระทําผิดแลว เหลานี้เปนตน ดังนั้นจึงเหน็ไดวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยจากสํานวนสอบสวน
จะมีผลตอการใชดุลพินิจสั่งคดีของอัยการวาสมควรสั่งฟองหรือไม และถาเห็นสมควรสั่งฟอง
อัยการก็มีอํานาจในการเสนออัตราโทษที่เหมาะสมกับจําเลยตอศาล เพื่อประกอบดุลพินิจในการ
กําหนดโทษได 
 ภายหลังการสืบพยานเสร็จส้ินลงทนายจําเลยจะทําหนาทีแ่ถลงปดคดี โดยยืน่คํารองขอให
ศาลลงโทษจําเลยสถานเบา ซ่ึงในคํารองขอดังกลาวจะมีการเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกับตัวจําเลย
ในทางที่เปนคณุ เชน จําเลยไมเคยกระทาํผิดมากอน และเปนผูมีความประพฤติดี และไดบรรเทา
ผลรายจากการกระทําความผิดของตนภายหลังเกิดเหตุดวยความสมัครใจ เนื่องจากรูสึกสํานึกใน
ความผิดทีก่ระทําเหลานี ้ เปนตน ซ่ึงบทบาทของทนายจาํเลยในการเสนอขอเท็จจริงดังกลาว มีผลทํา
ใหศาลมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยอยางสมบูรณและครบถวน สงผลใหมีการใชดุลพินิจกําหนด
โทษจําเลยในทางที่เปนคุณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนหลักประกันแกจาํเลยดวยวาจําเลยจะไดรับการ
พิจารณาโทษอยางถูกตองและเปนธรรม 
 
3.3  การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในประเทศเยอรมัน43 
 ประเทศเยอรมนัเปนประเทศที่ใชระบบกฎหมายซีวิลลอว เชนเดยีวกบัประเทศฝรั่งเศส 
ดังนั้นการดําเนินคดีอาญาจงึเปนระบบการไตสวนหาความจริงที่ทุกฝายทั้งศาล อัยการ และทนาย
ของผูถูกกลาวหา ตางมีหนาที่รวมกันในการคนหาความจริง เพื่อใหการกําหนดโทษจําเลยเปนไป
อยางเหมาะสม เพราะศาลจะกําหนดโทษอยางเหมาะสมไดก็ตอเมื่อมขีอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด
อยางเพียงพอ ไมวาจะเปนประวัติสวนตวัและภูมิหลัง ประวัติการกระทําผิด ตลอดจนขอเท็จจริง
ตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยทั้งที่เปนผลดีและผลราย ฉะนั้นการมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดอยาง
สมบูรณจึงมีความสําคัญตอการดําเนนิคดอีาญาทั้งระบบ ในการทีจ่ะทําใหเกดิความเปนธรรมแกตัว
ผูกระทาํผิด และสามารถปรบัปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิด ใหกลับตนเปนคนดี  และสามารถ
กลับคืนสูสังคมได 
 
 
 
                                                 
 43 เกียติภูมิ  แสงศศิธร.  (2533).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับ
ตางประเทศ.  หนา 62 - 65. 
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 3.3.1 การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย 
 ในประเทศเยอรมันจะมีการรวบรวมขอเท็จจริง เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังตลอดจน
ขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกับจาํเลยในดานที่เปนผลดีและเปนผลราย  รวมตลอดถึงขอเท็จจริงอันเปน
เหตุบรรเทาโทษอยางกวางขวาง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับตัวจาํเลยใหมากที่สุด เนื่องจาก 
ระบบกฎหมายซีวิลลอวเปนระบบการพิจารณาคดีแบบไมตอสู หรือเปนระบบไตสวนหาความจรงิ 
การดําเนนิคดจีึงมุงคนหาความจริงเปนสําคัญ เพื่อใหการกําหนดโทษจําเลยเปนไปอยางเหมาะสม 
ซ่ึงการจะกําหนดโทษใหเกดิความเหมาะสมไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ศาลจะตองมีขอเท็จจริงเกีย่วกับ
จําเลยอยางเพียงพอ โดยขอเท็จจริงเหลานั้นมักจะมีประกอบอยูในสํานวนสอบสวนที่พนักงานอัยการ
ส่ังฟองคดี  ดังนี้คือ 
 1. มูลเหตุในการกระทําความผดิ  เปาหมายของผูกระทําผิด 
 2. ความรูสึกนึกคิดซึ่งเห็นไดจากการกระทําผิด และจิตใจที่มีอยูในการกระทําความผิด 
 3. ความรายแรงของการกระทาํความผิด 
 4. ลักษณะของการกระทําความผิด และผลที่สะทอนใหเหน็ถึงความชั่วของการกระทําผิด 
 5. ประวัติของผูกระทําผิด สถานภาพทางสังคม และฐานะทางเศรษฐกจิของผูกระทาํผิด 
 6. ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะ
เยยีวยาความเสียหาย  รวมทั้งความพยายามของผูกระทาํผิดที่จะชดเชยความเสยีหายใหแกผูเสยีหาย 
 นอกจากนั้นแลว ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับจาํเลยยังอาจไดมาในระหวางการพิจารณา
คดีโดยศาลจะทําหนาที่คนหาความจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยใหมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับ  
ตัวจําเลยอยางเพียงพอ ในการนํามาประกอบการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษใหเกิดความเหมาะสม
ถูกตองกับจําเลยนั่นเอง ดวยเหตุนี้จึงทําใหขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับจําเลยมีความสมบูรณและ
ถูกตองเนื่องจากทุกฝายในกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาตางชวยกันคนหาความจริง ไมเวนแมแต
ศาลจึงทําใหการใชดุลพินิจเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
 3.3.2 องคกรท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย 
 สําหรับกรณขีองประเทศเยอรมัน ซ่ึงถือเปนประเทศผูนาํทางระบบกฎหมายซวีิลลอวนั้น 
ในการรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับจําเลยทกุองคกรที่เกีย่วของไมวาจะเปน ตํารวจ อัยการ ศาล และ
ทนายจําเลยตางทําหนาที่รวมกันในการรวบรวมขอเท็จจรงิตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลย ทั้งในทางที่เปน
ประโยชน และในทางที่เปนโทษ รวมถึงขอเท็จจริงอันเปนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ เพื่อใหไดมา       
ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยใหมากที่สุด ไมวาจะเปนประวัติสวนตวัและภูมิหลัง นสัิย ความประพฤติ 
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การศึกษา บคุลิกลักษณะ สุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตใจ ตลอดจนประวัติการกระทําผิดของ
จําเลย  ทั้งนี้เพือ่ใหการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษจําเลยเปนไปอยางถูกตอง 
 เหตุผลที่ทุกองคกรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตองทําหนาที่รวมกัน
ในการคนหาความจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยใหมากที่สุด ก็เพราะประเทศเยอรมันไมมีการทํารายงาน
กอนพิพากษา (presentence reports) เสนอตอศาล เพื่อชวยในการใชดุลพินิจกําหนดโทษจําเลยเชน
ประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอวถือปฏิบัติกันอยูนั่นเอง44  
 ดังนั้น ในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยจึงเริ่มตนจากตํารวจโดยกฎหมายกําหนด 
ใหตํารวจเปนผูมีหนาที่ชวยเหลืออัยการ 45  ในการสอบสวนหาพยานหลักฐาน ทั้งในแงที่เปนผลดี
และผลราย รวมถึงพยานหลักฐานอันเปนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ เพื่อพิสูจนความผิดของจําเลย     
ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติงานเชนเดียวกับฝรั่งเศสที่ตํารวจจะมผูีบังคับบัญชา 2 ฝาย คือ ผูบังคับบัญชา
ฝายตํารวจโดยตรงกับอัยการอีกฝายหนึ่ง 46  ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาตํารวจผูมีหนาที่
ชวยเหลืออัยการจะตองฟงคาํสั่งของอยัการเปนอันดับแรก 47  ดังนัน้ฐานะของตํารวจในทางคดจีึงเปน
เพียงองคกรทีท่ําหนาที่สอบสวนของอัยการ ฉะนั้นจึงเหน็ไดวาอัยการกับตํารวจในประเทศเยอรมัน
มีความรวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิด โดยสามารถเชื่อถือและวางใจกันไดอยางเต็มที่ 
โดยอัยการจะเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนและฟองรองทั้งหมด แตทั้งนี้ไมตดัความรับผิดชอบ
ของตํารวจในกรณีที่ตาํรวจมีอํานาจดําเนินคดีโดยลําพังตนเอง 48  ซ่ึงในการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจนความผิดนั้น อัยการและตํารวจจะทําหนาที่รวมกันในการหาขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับ
จําเลยใหไดมากที่สุดเทาทีจ่ะกระทําได 49  ไมวาจะเปนขอเทจ็จริงในเรือ่งมลูเหตใุนการกระทําความผดิ 

                                                 
44 Thomas  Weigend.  (1983).  Sentencing in West Germany, 37, 63.  อางถึงใน   เกียรติภูมิ  แสงศศิธร.  

(2533).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศ.  หนา 66. 
45 The Rule of Law in the Federal Republic of German. (1958).  A Statement by the German 

national section of the international commission of jurists.  p. 18. 
46 โกเมน   ภัทรภิรมย. (2512).   “การสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส.”   อัยการนิเทศ, เลม 31.        

หนา 340. 
47 คณิต  ณ  นคร.  (2526).  “อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง.”   

ระบบอัยการสากล.  หนา 94. 
48 คณิต   ณ   นคร.   (2523, 3 ธันวาคม).   “ความสัมพันธระหวางอัยการกับตํารวจในเยอรมัน.”   

วารสารอัยการ.  หนา 49. 
49  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา162 กําหนดหนาที่ของตํารวจไว  ดังนี้ 

1. ตํารวจและนายตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดและอาจใชมาตรการที่
รีบดวนใด ๆ เพื่อปองกันมิใหขอเท็จจริงสูญหาย 
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เปาหมายของผูกระทําความผิด ความรูสึกนึกคิด ซ่ึงเห็นไดจากการกระทําและจิตใจที่มีอยูในการ
กระทําความผดิ ความรายแรงของการกระทําความผิด ลักษณะของการกระทําความผิด และผลที่
สะทอนใหเห็นถึงความชั่วของการกระทําความผิด ประวัติของผูกระทําความผิด สถานภาพทาง
สังคม ฐานะทางเศรษฐกิจของผูกระทําความผิด และความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งความพยายามของผูกระทําความผิด
ที่จะชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย รวมตลอดถึงขอเท็จจริงอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยทั้งในทางที่
เปนคุณและโทษ ทั้งนี้เพื่อนาํมาประกอบการใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษจาํเลยคดีอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี (Strafgesetzbuch หรือ ST GB)  แกไขเพิ่มเติมป 1987  มาตรา 4650  
 นอกจากนี้การที่อัยการมีประวัติความเปนมา โดยแยกตัวออกมาจากอํานาจตุลาการ 
อัยการจึงมีบทบาทในการรวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวจาํเลยมาเสนอตอศาล และเขาสู
ความรับรูของศาล โดยจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดทั้งที่เปนคุณแกผูถูกกลาวหาวากระทําผิด51 
ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน (Straft prozess ordnung หรือ StPo) ฉบับ          
ป 1965   มาตรา 160 II  และ  III  ไดบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวดังนี ้
                                                                                                                                            

2. ใหตํารวจและนายตํารวจนําสงพยานหลักฐานที่รวบรวมไดตออัยการโดยไมชักชา ถาปรากฏวา
จําตองมีการสอบสวนโดยผูพิพากษาโดยดวน   พยานหลักฐานเชนวานั้นจะสงไปยังผูพิพากษาสอบสวนโดยตรง   
ก็ได 

50  ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนี (St GB) แกไขเพิ่มเติม ป 1987 มาตรา 46 : เรื่องการกําหนดโทษ 
(1)   ความชั่วของผูกระทําความผิดจะเปนพื้นฐานในการกําหนดโทษ ทั้งนี้ จะตองพิจารณาถึงผลซึ่ง

เกิดจากโทษที่กําหนดนี้วาจะกระทบถึงการดําเนินชีวิตในสังคมของผูกระทําความผิดในอนาคต 
(2)  ในการกําหนดโทษนี้ ศาลจะชั่งน้ําหนักจากขอเท็จจริง ทั้งที่เปนสวนดีและสวนเสียของผูกระทํา

ความผิด  กลาวคือ  ขอเท็จจริงดังตอไปน้ี 
 มูลเหตุในการกระทําความผิด  เปาหมายของผูกระทําความผิด 
 ความรูสึกนึกคิดซึ่งเห็นไดจากการกระทํา  และจิตใจที่มีอยูในการกระทํา 
 ความรายแรงของการกระทําผิดหนาที่ 
 ลักษณะของการกระทําความผิด และผลที่สะทอนใหเห็นถึงความชั่วของการกระทําความผิด 
 ประวัติของผูกระทําความผิด   สถานภาพของบุคคลทางสังคม    และฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูกระทําความผิด 
 ความประพฤติภายหลังการกระทําความผิด   โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะเยียวยาความ

เสียหาย   รวมทั้งความพยายามของผ ู กระทําความผิดที่จะชดเชยความเสียหายใหแกผูเสียหาย 
(3) พฤติการณซึ่งเปนลักษณะขององคประกอบความผิดไมจําตองนํามาพิจารณา 

51 The American Series of Foreign Penal Codes 10.  (1965).   The German of Criminal Procedure 
1965.  p. 93. 
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 “มาตรา 160 II อัยการมีหนาที่ตองรวบรวมพยานหลักฐานไมเพยีงแตที่เปนผลรายแก
ผูตองหาเทานัน้ แตตองรวบรวมพยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหาดวย เพื่อนํามาใชเปนพยาน 
หลักฐานในการพิจารณาคดี  และตองพิจารณาถึงผลเสียหายที่อาจเกดิขึน้ดวย 
 III อัยการตองสอบสวนขยายคลุมไปถึงพฤติเหตุตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอการกําหนด 
โทษของศาล หรือการรอการลงโทษ โดยวิธีการคุมประพฤติและการมีคําสั่งใด ๆ เพื่อปองกัน
และแกไขผูกระทําผิดดวย” 
 ยิ่งไปกวานั้น ถาอัยการเห็นวาการดําเนินคดีอาญาของศาลทําใหเกิดความเสียหายแก
จําเลย เชน ลงโทษจําเลยหนักเกนิไป อัยการก็อาจอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนไปยังศาลสูง
ในนามของผูถูกกลาวหาได 52  ในบทบัญญัตมิาตรา 296 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมัน  กําหนดวา 
 “The prosecution can make use of them even in favor of the accused”53  
 จึงเห็นไดวาอัยการเปนผูที่เฝาดูใหการเปนไปตามกฎหมาย (watchman of law) ในรูปแบบ
ของความเปนกลางและใหความเสมอภาคแกคูความ จนกระทั่งอัยการในเยอรมันไดรับความภาคภมูิ
วา “อัยการเยอรมันมีความเปนภาวะวิสัยมากที่สุดในโลก” (most objective authority in the world)54 
กลาวคือ อัยการมีหนาที่คนหาความจริงแทในเนื้อหา โดยไมผูกมัดอยูกบัคํารองคําขอของผูใดทั้งส้ิน 
และการที่อัยการไมอาจเปนคูความในทางเนื้อหาได อัยการจึงมีอํานาจและหนาที่ที่จะตองกระทํา 
เพื่อประโยชนแกจําเลย โดยการเสนอพยานหลักฐานทัง้ในสวนทีเ่ปนคุณและเปนโทษตอจําเลยให
ศาลพิจารณาดวย 
 สวนศาลเยอรมันเองก็มีบทบาทในการเสาะหาพยานหลักฐานในคดี รวมถึงขอเท็จจริงตาง  ๆ
เกี่ยวกับตัวจําเลยอยางสูง โดยศาลจะมีบทบาทในการซักถามขอเท็จจริงตาง ๆ ในคดีในระหวาง
พิจารณารวมทัง้ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอาจใชเปนประโยชนตอการกําหนดโทษ ซ่ึงผูพิพากษา
จะมีอํานาจในการสอบสวนหาขอเท็จจริงมากกวาอัยการและทนายความ กลาวคือ  ศาลสามารถที่
จะสอบสวนพยานไดเอง เนื่องจากอํานาจการสอบสวนจะไปอยูที่ศาล ซ่ึงตางจากประเทศไทยที ่  
ถือวาศาลตองวางตัวเปนกลาง โดยปลอยใหเปนหนาที่ของคูความและทนายความในการแสวงหา

                                                 
52 John  H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure : Germany.  p. 90.  อางถึงใน  อรุณี 

กระจางแสง.  (2532).  อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.  หนา 42. 
53 The German Code of Criminal Procedure (translated by Dr. Horst Neibler) in the American Series 

of Foreign Penal Codes 10  The German Code of Criminal Procedure.  (1965). 
54 Karl-Heinz Kunert.  (1987).  The Prosecution System in the Federal Republic of  Germany, 32.  

p. 29. 
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พยานหลักฐานมาเสนอตอศาล ดังนั้นศาลเยอรมันจึงมภีาระมากเพราะตองตรวจสอบพยานหลกัฐาน
ทุกประเภท 55  เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมตอผูกระทําผิดหรือจําเลย และสามารถอํานวย ความยุติธรรม
ใหแกสังคมไดอยางแทจริงนั่นเอง 
 
 3.3.3 บทบาทของผูเก่ียวของในการเสนอขอเท็จจริงเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา 
 การทีป่ระเทศเยอรมนัมีระบบการพิจารณาคดีแบบไมตอสู หรือระบบไตสวนหาความจริง 
การดําเนนิคดจีึงมุงคนหาความจริงเปนสําคัญ ทําใหบคุคลที่เกี่ยวของกับการดําเนนิคดีอาญาไมวา
จะเปนตํารวจ อัยการ ศาล หรือผูเสียหาย ตางมีหนาที่รวมกันในการคนหาความจริงและรักษาไวซ่ึง
ความยุติธรรม โดยอัยการเปนผูมีบทบาทในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตั้งแตเบื้องตน 
เนื่องจากอัยการเปนผูควบคุมการสอบสวนคดีอาญา 56  ซ่ึงในสวนของการรวบรวมพยานหลักฐาน 
อัยการจะตองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งในสวนที่เปนคุณและโทษแกจําเลย 57  ไมใชปลอยใหเปน
หนาที่ของฝายจาํเลยในการหาพยานหลักฐาน เพราะอัยการมีหนาที่คนหาความจริงและความ
ยุติธรรม ยิ่งไปกวานัน้พฤตกิารณแวดลอมตาง ๆ ที่มีความหมายตอการที่จะกําหนดโทษก็ชอบที่จะ
ไดรับการสอบสวนดวย 58  และในระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล อัยการจะตองเสนอพยาน 
หลักฐานและขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เปนประโยชนแกฝายจําเลยดวย เพือ่ใหจําเลยไดรับโทษทีเ่หมาะสม
กับความผิด เพราะอัยการมีหนาที่จะตองรักษาผลประโยชนอันชอบธรรมของจําเลยดวยในฐานะที่
เขาเปนสวนหนึ่งของสังคม มิใชรักษาแตเฉพาะผลประโยชนของสาธารณะหรือของผูเสียหาย
เทานั้น เชน เมื่ออัยการพบพยานหลักฐานที่จะสามารถพิสูจนความบริสุทธิ์ของจําเลย หรือมีเหตทุี่
จําเลยควรไดรับการบรรเทาโทษ อัยการอาจอุทธรณเพื่อประโยชนแกจาํเลยไดตามประมวล กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาเยอรมนั มาตรา 296 ซ่ึงบทบาทของอัยการในการดําเนินคดีอาญา ในสวนของ
จําเลยนี้ ที่ประชุมนักกฎหมายทั่วโลกเกี่ยวกับกฎหมายอาญาครั้งที่ 9 ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด  
เมื่อวันที่ 24 – 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2507  มีความเหน็วา 

                                                 
55 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2528).  ระบบกฎหมายเยอรมัน.  หนา 197. 
56 John  H.  Langbein.  (1977).   Comparative Criminal  Procedure  :  Germany.   p. 17.   อางถึงใน  

อรุณี กระจางแสง.  (2532).  อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.  หนา 52. 
57 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 160  วรรคสอง 
58 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 160 วรรคสาม 
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 อัยการควรใหความสนใจตอผูกระทําผิด ในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่งตอศักดิ์ศรีของ
เขาในฐานะที่เปนมนุษย และตอสิทธิและตอสวนไดเสียของเขาดวยเหตุนี้ วิธีปฏิบัติตอผูกระทําผิด
จึงตองใหเหมาะสมแตละบุคคล   และเพื่อวัตถุประสงคในอันที่จะปรับปรุงและใหกลับเขาสังคมได59 
 ดังนั้น อัยการจึงควรเสนอพยานหลักฐานทั้งที่เปนผลดีและผลราย รวมถึงขอเท็จจริง
ตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยตอศาลใหมากที่สุด ไมวาจะเปนประวัติสวนตัวและภูมิหลัง ประวัติการ
กระทําผิด ตลอดจนนิสัยและพฤติการณแวดลอมของจําเลย ทั้งนี้เพื่อใหการใชดุลพินิจกําหนดโทษ
จําเลยเปนไปอยางถูกตอง 
 นอกจากนั้น ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยยังเปนประโยชนตอพนักงานอัยการในการ  
ทําความเหน็เกี่ยวกับอัตราโทษที่จําเลยสมควรไดรับเสนอตอศาล เพราะขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานัน้ 
จะมีผลตอการกําหนดโทษเบือ้งตนของอัยการวาสมควรจะใหจําเลยไดรับโทษสถานใดจงึจะเหมาะสม60 
และความเห็นของอัยการที่เสนอตอศาลนั้น จะกระทาํในรูปของคําแถลงการณปดคดีภายหลังการ
สืบพยานเสร็จสิ้น โดยปกติความเห็นของอัยการดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการกําหนดโทษจําเลย 
อยางมาก 61  เพราะศาลมักจะลงโทษจําเลยโดยคํานึงถึงอัตราโทษที่อัยการเสนอมา แตความเหน็ของ
อัยการก็มิไดเปนขอผูกมัดที่ศาลจะตองถือปฏิบัติตามแตอยางใด 62  โดยศาลสามารถลงโทษจําเลย
ตามที่เห็นสมควรได และอัยการเองก็สามารถอุทธรณคําพิพากษาของศาลในเรื่องอัตราโทษได
หากเห็นวาศาลลงโทษจําเลยหนักเกินไป โดยอัยการอาจอุทธรณคาํพิพากษาของศาลชั้นตนไปยัง
ศาลสูงในนามของผูกลาวหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 296          
ซ่ึงการอุทธรณดุลพินจิในการกําหนดโทษของศาลนั้น มิใชการอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงวาจําเลย
กระทําผิดจริงหรือไม หรือประวัติครอบครัวและภูมิหลังของจําเลยไมถูกตองแตอยางใด เนื่องจาก
ดุลพินจิในการกําหนดโทษเปนสิ่งที่กฎหมายใหอํานาจศาลไววาจะลงโทษเทาไหรในกรอบที่กฎหมาย 
                                                 

59 อุททิศ   แสนโกศิก.  (2508).  “บทบาทของอัยการในการดําเนินคดีอาญา.”   อัยการนิเทศ, เลม 37. 
หนา 43 – 45. 

60 การขอตอรองในคดี   (plea bargaining)   เชนที่ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกาจะไมมีในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอาญาของซีวิลลอว   เพราะไมสอดคลองกับหนาที่ และความรับผิดชอบของอัยการ  ดู  John 
H. Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure : Germany.  pp. 73 – 74. 

61 ในประเทศญี่ปุน การกําหนดโทษจําเลย นอกจากตองพิจารณาจากหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดแลว  
ศาลยังตองคํานึงถึงขอเสนอแนะในการลงโทษของอัยการดวย ดู Harro Abe. (1963).  The Accused and Society : 
Therapeutic and Preventive aspects of Criminal Justice in Japan.  p. 330. 

62 Thomas Weigned.  (1983).  Sentencing in West Germany, 37, 53.  อางถึงใน   เกียรติภูมิ   แสงศศิธร.  
(2533).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศ.  หนา 65. 
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กําหนดเอาไว ดังนั้นการกําหนดโทษจึงเปนปญหาขอกฎหมาย ซ่ึงการอุทธรณในปญหาขอกฎหมาย
ดังกลาวถือเปนการตรวจสอบความถูกตองในการใชดุลพินิจของศาลไปในตัว เพื่อใหเกิดการลงโทษ
ที่เหมาะสมกบัจําเลย 
 สวนทนายจําเลยจะเขามามบีทบาท ในการเสนอขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจําเลยในรปูของ
คําใหการ และในการแถลงปดคดี โดยการยื่นคํารองขอใหศาลลงโทษจําเลยสถานเบาโดยเสนอ
ขอเท็จจริงตาง ๆ อันเปนผลดีแตจําเลย เชน จําเลยไดสํานึกในความผดิและไดพยายามบรรเทาความ
เสียหายทีเ่กิดขึ้นแกผูเสียหายแลว เพื่อเปนหลักประกันวาจําเลยจะไดรับการพิจารณาโทษอยางเปน
ธรรมและถูกตอง  หากศาลจะตัดสินลงโทษจําเลย 
 ดวยเหตุที่การดําเนินคดีอาญาในประเทศระบบซีวิลลอว มุงคนหาความจริงเปนสําคัญ
จึงทําใหศาลตองคนหาความจริงเกี่ยวกับตวัจําเลย เพื่อที่จะนําขอเทจ็จริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลย  
ไมวาจะเปนประวัตภิูมิหลัง การศึกษา ความประพฤติ ประวัตกิารกระทาํความผิด รวมถึงขอเท็จจริง
ตาง ๆ เกี่ยวกบัตัวจําเลย ทั้งที่เปนผลดีและผลราย มาใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษจําเลย 
เพราะศาลจะลงโทษจําเลยอยางถูกตองและเปนธรรมไดก็ตอเมื่อศาลมีขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยอยาง
เพียงพอ ซ่ึงการดําเนนิการดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการคุมครองสิทธิของจําเลย กลาวคือเมื่อมี
การเปดเผยขอเท็จจรงิเกีย่วกับตัวจาํเลย (Prinzip der Oeffentlichkeit) ในระหวางการพิจารณาคดแีลว
หากในเวลาตอมาศาลพิพากษายกฟอง จําเลยอาจไดรับความเสียหายแกช่ือเสียง หรืออาจไดรับการ     
ดูหม่ินเกลียดชังจากผูอ่ืน ถาการเปดเผยนั้นไมคํานึงถึงความพอดี เนื่องจากปจจุบนัผูถูกกลาวหามี
ฐานะเปนประธานในคดี ดังนั้นจึงตองมกีารคํานึงถึงศักดิศ์รีความเปนมนุษยของผูถูกกลาวหาดวย 63 
จากปญหาดังกลาวทําใหนักกฎหมายเยอรมันมีแนวคิดทีจ่ะปรับปรุงแกไขระบบการดาํเนินคดีอาญา
ของตนโดยแยกขั้นตอนการกําหนดโทษออกจากขั้นตอนการวนิิจฉัยความผิด ซ่ึงเปนการดําเนินคดี 
อาญาแบบทวภิาค (Bifurcation) ของคอมมอนลอว เพื่อคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยและ
เพื่อใหมีขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูตองหาหรือจาํเลยอยางสมบรูณยิ่งขึ้น 
 นักกฎหมายเยอรมันมีความเห็นเกีย่วกับการดําเนินคดีอาญาแบบทวภิาคแยกเปน 2 กลุม 
คือ 
 กลุมแรก   ฝายที่เหน็วาควรนําการดําเนินคดีอาญาแบบทวิภาคมาใช 

                                                 
 63 คณิต  ณ   นคร.   (2529, มิถุนายน).   “ฐานะของผูถูกกลาวหาในคดีอาญา.”    บทบัณฑิตย,   เลม 42,           
ตอน 2.  หนา 17. 
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 โยอาคิม แฮรมันน64  (Joachim Herrmann) เสนอวา ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการ
ดําเนินคดีอาญาของเยอรมันเสียใหม โดยการแยกขั้นตอนการวนิิจฉัยความผิดและการกําหนดโทษ
ออกจากกนั 
 กลุมที่สอง   ฝายที่ไมเห็นดวยวา   ควรนําเอาการดําเนินคดีอาญาแบบทวิภาคมาใช 
 ฮันส ไฮนริค เยเชค 65  (Hans-Heinrich Jescheck) นักกฎหมายที่มีช่ือเสียงของเยอรมนั 
เห็นวา โดยปกติการลงโทษใหเหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนความมุงหมายในการพพิากษาคดีของ
ศาลเยอรมันอยูแลว การแยกขั้นตอนการวินิจฉยัความผดิออกจากการกําหนดโทษ ไมไดชวยใหการ
ลงโทษจําเลยเหมาะสมกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 โทมัส ไวเกนส 66  (Thomas Weigend) เหน็วาการลงโทษจําเลยตองอยูบนพื้นฐานของ
หลักความเหมาะสม (Desert Principle) การกําหนดโทษจําเลย โดยปกตจิะพิจารณาจากสภาพ
พฤติการณณแหงคดี (Characteristics of the offense) ดังนั้น การคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลย
จึงไมจําเปนทีจ่ะตองแยกการพิจารณาคดีออกเปนสองสวนเชนที่ปรากฏอยูในคอมมอนลอว 
 ในปจจุบนัขอถกเถียงดังกลาว ยังไมเปนที่ยุติวาจะคุมครองสิทธิจําเลยจากการเปดเผย
ขอเท็จจริงในระหวางการพจิารณาคดีอยางไรจึงจะเหมาะสม ทําใหประเทศเยอรมนัยังคงใชระบบ
การพิจารณาคดีอาญาเชนเดิม โดยมิไดยอมรับเอากระบวนพิจารณาคดีอาญาแบบทวิภาคของคอม
มอนลอวมาใชแตประการใด 

                                                 
64 John  H.  Langbein.  (1977).  Comparative Criminal Procedure : Germany.  pp. 71-72.    อางถึง

ใน   เกียรติภูมิ   แสงศศิธร.  (2533).  กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับ
ตางประเทศ.  หนา 69. 

65 Hans-Hienrich Jescheck.  (1966).  Germany.   pp. 255-256.  แหลงเดิม.   หนา 69.  
66 Thomas Weigend.  (1983).   Sentencing in West Germany.  p. 85.   แหลงเดิม.   หนา 70. 
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บทที่  4 

การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญาในไทย 
 

ประเทศไทยเปนประเทศในระบบซีวิลลอวการดําเนินคดีอาญาจึงเปนระบบกลาวหาที่มี
การแยกหนาทีก่ารสอบสวนฟองรองและการพิจารณาคดอีอกจากกนั โดยใหองคกรตางกันเปนผูทํา
หนาที่ และยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปนประธานในคดี ซ่ึงในระบบนี้การดําเนินคดีอาญาจะ         
ไมมีลักษณะเปนการตอสูระหวางคูความสองฝาย แตศาล อัยการและทนายของผูถูกกลาวหา  จะทาํ
หนาที่รวมกันในการคนหาความจริง 

การดําเนนิคดอีาญาจะเริ่มจากตํารวจ โดยตาํรวจจะทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง ตลอดจน
พยานหลักฐานตาง ๆ ทั้งที่เปนผลดีและผลรายตอผูตองหา รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุ
บรรเทาโทษของผูตองหา1  นอกจากนีพ้นักงานสอบสวนชอบที่จะดําเนินการสอบสวนผูตองหาเกีย่วกับ
ความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจณิของเขาหรือประวัติของผูตองหา 2  แลวเสนอ
ตออัยการโดยอัยการเองเมื่อรับสํานวนจากพนักงานสอบสวนแลวเห็นวาพยานหลักฐานขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผูถูกกลาวหาหรือจําเลยยังไมครบถวนเพยีงพอ พนักงานอยัการก็ชอบที่จะสั่งใหพนักงาน
สอบสอบดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได 3  เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับตัวจาํเลยอยางเพียงพอในการใช
ดุลพินิจวาจะดาํเนินคดีอาญากับจําเลยตอไปหรือไม หากอัยการเห็นสมควรสั่งฟองก็จะมีการยื่นฟอง
คดีอาญาตอศาล โดยในชัน้พิจารณาของศาลจะมีการสืบพยานโจทกและจําเลย และเมื่อสืบพยาน
เสร็จส้ิน ก็จะมีการทาํคําพิพากษาโดยศาล ซ่ึงกระบวนการในการกาํหนดโทษของศาลจะมีการ
พิจารณาขอเทจ็จริงที่ไดมาในระหวางการดําเนินคดี บุคลิกลักษณะ ตลอดจนประวัตภิูมิหลังของ
จําเลย และรายงานการสืบเสาะและพนิิจของพนักงานคุมประพฤติ เพื่อประกอบการใชดุลพินิจใน
กําหนดโทษดวย และศาลในฐานะผูทําหนาที่กําหนดโทษจําเลย จะกําหนดโทษหรือมาตรการ
ปฏิบัติตอจําเลยใหมีความเหมาะสมได ก็ตอเมื่อศาลมีขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยอยางเพียงพอ และ
ขอมูลนั้น จะตองเปนขอมูลที่ถูกตองดวย  จึงจะทําใหการกําหนดโทษนั้นสามารถปรับปรุงแกไข
ผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข 
 
                                                 

1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 131. 
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 138. 
3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 143. 
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4.1  การรวบรวมและการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย 
 การรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัจําเลยเปนขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคญัในการดาํเนนิคดี
อาญาที่ไมอาจแยกออกจากกันได เนื่องจากขอเท็จจริงดังกลาวจะเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจ
ส่ังคดีของพนักงานอัยการ และเปนประโยชนตอศาลในการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับ
ผูกระทําผิดตามหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคล ดังนั้นการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผูกระทําผิดจึงตองกระทําอยางกวางขวาง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือผูกระทําผิด 
ใหมากที่สุด ทัง้นี้เพื่อใหการกําหนดโทษเปนไปอยางถูกตอง 
 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญการนําขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวจําเลยมาเปดเผยโดยไมไดรับความยินยอมจากผูกระทําผิดจะกระทํามิได ดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ คือหนวยงานของรัฐตอง
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคล โดยตองจดัใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลเพียง
เทาที่เกี่ยวของและจําเปนโดยเก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ที่จะกระทบถึงประโยชนไดเสียโดยตรงของบุคคลนั้น อีกทั้งหนวยงานของรัฐตองแจงใหเจาของ
ขอมูลทราบในกรณีมกีารใหจัดสงขอมูลขาวสารสวนบคุคลไปยังที่ใด ซ่ึงจะเปนผลใหบุคคลทั่วไป
ทราบขอมูลขาวสารนั้นได เวนแตเปนไปตามลักษณะการใชขอมูลตามปกติ ซ่ึงโดยปกตแิลวหนวยงาน
ของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล ที่อยูในความควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐ
แหงอื่น หรือผูอ่ืนโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของเจาของขอมูลใหไวลวงหนาหรือ
ในขณะนัน้มิไดเวนแตเปนการเปดเผยในกรณีตามที่กําหนดไวตามกฎหมาย 
 สําหรับบุคคลที่เปนเจาของขอมูล ยอมมีสิทธิที่จะไดรูถึงขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน และเมื่อบุคคลนั้นมีคําขอเปนหนังสือ หนวยงานของรัฐทีค่วบคุมดูแลขอมูลขาวสารนั้น
จะตองใหบุคคลนั้นไดตรวจดู หรือไดรับสําเนาขอมูลขาวสารสวนบุคคลสวนที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น 
ถาบุคคลใดเหน็วาขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนสวนใดไมถูกตองตามที่เปนจริง ใหมีสิทธิ
ยื่นคําขอเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลขอมูลขาวสาร แกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบ
ขอมูลนั้นได4  
 ดังนั้น การเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอม
จากจําเลยผูเปนเจาของขอมลู เวนแตเปนการเปดเผยในกรณีทีก่ฎหมายกําหนดไว และหนวยงาน         
ที่เกี่ยวของในการควบคุมดูแลขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจําเลย ตองเปดโอกาสใหจําเลยสามารถตรวจดู
ขอมูลดังกลาวได และถาเห็นวาขอมูลใดไมถูกตองตามเปนความจริง จําเลยมีสิทธิขอใหแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
                                                 

4 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540. 
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 การเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว ถือเปนการกระทบตอสิทธิความเปนอยูสวนตัวของ
ผูกระทําผิดหรือจําเลย ซ่ึงสิทธิดังกลาวเปนสิทธิที่ไดรับการคุมครองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนและโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กลาวคือ 
 1) ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
 “ขอ 12 บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกแซงโดยพลการในความเปนอยูสวนตัวในครอบครัว 
ในเคหสถานหรือในการสื่อสารหรือจะถูกลบหลูในเกยีรติยศ และชื่อเสียงมิได ทุกคนมีสิทธิที่จะ
ไดรับความคุมครองโดยกฎหมายตอการแทรกแซง  หรือ การลบหลูดังกลาว” 
 “Article 12 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, 
family home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation, Everyone has the 
fight to the protection of the law against such interference or attacks” 
 2) ตามรัฐธรรมนูญ  แหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
 “มาตรา 34 สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว
ยอมไดรับความคุมครอง 
 การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัวจะกระทํามิได  เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน” 
 อาจกลาวไดวา  การจะนําขอมูลของบุคคลใด ๆ มาเปดเผยจึงกระทํามิได  ยิ่งถาเปน
ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดแลวถือวามีความสําคัญมาก โดยการเปดเผยขอมูลถือไดวาเปนการ
แทรกแซงความเปนอยูสวนตัวในช่ือเสียงตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 12 และเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอ 12 และเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลในชื่อเสียง ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 34 ดังนั้นการเปดเผยขอมูลจะกระทําไดเมื่อมีกฎหมายให
อํานาจไวเทานั้น 
 
4.2  องคกรท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย 
 
 4.2.1 ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 138 
 เมื่อมีการกระทําที่เปนความผิดอาญาเกดิขึน้ กฎหมายกําหนดใหพนกังานสอบสวนเปน   
ผูมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทัง้ปวง 5  ซ่ึงการรวบรวมพยานหลักฐานของพนกังานสอบสวน
                                                 

5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) บัญญัติวา “พนักงานสอบสวน” หมายความถึง
เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการสอบสวน 
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เพื่อทีจ่ะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกีย่วกบัความผิดที่ถูกกลาวหา เพื่อทีจ่ะรูตวัผูกระทาํ
ผิดและพิสูจนใหเหน็ความผิดนัน้ พนกังานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เพียงเพือ่ใชยัน
ผูตองหาอยางเดียวไมได เปนหนาที่ของพนกังานสอบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานอันเปนผลดี
แกผูตองหาดวย เนื่องจากคดีอาญาตัดสินดวยความจริงและการที่จะวินิจฉัยวาสิ่งใด  จริงหรือไม 
ตองฟงความทกุฝาย ซ่ึงในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ไดกําหนดวา “ให
พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทกุชนิดเทาที่สามารถจะทําได เพือ่ประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกลาวหาและเพื่อที่จะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนให
เห็นความผิด” การสอบสวนจึงเปนการคนหาความจริงที่เกี่ยวของกับตัวผูตองหาและการกระทํา
ของผูตองหาดวย6   ดังนั้นการคนหาพยานหลักฐานตาง ๆ อันเกี่ยวกับผูตองหามีอยู 3 ประการ  คือ 

ก. พยานหลักฐานที่ใชยนัผูตองหา7 
ข. พยานหลักฐานที่เปนประโยชนแกผูตองหา8 
ค. พยานหลักฐานที่เกีย่วกับเหตุบรรเทาโทษ9 

 การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนดังกลาว จะทาํใหทราบถึงความ
เปนมาแหงชีวติและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา แตทั้งนี้พนักงาน สอบสวนจะตอง
แจงขอความทุกขอที่ไดมาอันเกี่ยวกับความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจณิให
ผูตองหาทราบดวย 

                                                                                                                                            
มาตรา 17 บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจมีอํานาจทําการสืบสวนคดีอาญาได” 
มาตรา 18 บัญญติัวา “ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจชั้นผ ู ใหญ ปลัดอําเภอ และขาราชการตํารวจซึ่งมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทานายรอยตํารวจ
ตรีขึ้นไป มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญา...” ซึ่งในวรรคสองของมาตรานี้บัญญัติไวทํานองเดียวกันกับในวรรค
แรก  แตเปนไปในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 

6 คณิต  ณ นคร.  (2528).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.   หนา 130. 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 98 (1) บัญญัติวา “ในกรณีที่คนหาสิ่งของโดยไมจํากัด

สิ่ง เจาพนักงานผูคนมีอํานาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่งนาจะใชเปนพยานหลักฐานเพื่อประโยชนหรือยันผูตองหาหรือ
จําเลย” 

8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 98 (1). 
9 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  

มาตรา 34  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 และ 138 บัญญัติวา  “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวน
เอง หรือสงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหา   
แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” 
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 เมื่อพิจารณารายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา คร้ังที่ 46 – 14 / 2506 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2506 และครั้งที่ 464 – 30 / 2516  
เมื่อวันที ่ 28 สิงหาคม 2516 และครั้งที่ 465 – 31 / 2516 เมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2516 จะเห็นไดวา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 มีเจตนารมณที่มุงคุมครองผูตองหาใหไดรับ
ความเปนธรรมจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะตองสอบสวน
และหาพยานหลักฐานในกรณีที่ผูตองหาไมมีความผิดหรือไดรับยกเวนโทษดวย มใิชมุงคนหาพยาน 
หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงความผิดของผูตองหาแตเพียงอยางเดียว อีกทั้งบทบัญญัติดังกลาวยังได
ใหอํานาจพนกังานสอบสวนอยางกวางขวาง ในการคนหารายละเอียดเกีย่วกับตวัจําเลยหรือผูกระทําผิด 
และรายละเอยีดในการกระทาํผิดเสนอตอศาล เพื่อศาลจะไดใชดุลพินิจลงโทษจําเลยไดอยางถูกตอง
อีกดวย 
 ดังนั้น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่พนักงานสอบสวนจะตองวางตัวเปนกลางรวบรวมพยาน หลักฐาน
ทุกชนิดทั้งที่เปนคุณและเปนโทษรวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ของผูกระทําผิด โดยพนักงานสอบสวน
จะตองทาํทุกอยางเพื่อทีจ่ะใหไดมาซึ่งความจริงวา จาํเลยกระทําผิดจริงตามที่ถูกกลาวหา หรือไม และการ
กระทําผิดเกดิขึ้นจากสาเหตใุด และมเีหตบุรรเทาโทษหรือไม แตในทางปฏิบัติหาไดเปนเชนนัน้ไม 
พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนเพียงเพื่อใหเห็นวาคดีมีมูลวาผูตองหากระทําผิด แลวก็จะหยดุ
การสอบสวน นอกจากนัน้ยังจะทําการสอบสวนแตเฉพาะในแงที่เปนผลรายแกจาํเลยหรือผูตองหา
เทานั้น โดยมไิดทําการสอบสวนในแงที่เปนผลดีแกจําเลยดวย ซ่ึงการทีพ่นักงานสอบสวนมิไดทําการ
สอบสวนหาพยานหลักฐานในแงที่เปนผลดีแกจําเลยหรือผูตองหา และพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ
เหตุบรรเทาโทษจําเลยหรือผูตองหา นาจะเกดิจากความไมเขาใจในบทบาทของตนเองอยางเพียงพอ
ตอบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวที่ไดกําหนดไว10  ดังนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงตองรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนดิทั้งที่
เปนผลดีและผลรายตลอดจนเหตุบรรเทาโทษที่เกีย่วกับการกระทําและตวัของผูตองหาดวย เพราะการ
ดําเนินคดีอาญาของประเทศไทย เปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐที่ทุกฝายมีหนาที่คนหาความจริง 
เชนเดยีวกับระบบกฎหมายของประเทศในภาคพื้นยุโรป ดวยเหตุนีอ้งคกรของรัฐทุกฝายไมวาศาล 

                                                 
10 เหตุที่พนักงานสอบสวนมักรวบรวมแตพยานหลักฐานที่มุงแตจะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาคือผูกระทํา

ความผิด เนื่องจากระเบียบของกรมตํารวจ ขอ 254 บัญญัติวา “ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยาน
ของผูตองหาเพราะตามธรรมดาพนักงานสอบสวนมีหนาที่จะพิจารณาคดีวาพอมีมูลดําเนินการฟองรองหรือไมเปน
หลักหาใชเปนผูวินิจฉัยคดีของคูความไม...”  ซึ่งพนักงานสอบสวนไดนําเอาระเบียบนี้มายึดถือเปนแบบอยาง    
ในการปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด   มากกวาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียอีก    อางถึง   ใน   อรุณี  
กระจางแสง.  (2532).   อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา.   หนา 91. 
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อัยการ และตาํรวจ ตองรวมมือกันและมคีวามเชื่อมโยงของฝายตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทั้ง
ทางกฎหมายและทางปฏิบัติ และในฐานะที่ตํารวจเปนผูมีหนาที่รักษากฎหมายและเปนองคกรแรก
ที่เขาไปเกีย่วกบัความผิดอาญาที่เกิดขึ้น จึงตองวางตวัเปนกลางดวยมใิชแตเพยีงสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงเพื่อใชยนัวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดแตเพยีงประการเดียวไม เนื่องจากตํารวจก็
เปนองคกรหนึ่งที่ควรจะมหีนาที่อํานวยความยุติธรรมแกคูความทกุฝาย เพื่อใหประชาชนเกดิความ
ไววางใจ อันจะกอใหเกิดความรวมมือของประชาชนตอองคกรของรัฐในการรวมกันปราบปราม
อาชญากรรม แตในทางปฏิบัติตํารวจมักจะกระทําตนเปนคูความกับผูตองหาเสียเอง เพราะวาเปน
องคกรแรกที่เขามาสัมผัสกับการกระทําความผิดของผูตองหา จึงมีความรูสึกโนมเอียงอยูตลอดเวลา
วาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด ฉะนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ จึงมุงเพื่อพิสูจนใหไดวา
ผูนั้นคือผูกระทําผิด ซ่ึงสงผลสําคัญมาถึงอัยการ ในการพิจารณาพยานหลักฐานเพือ่วินิจฉยัส่ังฟอง
หรือส่ังไมฟอง 
 ดังนั้นเพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกจําเลยอยางแทจริง จึงจาํเปนอยางยิ่งทีพ่นักงานสอบสวน
จะตองสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดหรือจําเลย มาประกอบในสํานวนสอบสวนดวย 
เพราะการที่ศาลจะใชดุลพนิิจในการลงโทษจําเลยอยางถูกตองเหมาะสมไดนั้น ศาลจะตองมีขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตวัจําเลยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 นั้น เมื่อพิจารณาจากรายงาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คร้ังที่ 46 -14/2506 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2506 และครั้งที่ 775-25/2523 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2523 จะเห็นไดวา
หลักการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัน้ ตองการจะปองกันมใิหพนกังานสอบสวนเอา
เปรียบจําเลย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา 138 ที่บัญญัติใหพนักงานสอบสวนตองแจงให
ผูตองหาทราบในประเด็นความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาที่
พนักงานสอบสวนไดสอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสวน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนั้น ไมตองการใหพนักงานสอบสวนกระทําการอันเปนการ
เอาเปรยีบจาํเลยหรือผูตองหา เพราะการสอบสวนดงักลาวเปนการสอบสวนเขาเกีย่วกับความประพฤติ
จากผูอ่ืนอันเปนการสอบสวนขางเดียว จึงตองมีการแจงใหผูตองหาทราบและเปดโอกาสใหผูตองหา
ไดช้ีแจงวาขอมูลดังกลาวนั้นถูกตองและครบถวนหรือไม เพราะการสอบสวนดังกลาวมิใชการ
สอบสวนประเด็นแหงคดีโดยตรงวาจําเลยกระทําผิดหรือไม แตเปนเรื่องที่จะนํามาประกอบการ
พิจารณาใชดุลพินิจในการกาํหนดโทษของศาลในการลดโทษหรือเพิ่มโทษ เพราะวาในการที่ศาลจะ
พิจารณาลงโทษจําเลยนัน้ ศาลควรจะไดมีโอกาสไดรูจกัตวัจําเลยใหมากทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได โดยพนกังาน 
สอบสวนจะตองทําการสอบสวนใหทราบถึงภูมิหลังตาง ๆ ของจาํเลย วาจาํเลยอยูในสภาวะแวดลอม
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อยางไร นิสัย ความประพฤติ  พื้นฐานครอบครัวเปนอยางไร  ซ่ึงการสอบสวนนี้พนักงานสอบสวน
มีหนาที่จะตองคนหาความจริงในเรื่องภูมหิลังของจําเลย  ทั้งในแงที่เปนประโยชนและเปนโทษแก
จําเลย โดยเสนอมาพรอมกบัคําฟอง เพื่อใหขอเทจ็จริงตาง ๆ เกีย่วกบัประวัตภิูมหิลังของจาํเลยเขาสู
กระบวนการพิจารณาของศาล เพราะขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้จะเปนประโยชนตอศาลในการกําหนดโทษ  
เพราะวาศาลยอมไมอาจลงโทษไดถูกตอง  ถายังไมรูจักผูกระทําผิดดีพอ 
 อนึ่งความเปนมาแหงชีวิตหมายถึงประวัติวิถีชีวิตของผูตองหากอนการกระทาํผิด เชน 
มีการศึกษาอยางไร ประกอบอาชีพอยางไรมาบาง เคยกระทําผิดมาแลวหรือไมสวนความประพฤติ
อันเปนอาจณิ ก็เชน ผูตองหาเปนคนเสพสุรายาเมาเปนปกติวิสัย เปนคนดีมีเมตตา หรือเปนคน
เกะกะเกเร เปนตน การทีก่ฎหมายบญัญัติใหอํานาจพนกังานสอบสวนทีจ่ะสอบสวนในเรื่องเหลานีไ้ด
ก็เพราะอํานาจการสอบสวนโดยปกติยอมตองมุงหมายเพื่อทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความผิด 
และเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษในความผิดที่กลาวหา ตามนัยคํานิยามของประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (11) แตการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 138 หาใชเพื่อการดังกลาวไม จึงจําเปนตองบัญญัติใหอํานาจสอบสวนขึ้นเปนอีกกรณีหนึ่ง 
นอกจากนั้นการสอบสวนตามมาตรา 138 มีขอแตกตางจากการสอบสวนโดยปกติอยางหนึ่ง คือ 
การสอบสวนตามมาตรา 138 พนักงานสอบสวนจะตองใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่สอบสวน
ไดมาแตการสอบสวนโดยปกติไมมีบทบญัญัติใดบังคับใหพนกังานสอบสวนตองทาํเชนนั้น เวนแต
จะเปนการสอบสวนผูตองหาซึ่งจะตองแจงขอหาใหทราบตามมาตรา 134 เทานั้น11  
 อยางไรก็ตามการสอบสวนตามมาตรา 138 ไมปรากฏวาไดกระทํากันในทางปฏิบัติ ทั้งนี้
เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจพนักงานอัยการ  ในการ
เสนอความเปนมาแหงชีวิตของจําเลยตอศาล เพื่อใหศาลลงโทษผูกระทําผิดใหเหมาะสมเปนราย  ๆไป12 

 
 4.2.2   พนักงานคุมประพฤตติามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 56 

พระราชบัญญัติวิธีดําเนนิการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 
มาตรา 11 บญัญัติใหศาลมีอํานาจสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริงเกีย่วกบั
ผูกระทําผิด คือ อายุ ประวัต ิความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจติ นิสัย 
อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิด และเหตุอ่ืนอันควรปราณี พรอมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความ 
สามารถของผูกระทําผิดวาจะสามารถปรับปรุงแกไข หรือฟนฟูตนเองใหกลับตัวเปนพลเมืองดีได

                                                 
11 คนึง  ฦาไชย.  (2537).   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1  (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 221. 
12 คนึง  ฦาไชย.  แหลงเดิม.  หนา 221 – 222. 
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เพียงใด หรือไม ตลอดจนความตองการของผูกระทําผิดเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความประพฤติ 
แลวรายงานใหศาลทราบ  เพื่อประกอบการใชดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาตอไป 

เมื่อพนักงานคุมประพฤติไดรับทราบคําสั่งศาลแลว จะดําเนินการสืบเสาะและพินิจ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัผูกระทําผิด โดยรวบรวมขอมูลจากคําใหการของผูกระทําผิด จากพยานบุคคล
ซ่ึงอาจเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงานของผูกระทําผิด ตรวจสอบพยาน
เอกสารตาง ๆ เชน สงแผนพมิพลายนิ้วมือของผูกระทําผิดไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบ
ประวัติการทํางาน การศึกษา และความประพฤติ จากหนวยงานตาง ๆ หรือเก็บตวัอยางปสสาวะของ
ผูกระทําผิดไปตรวจหาสารเสพติดใหโทษ นอกจากนีย้ังอาจสงตัวผูกระทําผิดไปใหแพทยตรวจเกี่ยวกับ
สุขภาพทางรางกายและจิตใจอีกดวย เมื่อดําเนินสืบเสาะและพินิจเสร็จแลว พนักงานคุมประพฤติ
จะทํารายงานเสนอตอศาลโดยมีหวัขอรายงานที่สําคัญดังนี้13  คือ 

 
1. อายุ 
 ผูกระทําผิดที่มีอายุนอย ยังไมมีวุฒิภาวะและความรูสึกผิดชอบชั่วดีมักกระทําการ

ตาง ๆ  ตามอําเภอใจ  หรือดวยความคึกคะนอง  หรือขาดความยั้งคิดชัว่ขณะ  ศาลมแีนวโนมที่จะให
โอกาสกลับตัวเปนพลเมืองดี โดยรอการลงโทษ 

 คําพิพากษาฎกีาท่ี 1835/2533 จําเลยนําสลากกินแบงรัฐบาลที่มีการแกไขหมายเลข
หลักรอยจากหมายเลข “8” เปนหมายเลข “0” มาขอรับรางวัลจากผูเสียหาย โดยสลากกินแบงรัฐบาล
ดังกลาวมีรองรอยแกไขสามารถมองเหน็ไดดวยตาเปลา เปนการกระทําความผิดฐานใชเอกสารสิทธิปลอม 
แตเนื่องจากการกระทาํของจําเลยเปนเพียงเพื่อตองการจะไดเงินรางวัลเลขทาย ซ่ึงเปนเงินจาํนวน
เล็กนอย มิไดเปนเรื่องรายแรง ทั้งจําเลยกระทําผิดในขณะอายุเพยีง 22 ป เปนคร้ังแรก และขณะ    
ยังเปนนกัศึกษา  สมควรรอการลงโทษจําคุกจําเลยไว 

 
2.   ประวัต ิ
 ประวัติของผูกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นาจะหมายถึง ประวัติ 

สวนตัวและภูมิหลังของผูกระทําผิด เชน เปนผูมีประวัติการครองตนดี เปนขาราชการซึ่งไมมี
ประวัติการทํางานเสียหายหรือมีประวัติดีเดนในหนาที่ราชการ เปนผูที่ทําประโยชนใหแกสังคม 
เปนตน ผูกระทําผิดมีประวตัิดีศาลมักใหโอกาสโดยรอการลงโทษ แตอยางไรก็ตาม แมผูกระทําผิด
จะมีประวัติด ี หรือเคยมีคณุความดีมากอน หากกระทําผิดในคดีที่กอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกจิ 
หรือสังคม หรือพฤติการณในการกระทําผิดรายแรงศาลอาจไมรอการลงโทษก็ได 
                                                 

13 สงวน  พรอิชยานนท.  (2539).   รอการลงโทษ.  หนา 19 – 30. 

DPU
DPU



 74

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 873/2534 หลักฐานที่จําเลยอางมาเพื่อขอใหรอการกําหนดโทษ 
หรือรอการลงโทษจําเลยโจทกมิไดโตแยงคัดคาน และไมปรากฏวาจําเลยเคยกระทําผิด หรือไดรับ
โทษจําคุกมากอน ทั้งจําเลยไดประกอบคณุงามความดีดวยการปฏิบัติหนาที่ใหแกประเทศชาติดวยดี
ตลอดมาเปนเวลานานถึง 30 ป จนไดรับการยกยองจากทางราชการ ดงัปรากฏตามหลักฐานดังกลาว 
ถือไดวามีเหตอัุนควรปราณ ี ยังไมสมควรที่จะใหจําเลยไดรับโทษจําคกุเพื่อใหโอกาสจําเลยกลับตวั 
ประพฤติตนเปนพลเมืองดีของประเทศชาตติอไป แตควรวางโทษปรับจาํเลยอีกโสดหนึ่งดวย เพื่อให
จําเลยเข็ดหลาบและมิใหกลับไปกอความผิดใด ๆ ขึ้นอกีได 

 
 3.  ความประพฤต ิ
  ความประพฤติของผูกระทําผิด หมายถึง การปฏิบัติตัวเปนปกติ ทั้งในอดีตและ
ปจจุบันของผูกระทําผิด เชน เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย มีความสุภาพออนนอม อยูในกรอบ
ของศีลธรรมหรือมีความประพฤติเปนนกัเลงอันธพาล ชอบกอความเดือดรอนแกผูอ่ืนอีก เปนตน 
ผูกระทําความผิดที่มีความประพฤติดีมากอน ศาลมักใชดลุพินิจรอการลงโทษ และในกรณีที่ผูกระทําผิด
มีประวัตหิรือพฤติกรรมในอดีตที่ไมดี แมเขาเงื่อนไขที่ศาลจะใชดุลพินิจรอการลงโทษหรือรอการ
กําหนดโทษได  ศาลอาจไมรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษให 
  คําพิพากษาฎกีาท่ี 556/2536 อาวุธและปนของกลางเปนเพียงอาวุธปนลูกซองสั้นที่
ยิงไดคราวละนัด เมื่อเปรียบเทียบกับอาวธุปนชนิดอื่นที่บรรดามิจฉาชีพใชกันอยูโดยทัว่ไป ซ่ึงเปน
อาวุธปนที่สามารถบรรจุและยิงไดคราวละหลายนัด โดยมีแรงทะลุทะลวงมากแลว อาวุธปนของ
กลางจึงมิใชอาวุธปนเปนรายแรงนกั ทั้งขณะเกิดเหตุจาํเลยมีกระสุนปนที่พาติดตวัไปเพียงนัดเดยีว
และไมปรากฏวาจําเลยจะพาอาวุธปนของกลางนั้น ไปประกอบอาชญากรรม หรือกระทําการอัน      
มิชอบกลับไดความ โดยมหีนังสือรับรองของกํานัน รองผูวาราชการจงัหวัด และพระภกิษุเจาคณะ
ตําบลทองที่เกิดเหตุเปนหลักฐานยืนยันวาจาํเลยมีความประพฤติดี ชอบชวยเหลือทางราชการและ
ทําคุณประโยชนใหแกทางราชการ และสังคมโดยสวนรวมในหลาย ๆ ดาน ทั้งในวนัเกิดเหตุจําเลย
ไดพาอาวุธปนของกลางติดตวัไปเฝาดแูลเครื่องสูบน้ําของสภาตําบลที่จําเลยรับหนาที่ชวยเหลือดูแล
อยู ดังนี้ พฤติการณแหงคดีประกอบกบัลักษณะอาวุธ และความประพฤติของจําเลยในอดีต จําเลย
ควรไดรับความปราณีดวยการรอการลงโทษ  แตเพื่อใหจาํเลยหลาบจําจงึลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง 
 
 4.  สติปญญา 
  สติปญญาของผูกระทําผิด หมายถึง การที่ผูกระทําผิดไดกระทาํผิดเพราะความ       
โงเขลาเบาปญญา หรือความรูเทาไมถึงการณ หรือมีความเชื่องมงายในสิ่งที่ไมควรเชื่อ หรือหลง
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เขาใจวาการกระทําไมเปนผิด เปนตน กรณีดังกลาวเปนเหตใุหศาลรอการลงโทษได (คําพพิากษา
ฎีกาที่ 155/2471  และ  655/2488) 
 
 5.  การศึกษาอบรม 
  การศกึษาอบรมของผูกระทําความผิด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูกระทําความผดิ 
พนักงานคุมประพฤติจะทําการสืบเสาะประวัติการศึกษาของผูกระทําผิด วามีการศึกษาระดับใด  
กําลังศึกษาเลาเรียนอยูหรือไม  เพื่อจัดทํารายงานเสนอศาลตอไป 
 
 6.  สุขภาพ 
  พนักงานคุมประพฤติจะทําการสืบเสาะในเรื่องสุขภาพของผูกระทําผิด เนื่องจากผูที่
มีรางกายพิการหรือมีสุขภาพไมสมบูรณ เชน เจ็บปวย หรือมีโรคประจําตัว อาจจะกระทําผิดได 
เนื่องจากผูที่มสุีขภาพไมสมบูรณอาจอารมณหงุดหงิดงาย หรือไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 
สวนผูที่รางกายพิการอาจจะกระทําผิดเพราะคิดวาตนเองเปนผูที่มีปมดอย จึงอยากจะแสดงใหผูอ่ืน
เห็นถึงความสามารถของตน  แตกลับแสดงออกในทางที่ผิด โดยประกอบอาชญากรรม  เปนตน   
ซ่ึงการตรวจสุขภาพของผูกระทําผิดจะทําใหทราบวา การที่ผูกระทําผิดหรือจําเลยอางความเจ็บปวย
ของรางกายเพือ่ขอความปราณีตอศาลใหลงโทษสถานเบา หรือลดหยอนผอนปรนโทษนั้น ผูกระทําผิด
ไดมีการเจ็บปวยจริงหรือไม และทําใหเขาใจถึงอิทธิพลของสุขภาพรางกายของผูกระทําผิดที่อาจ
สงผลใหเกิดการกระทําความผิดขึ้นอีกดวย และในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติมีความสงสัยเกี่ยวกับ
สุขภาพรางกายของผูกระทาํผิด หรือเล็งเหน็ถึงความจําเปนที่ตองตรวจสอบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสุขภาพ
รางกายของจําเลยหรือผูกระทําผิดใหแนชัดยิง่ขึ้น พนักงานคุมประพฤติก็อาจสงตัวจําเลยไปใหแพทย
ตรวจสุขภาพรางกายของจําเลยโดยละเอยีดได14  
 
 7.  ภาวะแหงจติ 
  พนักงานคุมประพฤติจะตองทําการสืบเสาะขอเท็จจริงในสวนนี้ เพื่อเสนอตอศาล 
ภาวะแหงจิตของผูกระทําผดิ นาจะหมายถงึ ผูกระทําผิดมีจิตบกพรองหรือจิตฟนเฟอน แตยังไมถึง
ขนาดที่จะไดรับยกเวนโทษ ตามมาตรา 65 นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง ผูกระทําผิดที่กระทําผิด
เพราะบันดาลโทสะ หรือขาดสติความยั้งคิดเนื่องจากถูกยั่วยุหรือถูกรังแกกอน โดยตนเองไมได
สมัครวิวาทตอสูดวย 

                                                 
14 คูมือการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจ  (ฉบับแกไขปรับปรุงใหม  พ.ศ. 2544).  หนา 42. 
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 การตรวจภาวะแหงจิต 15  แมวาโดยทฤษฎีการตรวจภาวะแหงจิต หมายถึง การ
ตรวจวนิิจฉยัสภาพจิตใจของบุคคล อันประกอบไปดวย สภาวะทางอารมณทั้งในภาวะปกติ และ
การปรับอารมณในภาวะที่บคุคลตองเผชิญกับวิกฤตกิารณตาง ๆ คุณลักษณะทางจติใจตาง ๆ เชน 
ทัศนคติ คานยิม ความเชื่อ ตลอดจนลักษณะทางจิต (Psychological Trait) บางประการที่มีอิทธิพล
ตอสภาพทางจิตใจของบุคคลกอใหเกิดบุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมทั้งที่ปกติและเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติวิสัยของบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะสติปญญา (I.Q.) และอารมณ (E.Q.) 
ตลอดจนความผิดปกติทางจิตและประสาท ในระดับของโรคประสาทที่ยังสามารถดําเนินชีวิตได
ตามปกติ แตอาจมีปญหาในการปรับตัวบางตามสมควร หรือในระดับที่รุนแรงถึงขั้นของโรคจิตที่
ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ เนื่องจากขาดองคประกอบของการรับรูที่ถูกตอง (Disorientation) 
3 ประการ คือ  (1) การรบัรูดานเวลาผดิปกติ (2) การรับรูดานสถานที่ผิดปกติ (3) การรับรูดาน
บุคคลผิดปกติ และการตรวจวินจิฉัยสภาพจิตใจของบุคคลดังกลาวขางตนนี้ จําเปนจักตองกระทํา
โดยจิตแพทยเปนการเฉพาะ 
 ในทางปฏิบัติพนักงานคุมประพฤติ ไมสามารถที่จะสงตัวจําเลยทุกรายไปรับการ
ตรวจภาวะแหงจิต แตจะพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนสําหรับจําเลยแตละราย ทั้งนี้โดยใน
เบื้องตนพนักงานคุมประพฤติอาจใชการสังเกตการแสดงออก และการตอบสนองของจําเลยจาก
การสนทนาในการสอบปากคําเบื้องตน โดยเทยีบเคยีงกบัคนปกต ิ หากปรากฏวาการแสดงออกและ
การตอบสนองของจาํเลยแตกตางไปจากลักษณะที่บุคคลปกติธรรมดาพึงกระทํา เชน จําเลยแสดง
ทาทางเศราซึมเหมอลอย ไมตอบสนองตอสภาพตาง ๆ ตอบคําถามวกวน ไมมีเหตุไมมีผล พูดจา
ในลักษณะเพอเจอ หรือแสดงออกทางการกระทําหรือทางอารมณอยางรุนแรงฉุนเฉียว ตลอดจน
ปรากฏลักษณะของอาการประสาทหลอนทางตา เหน็ภาพหลอนตาง ๆ หรือประสาทหลอนทางหู 
ไดยินเสียงตาง ๆ เปนตน เหลานี้ลวนแลวเปนขอสังเกตที่พนักงานคุมประพฤติจะตองคํานึงถึง
และพิจารณาไดวา จําเลยรายนั้นสมควรที่จะตองไดรับการพิจารณา ใหถูกสงตัวไปเขารับการ
ตรวจวินิจฉัยภาวะทางจิตจากจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาในทีมงานจิตเวชโดยตรง ซ่ึงลักษณะความ
ผิดปกติที่พนักงานคุมประพฤติสามารถสังเกตเห็นไดนี้ พนักงานคุมประพฤติจะตองจดบันทึก
รายละเอียดไวในแบบบนัทึกถอยคําจําเลยเบื้องตนอยางชดัเจน 
 การตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจติ เพื่อใหสามารถแสวงหาขอเท็จจรงิเกีย่วกับ
สุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลยดังกลาวขางตนนั้น โดยหลักการแลวควรจะไดกระทําใน
ทุกคดีเพื่อจะไดขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยไดครบถวน แตเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ ในทางปฏิบัติ
ที่ปจจุบันสํานกังานคุมประพฤติสวนใหญยังไมสามารถจัดหาแพทยมาประจําสํานักงาน เพื่อตรวจ
                                                 

15 คูมือการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจ  (ฉบับแกไขปรับปรุงใหม  พ.ศ. 2544).  หนา 43 - 44. 

DPU
DPU



 77

สุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลย ยกเวนแตบางสํานักงานที่มแีพทยมาประจําซ่ึงก็เปนการ
มาประจําเปนครั้งคราวเทานัน้ ดังนั้น การตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจาํเลย  จึงมีแนว
ปฏิบัติได 2 แนวทาง   ดังนี ้
 1. การตรวจสอบเบื้องตน โดยพนักงานคุมประพฤติตองอาศัยการพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพภายนอกของจําเลยประกอบกับการสัมภาษณ การสอบปากคําเบื้องตน หรือ
อาจตองสอบปากคําพยานอืน่ ๆ ประกอบดวยดังกลาวแลว ทั้งนี้ พนกังานคุมประพฤติจะตองบันทึก
รายละเอียดไวอยางชัดเจน 
 2. การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด ซ่ึงจําเปนตองกระทําโดยแพทย โดยพนักงานคุม
ประพฤติอาจสงตัวจําเลยไปรับการตรวจวินิจฉัยเบื้องตนในโรงพยาบาลในจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้  
ในกรณีที่จําเลยถูกควบคุมตวัอยูระหวางการพิจารณา พนกังานคุมประพฤติจะตองยื่นคํารองขออนุญาต
เบิกตัวจําเลยไปรับการตรวจจากแพทย เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตจึงจะดําเนินการได หรืออาจประสานงาน
ขอความรวมมอืจากสถานพยาบาลใหแพทยมาทําการตรวจที่สํานักงาน เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ในการควบคุมตัวจําเลยก็ได สวนในกรณีทีจ่ําเลยไดรับปลอยช่ัวคราวในระหวางพิจารณา พนักงาน
คุมประพฤติอาจทําหนังสือสงตัวจําเลยเขารับการตรวจในสถานพยาบาล หรือใหจาํเลยไปพบแพทย 
เพื่อรับการตรวจดวยตนเอง หรือกรณีที่สํานักงานคุมประพฤติมีแพทยมาทําการตรวจสุขภาพของ
จําเลยเปนประจํา ก็อาจนัดใหจําเลยไปเขารับการตรวจจากแพทยประจําสํานักงาน ทั้งนี้โดยใช
แบบฟอรม ค.ป.4 ก และ ค.ป.4 ข ซ่ึงหากแพทยมีความเห็นเพิม่เติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
แบบฟอรมดังกลาวก็สามารถกระทําได 
  การตรวจสภาพรางกายและภาวะแหงจิตของจําเลยนี้ สํานักงานคุมประพฤติ
สามารถเบิกจายคาตรวจรางกายและจิตใจของจําเลยเปนคาตอบแทนแกแพทยหรือจิตแพทย ที่สํานกังาน
คุมประพฤติจัดจางมาทําการตรวจไดในอัตราไมเกินชั่วโมงละ 400 บาท อยางไรก็ตามการสงตัว
จําเลยไปใหแพทยตรวจวนิิจฉัยนัน้คงสงไดเทาที่จาํเปน โดยทัว่ไปพนกังานคมุประพฤติจึงสงตวัจาํเลย
ไปตรวจสุขภาพรางกายและภาวะแหงจิตเฉพาะในกรณทีี่จําเปน  ดังนี ้
  2.1  คดีที่จําเลยอางวาตนเองมีสุขภาพรางกายหรือภาวะแหงจิตไมปกติ เชน 
จําเลยอางวาเปนโรคหัวใจ โรคลมชัก หรือมีอาการทางจิตหรือประสาทอยางใดอยางหนึ่ง จนเปน
เหตุใหจําเลยกระทําความผิด หรืออางเพื่อขอความปราณีจากศาล พนักงานคุมประพฤติจึงจําเปนตอง
สงตัวจําเลยไปตรวจสุขภาพรางกายหรือภาวะแหงจิต เพื่อตรวจสอบวาขออางของจําเลยเปนจริงหรือไม 
อยางไร 
  2.2 คดีที่พนักงานคุมประพฤติสงสัยวาจําเลยจะมีสุขภาพทางกายหรือภาวะแหง
จิตไมปกติอยางใดอยางหนึ่ง  จนเปนเหตุใหจําเลยกระทาํความผิด 
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  สําหรับการรับฟงรายงานของศาล เทาที่ปรากฏศาลมักจะรับฟงรายงานของ
พนักงาน คุมประพฤติ โดยไมตองเรียกตัวแพทยผูตรวจมาเบิกความประกอบขอเท็จจริงในรายงาน
การสืบเสาะและพินิจ แตหากศาลยังมีขอสงสัยศาลอาจเรียกแพทยไปเบิกความได ซ่ึงในกรณเีชนนี้
พนักงานคุมประพฤติจะตองเตรียมหลักฐานที่เกีย่วของไปใหพรอม 
 
 8.   อาชีพ 
  อาชีพของผูกระทําผิด หมายถึง กิจกรรมอันนํามาซึ่งรายไดในการดํารงชีพของ
ผูกระทําความผิด พนักงานคุมประพฤติตองสืบเสาะใหเห็นวาผูกระทําผิดประกอบอาชีพการงาน
อยางไร มีอาชีพการงานเปนกิจจะลักษณะ หรือประกอบอาชีพโดยสุจริต หรือมีฐานะยากจนตอง
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว หรือไมไดประกอบอาชีพอันใดเลย หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ
กับการกระทําผิด  เพื่อนํามาประกอบในการที่ศาลใชดุลพินิจในการรอการลงโทษ 
 
 9.  สิ่งแวดลอม 
  ส่ิงแวดลอมในที่นี้หมายถึงสิ่งแวดลอมรอบตัวของผูกระทําผิด ไมวาจะเปนผูคนที่ 
ผูกระทําผิดไดเขาไปเกีย่วของ หรือจะตองเขาไปเกีย่วของ ณ สถานที่ที่ผูกระทําความผิดประกอบ
กิจกรรมไมวาแหลงที่อยูอาศยั สถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานที่อ่ืนใด อันอาจเปนสาเหตุแหง
การกระทําผิดได เชน ผูกระทําผิดตองทํางานในแหลงอบายมุข หรือพกัอาศัยอยูในยานชุมชนแออดั 
ซ่ึงมักมีการกระทําผิดตาง ๆ เสมอ  เปนตน 
 
 10.   นิสัย 
  พนักงานคุมประพฤติตองทําการสืบเสาะนิสัยของผูกระทําผิด เพื่อเสนอใหศาล
เห็นวาผูกระทาํผิดมีนิสัยอยางไร นิสัยของผูกระทําผิด นาจะหมายถึง ความประพฤติของผูกระทํา
ผิดที่ปฏิบัติจนเคยชิน เชน มนีิสัยขยันในการประกอบอาชีพ มีความเคารพตอสิทธิของผูอ่ืน มีความ
สุภาพออนนอม หรือมีนิสัยในทางลบ เชน เกียจครานในการทํางาน หรือมีนิสัยเกเรอันธพาล          
เปนตน 
  
 11.   สภาพความผิด 
  สภาพความผดิ หมายถึง มลูเหตุแหงการกระทําความผดิ พฤติการณในการกระทํา
ความผิด และผลของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น ทั้งตอผูเสียหาย และตอสังคมโดยรวม สภาพ
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ความผิดเปนขอเท็จจริงที่สําคัญอันหนึ่งทีศ่าลใชประกอบดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ หรือรอ
การลงโทษ 
 
 12.   เหตุอ่ืนอันควรปราณ ี
  เหตุอ่ืนอันควรปราณีของผูกระทําความผิด หมายถึง เหตุอ่ืนนอกเหนอืจากที่กลาว
มาแลวขางตน ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจแกศาลไวอยางกวางขวาง เพื่อการใชดุลพินิจรอการ
ลงโทษหรือรอการกําหนดโทษ ซ่ึงเหตุอันควรปราณีนีไ้มใชเหตบุรรเทาโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 แตมีลักษณะที่ใกลเคียงกัน และการที่ผูกระทําผิดพยายามบรรเทาผลรายจากการ
กระทําผิดภายหลังศาลชั้นตนมีคําพิพากษา  ก็ถือวาเปนเหตุอันควรปราณี  เชนกัน16 
  พนกังานคุมประพฤติจะตองเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจตอศาลภายใน 15 วัน 
นับแตวันที่ศาลสั่ง แตถาไมอาจทําใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดดังกลาว ศาลอาจอนุญาตใหขยาย
เวลาตอไปอีกไดเทาที่จําเปน แตไมเกนิสามสิบวันก็ได โดยพนักงานคุมประพฤตถืิอวามีบทบาท
สําคัญอยางมากในการสืบเสาะขอเท็จจริงเกีย่วกับสภาพของผูกระทําความผิด เพราะสภาพของผูกระทํา 
ความผิดเทานั้นที่จะบงบอกถึงระยะเวลาที่ผูกระทําความผิดนั้น จะสามารถกลับตนเปนคนดีคืนสู
สังคมได 
  
 4.2.3 ศาลตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  มาตรา 228  และมาตรา 229 
 ระบบการพิจารณาคดีอาญาในประเทศไทย ศาลจะทําหนาที่พิจารณาวาจําเลยไดกระทาํ
ผิดจริงตามฟองหรือไม และถาปรากฏวาจําเลยเปนผูกระทาํผิดจําเลยควรจะไดรับโทษเพียงใด โดยศาล
จะทําการพิจารณาพิพากษาตอเนื่องกันไป และพยานหลักฐานเกี่ยวกบัความประพฤติและขอเท็จจริง
ตาง ๆ เกี่ยวกับจําเลย สามารถนําสืบเขามาในสํานวนศาลได โดยจะนําไปใชในประเด็นเรื่องการ
กําหนดโทษจาํเลยเทานั้น จะนําไปใชเปนเหตุรับฟงวาจาํเลยกระทําผิดไมได ตองหามตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 226 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 87 
(1) ทีห่ามมใิหนําพยานหลักฐานทีไ่มสามารถพิสูจนวาจาํเลยมีความผิดมาพิสูจนวาจําเลยมีความผิด17  

                                                 
16 คําพิพากษาฎีกาที่  5478/2533. 
17 คําพิพากษาฎีกาที่ 483/2524 การที่ศาลใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะ และพินิจจําเลยเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความประพฤติตลอดจนสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับตัวจําเลยนั้น เปนเรื่องสืบเสาะขอเท็จจริง
เพื่อนํามาประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษ ถึงแมตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติฯ มาตรา 13 
ศาลมีอํานาจรับฟงรายงานของพนักงานคุมประพฤติฯ มาตรา 11 โดยไมตองมีพยานบุคคลประกอบก็ตาม แตก็
เปนพยานสําหรับการพิจารณาเรื่องโทษและวิธีการที่จะดําเนินการตอผูกระทําผิดเทานั้น หาใชพยานหลักฐานที่จะ
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 ขอยกเวนที่ศาลรับฟงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความประพฤติของจําเลยได มี 3 กรณี18  
คือ 
 “1. กรณีที่การกระทําช่ัวคราวกอน ๆ ของจําเลยเปนองคประกอบของความผิด เชน 
ชายที่เปนแมงดาจะตองกระทําผิดเชนนั้นเปนอาจิณ ความผิดบางอยางตองกระทําเปนปกติธุระ 
จึงจําเปนตองนําสืบถึงการกระทําชั่วครั้งกอน ๆ ของจําเลยเขามาดวย 
 2. กรณีที่จําเลยยกขออางเร่ืองความประพฤติดีงามของตนมาเปนขอตอสูวา มิได
กระทําความผดิ 
 3. กรณีที่เรียกวา Evidence of similar fact อันหมายถึงพยานหลักฐานแหงขอเท็จจริง
ที่เหมือนหรือคลาย แมจะแสดงถึงความประพฤติช่ัวในอดีตของจําเลย ก็นําสืบพิสูจนความผิดของ
จําเลยในคดีปจจุบันได ขอยกเวนนี้เกิดขึ้นจากผลของการยอมรับในทางอาชญาวิทยาวา ในการ
กระทําความผิดอาญาบางประเภทคนรายมีรูปแบบ ในการกระทาํผิดเฉพาะตัว ทําใหนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงหลักในกฎหมายอาญาที่ถือหลักเครงครัดในเรื่องของความชั่วของจําเลย โดยถือวาจะ
กอใหเกิดอคต ิแตในกรณีดังกลาวนี้ กฎหมายยอมใหสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยได ซ่ึงกรณนีี้
ใชกันอยูในอังกฤษและสหรฐัอเมริกา   แตในศาลไทยปจจุบันยังไมเคยมีกรณีเชนนี้เกดิขึ้น” 
 ดังนั้น  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดอาจเขาสูการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษได   ดังนี้19  
 
 1. คํารองหรือคําแถลงของผูกระทําผิด 
  ในระหวางการพิจารณาคดีของศาล จําเลยหรือผูกระทําผิดมีสิทธิเสนอเหตุตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับความประพฤติของตนตอศาลได โดยอาจยื่นคํารองหรือคําแถลงขอใหศาลลงโทษสถานเบา 
โดยแนบหลักฐานเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับผูกระทําผิด เพื่อใหศาลใชเปนขอมูลประกอบดุลพินิจใน
การกําหนดโทษ อีกทั้งอาจบรรยายถึงสาเหตุที่กระทําผิด ผลดีที่ผูกระทําผิดอาจไดรับหากศาลให
โอกาสรอการลงโทษหรือผลรายที่อาจเกิดขึ้น หากผูกระทําผิดไดรับโทษจําคุก และแนวทางใน
การแกไขปรับปรุงตนเอง  เพือ่ใหศาลทราบเพิ่มเติมก็ได 
  นอกจากนี้ ผูกระทําผิดอาจแนบพยานเอกสารตาง ๆ ประกอบคํารองที่ยื่นตอศาล 
เพื่อใหคํารองดังกลาวมีน้ําหนักนาเชื่อถือ  และควรแกการรับฟงมากยิ่งขึ้นก็ได  เชน 
                                                                                                                                            
นํามาวินิจฉัยการกระทําผิดที่ถูกฟองดวยไม ศาลจะนําขอเท็จจริงจากรายงานของพนักงานคุมประพฤติมาเปนเหตุ
พิพากษายกฟองไมได.  หนา 1464 – 1466. 

18 จรัญ    ภักดีธนากุล.  (2535).   คําบรรยายวิชากฎหมายลักษณะพยาน.    หนา 205- 208. 
19 สงวน   พรอิชยานนท.  (2539).  รอการลงโทษ.   หนา 57. 
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  (1) หลักฐานทางทะเบียนราษฎร ผูกระทําผิดที่ยังมีอายุนอย หรือผูกระทําผิดที่มี
ภาระตองอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดาซึ่งชราภาพ หรือบุตรซึ่งเยาววยั อาจแนบหลักฐานทางทะเบยีน
ราษฎรตาง ๆ เชน สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบยีนบาน ของตนเอง ของบิดามารดา  
หรือของบุตรเพื่อแสดงความสัมพันธ  หรือสถานะของบุคคลดังกลาว  ใหศาลทราบ  เปนตน 
  (2) หลักฐานการศึกษา ผูกระทําผิดที่อยูระหวางการศึกษาเลาเรียน อาจแนบหลักฐาน
การศึกษา เชน หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาที่ผูกระทํา
ผิดกําลังศึกษาเลาเรียน  เปนตน 
  (3) หนังสือรับรองประวัติการทํางานหรือความประพฤติ ผูกระทําผิดที่ประกอบอาชีพ 
สุจริต และเปนกิจจะลักษณะ อาจยืน่หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานที่กําลังประกอบ อาชพี 
หรือหนวยงานที่เคยประกอบอาชีพมากอน สวนผูกระทําผิดที่มีความประพฤติดหีรือเคยมี คุณความดี
มากอนอาจแนบหนังสือรับรองความประพฤติ โดยผูรับรองควรเปนบุคคลที่สังคมใหการเคารพ หรือ
ยกยองเช่ือถือ หรืออาจเปนหนวยงานที่ผูกระทําผิดเคยสรางคุณงามความดีมากอนก็ได 
  คําพิพากษาฎีกาที่ 774/2501 นายอําเภอแกลงใสกุญแจมือผูตองหาเปนความผิด แตไมมี
เจตนาแกลงเปนการสวนตัว แตทําเพื่อปราบปรามสลากกินรวบ ผูบังคับบัญชารับรองวาเปน
นายอําเภอที่เขมแข็ง  และมีความประพฤตดิี  ศาลพิพากษาใหรอการลงโทษ 
  อนึ่ง คดีที่มิใชความผิดตอสวนตัว หรือคดีความผิดตอแผนดิน เชน ความผิดฐาน  
ทํารายรางกายผูอ่ืน ความผิดฐานลักทรัพย หรือความผิดฐานรับของโจร เปนตน แมผูเสียหายจะ   
ไมติดใจเอาความกับ ผูกระทําผิดเนื่องจากไดรับการชดใชคาเสียหายจนเปนที่พอใจ หรือรูสึกสงสาร
ผูกระทําผิด จึงขอถอนคาํรองทุกขหรือยอมความกับผูกระทําผิด แตการกระทาํดังกลาวไมทาํให
สิทธินําคดีอาญามาฟองของพนักงานอยัการระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 39 ดังนัน้ หากเปนกรณีดังกลาวผูกระทําผิดอาจขอใหผูเสยีหายยืน่คําแถลงตอศาลวา “ผูเสียหาย
ไดรับการชดใชคาเสียหายจากผูกระทําผิดจนเปนที่พอใจ หรือรูสึกสงสารผูกระทําผิด จึงไมตดิใจ
เอาความกับผูกระทําผิดอีกตอไป”  เพื่อใหศาลทราบและใชดุลพินิจในทางที่เปนคณุกับผูกระทําผิด
มากยิ่งขึ้น 
  วิธีการในการไดขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกบัตัวจําเลยเขามาสูสํานวนความของศาลนั้น 
ในทางปฏิบัติฝายที่มีบทบาทในการนําเสนอขอเท็จจริงเหลานี้ไดแกตวัจําเลยเทานั้น คูความฝายอื่น ๆ 
ในศาลมักจะไมมีบทบาทในการเสนอขอเท็จจริงเหลานีต้อศาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวน มักจะมุงทําการสอบสวนเพียงเพื่อหาพยานหลักฐานใหพอฟองตอศาลวา
จําเลยกระทําผิดเทานั้น มไิดมุงคนหาขอเทจ็จริงในประเด็นอื่น ศาลไทยจึงมีโอกาสรับรูขอเท็จจริง
เหลานี้ไดนอยมาก 
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 2. ขอเท็จจริงท่ีปรากฏแกศาลเอง 
  ศาลอาจทราบขอเท็จจริง เกีย่วกับตัวผูกระทําผิดจากการตรวจคําฟองโจทก คําใหการ
จําเลย และพยานเอกสารตาง ๆ ในสํานวนคดี ทําใหอาจทราบถึง เพศ อายุ อาชีพ ที่อยู  ฐานความผดิ
ที่ถูกฟอง ตลอดจนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ เชน การที่ผูกระทาํผิดใหการรับสารภาพในชั้นจับกุม  
ช้ันสอบสวน และชั้นพจิารณาคดี หรือการที่ผูกระทําผิดเขามอบตัวตอเจาพนักงานตํารวจ หลังจาก
เกิดเหตุ  ดวยความสมัครใจเพราะสํานึกในความผิดที่กระทํา   เปนตน 
  นอกจากนี้  ศาลยังอาจทราบสภาพความผิดและพฤติการณแหงคดีตาง ๆ  เชน 
ความรายแรงของการกระทาํผิด ผลกระทบของการกระทําผิดตอเศรษฐกิจ สังคม หรือทรัพยากร
ของประเทศชาติ ฯลฯ จากการที่โจทกและจําเลยนําพยานหลักฐานตาง ๆ เขาสืบ ทําใหศาลสามารถ
นําขอเท็จจริงดังกลาว  มาใชประกอบดุลพินิจการกําหนดโทษผูกระทําผิดได 
  นอกจากนี้ศาลยังมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 
และมาตรา 229 ที่บัญญัติใหอํานาจศาลเปนผูสืบพยานโดยในการสืบพยานเพิ่มเติม ศาลจะ สืบเอง
หรือสงประเดน็กไ็ด ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยเปนการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐการดาํเนิน 
คดีอาญาโดยรัฐนั้นถือวารัฐเปนผูเสียหาย การคนหาความจริงในระบบนี้ใชหลักการคนหาความ
จริงในเนื้อหา การพจิารณาคดีในชัน้ศาลนั้นทกุฝายมหีนาที่รวมกนัทีจ่ะตองคนหาความจรงิ 20  แตใน
ปจจุบันหนาที่ในการคนหาความจริงกลับเปนหนาที่ของคูความเทานั้น อีกทั้งในทางปฏิบัติศาลเอง
ก็มักจะวางตวัเปนกลาง เนื่องจากมีบทบัญญัติการปฏิบัติหนาที่ของศาลกําหนดไว21  จึงทาํใหมีขอเทจ็จริง
เกี่ยวกับตวัผูกระทําผิดเขามาสูการพิจารณาคดีในศาลนอยมาก ทั้งที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไดมีการเปดโอกาสใหศาลสามารถสืบพยานเพิ่มเติมได โดยในการสืบพยานเพิ่มเติมนี้ 
ศาลสามารถสั่งใหมีการสืบเสาะขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยเพิ่มเติม เพื่อนํามาประกอบ
ดุลพินจิในการพิจารณาพพิากษาเพื่อกําหนดโทษจําเลยได แตศาลหาไดทําเชนนั้นไม จึงทําใหเกดิ
ปญหาในการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษที่ไมเหมาะสมกับความผิด และตัวผูกระทําความผิด 
ดังนั้น เพื่อใหการคนหาความจริงในทางปฏิบัติสอดคลองกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณา ความอาญา และเพื่อใหไดขอเทจ็จริงหรือรายละเอยีดเกีย่วกับตัวผูกระทําความผิดหรือจาํเลย 

                                                 
20 ชวเลิศ  โสภณวัต. (2524, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “กฎหมายลักษณะพยานของไทยเปนกฎหมายใน

ระบบกลาวหาจริงหรือ.”  ดุลพาห, 36.  หนา 36.  และดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 175 
มาตรา 228 มาตรา 229  มาตรา 230  และมาตรา 235. 

21 ดูประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในทางอรรถคดี  พ.ศ. 2529  ขอ 9. 
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จึงตองเปดโอกาสใหศาลเปนผูสืบพยาน22   โดยใหโจทกและจําเลยเปนผูมีหนาที่กระตุนใหมีการ
สืบพยานเทานัน้ 
 
4.3 บทบาทของอัยการในการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัจําเลยมาประกอบดุลพินิจในการดําเนินคดี 
     อาญา 
 การรวบรวมพยานหลักฐานนั้น แมโดยทั่วไปจะเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน
สอบสวนแตพนักงานอัยการก็มีอํานาจและหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานดวย ทั้งนี้เพราะ
ตามกฎหมายพนักงานอยัการอาจสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่ังใหสงพยานมาเพื่อซักถามได23  
 ในสวนของการรวบรวมพยานหลักฐาน อัยการจะตองรวบรวมพยานหลักฐานที่เปนผลดี
แกจําเลยดวยไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของฝายจําเลยในการหาพยานหลักฐานเพียงฝายเดียว เพราะอัยการ
มีหนาที่คนหาความจริงและความยุติธรรม (serve truth and justice)24 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปน
ภาวะวิสัยของอัยการ และเมื่ออัยการเห็นวาการกระทําของผูตองหาเปนความผิด อัยการอาจสั่ง         
ไมฟองคดีก็ได ซ่ึงการดําเนนิคดีอาญาของอัยการในประเทศไทย อัยการจะเปนผูกล่ันกรองสํานวน
สอบสวนที่พนักงานสอบสวนเสนอมา จะทําการสอบสวนเพิ่มเติมอยางหนึ่งอยางใดดวยตนเองมิได 
ตองกระทําผานพนักงานสอบสวน จึงทําใหการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมีความสําคัญตอ
การใชดุลพินิจส่ังคดีของอัยการเปนอยางมาก 25  เนื่องจากการสอบสวนฟองรองในประเทศไทยได
แบงความรับผิดชอบในการสอบสวนและฟองรองออกจากกันคอนขางจะเดด็ขาด ทําใหอัยการไมมี
อํานาจในการสอบสวนคดีอาญา เปนผลใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนไดอยางเปนอิสระ 
สวนอัยการเปนผูวินิจฉัยวาควรจะฟองหรือไมเทานั้น จึงทําใหอํานาจของพนักงานสอบสวนดังกลาว
ขาดการควบคมุจาก “อัยการ” ในลักษณะการคานและดลุย (Check and Balance) เทาที่ควร ดังนั้น 
โอกาสที่พนกังานสอบสวนจะใชอํานาจโดยมิชอบจงึมีมาก เพราะเมือ่มีการกระทาํผิดเกดิขึ้นพนกังาน
สอบสวนมกัจะมีอคตกิับผูตองสงสยัที่ถูกจบักุมมาทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ มีแนวโนม
ที่จะชี้ใหเห็นวาผูถูกจับกุมมาเปนผูกระทําผิด โดยละเลยที่จะสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่
เปนประโยชนแกผูตองหาและพยานหลักฐานที่เกีย่วกับเหตุบรรเทาโทษผูตองหา ซ่ึงความจริงแลว
พนักงานสอบสวนจะตองทําการสอบสวนคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําของผูตองหา และ

                                                 
22 ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 229. 
23 ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 143  วรรคสอง  (ก). 
24 John H. Langbein.  (1977).   Comparative Criminal Procedure : Germany.  p. 11. 
25 สุจินต  ทิมสุวรรณ.  (2524).   กรมอัยการกับการดําเนินคดีใหแกรัฐ.   หนา 41 – 42. 

DPU
DPU



 84

ขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัผูตองหาดวย26 โดยเฉพาะอยางยิ่งพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 138 เปนพยานหลักฐานที่จะตองมกีารรวบรวมเสมอ  เพราะถา
ไมมีการรวบรวมแลวจะทําใหเกิดความไมยุติธรรมขึ้นได 27  เนื่องจากขอเท็จจริงดังกลาวจะเปนประโยชน
กับพนักงานอัยการในการใชดุลพินิจที่จะสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง และเมื่อไปถึงชั้นศาลก็จะเปนประโยชน
ในการจะแถลงใหศาลลงโทษหนกัหรือโทษเบาได 
 ในชัน้ของการฟองคดนีั้น ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาไดบญัญัติใหผูเสียหาย
และพนักงานอยัการเปนผูมีอํานาจฟองคดีตอศาล28 ซ่ึงขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูกระทําผิดจะมสีวนชวยงาน
ของพนักงานอัยการในการใชดุลพินิจไดดังนี้  คือ 
  
 1. การสั่งคด ี
  ในการดําเนินคดีอาญานั้นมหีลักที่สําคัญอยู 2 หลัก  คือ29 
  ก. หลักการดําเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) เจาพนักงานมีหนาที่
ตองฟองรองผูกระทําผิดตอศาล ซ่ึงแนวคิดในทางทฤษฎทีางอาญาหลักดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย
เปนทํานองเดียวกับความคิดในทางแกแคน แตอยางไรก็ตามหลักดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายก็มี
ขอดีในแงทีว่าเปนหลักประกันความเสมอภาคตอกฎหมายและปองกันมิใหมีการใชอิทธิพลที่มิชอบ
ดวยความยุติธรรมตอเจาพนกังาน 
  ข. หลักดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity principle) เจาพนักงานอาจไม
ดําเนินการสอบสวนได และหากวาสอบสวนแลวเห็นวาผูตองหากระทําผิดจริง เจาพนักงานก็อาจ
ไมฟองผูตองหาไดดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลของแตละคดี ซ่ึงหลักดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจเปน
หลักผอนคลายความเขมงวดในการใชกฎหมาย และเนื่องจากทฤษฎีในการลงโทษในปจจุบันได
                                                 

26 พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมและปรากฏในสํานวนการสอบสวนมีอยู 3 ชนดิ 
1.  พยานหลักฐานที่เปนผลรายแกผูตองหา ซึ่งเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 98 (1) 
2. พยานหลักฐานที่เปนผลดีแกผูตองหา  หรือเปนประโยชนแกผูตองหา 
3. พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา    ซึ่งเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  มาตรา 131  และมาตรา 138 
27 คณิต  ณ  นคร.  (2541).   คําบรรยายสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  สมัย 51.          

หนา 330. 
28 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 28. 
29 คณิต  ณ  นคร.  (2525,  กันยายน-กรกฎาคม).   “ปญหาในการใชดุลพินิจของอัยการ.”  วารสารอัยการ, 

ปท่ี 5, ฉบับที่ 57.  หนา 38 – 39. 
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เปลี่ยนไป โดยการลงโทษควรใหเหมาะสมกับความผิด และความชั่วของผูกระทําผิดเพือ่ใหผูกระทําผิด
มีโอกาสแกไขปรับปรุงตัวเอง  ไมกระทําความผิดซ้ําขึ้นอกี  และเพื่อใหเขาไดกลับเขาสูสังคมได 
  สําหรับในประเทศไทยนั้น เมื่ออัยการเห็นวาการกระทําของผูตองหาเปนความผิด 
อัยการอาจสั่งไมฟองคดีก็ได ซ่ึงเปนเรือ่งที่อยูในดุลพินิจของอัยการตามที่ปรากฏในพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 หมวดที่ 9 วาดวยอัยการ มาตรา 35 ขอ 7 บัญญัติวา “อัยการมีอํานาจที่จะ 
ถอนฟองคดีที่อัยการเปนโจทก หรือจะไมฟองคดีที่ศาลไตสวนสงมาใหฟองก็ได แตอัยการตอง        
แจงความนั้นไปใหศาลทราบ” 30  และในหนังสือกรมอัยการที่ 81540 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2470          
ตอบอัยการมณฑลนครศรีธรรมราช  ความวา 

พนกังานอยัการมีอํานาจใชดลุพินิจในการทีจ่ะฟอง หรือไมฟองตามทีพ่นักงานอยัการ
จะเห็นสมควร ไมเฉพาะแตที่เห็นวาหลักฐานไมพอฟองเทานั้น แตรวมถึงคดีที่
อัยการเห็นวาไมควรฟองเพราะเหตุอ่ืนดวย  ทั้งนี้โดยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  
ร.ศ. 127 มาตรา 35 ขอ 7 ใหอํานาจอยัการที่จะไมฟองคดีที่ศาลไตสวนสงมาให
ฟองก็ได และกฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมที่ 53 ลงวันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ. 125          
ใหอัยการมีอํานาจ ไมฟองรวมกับคดีที่อัยการเห็นวา ไมควรฟองเพราะเหตุอ่ืน ๆ         
แตอํานาจนั้นควรประหยัดใชดวยความระมดัระวังอยาใหฟุมเฟอย31 

 
  ตอมาเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปจจุบัน มาตรา 
35 วรรคแรก บัญญัติวา 

คํารองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมีคําพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได....” 
และในวรรคสองของมาตราเดียวกันบัญญตัิวา “คดีความผิดตอสวนตัวนั้นจะถอน
ฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถึงที่สุดก็ได....” ซ่ึงแสดงใหเห็นวากฎหมาย
ไดใหอํานาจแกอัยการถอนฟองคดีอาญาได ตรงขามกับหลักการดําเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายที่อัยการจะถอนฟองไมได 32  อันแสดงถึง “หลักเปลี่ยนแปลงไมได” 33 

                                                 
30 ศรีธรรมาธิเบศ  (จิตร  ณ  สงขลา)  เจาพระยา.  (2541).   บทพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง ร.ศ. 127 เลม 1.  หนา 135. 
31 กุลพล  พลวัน.  (2521,  มกราคม).  “ขอสังเกตเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา.”  

วารสารอัยการ, 1.  หนา 3, 13. 
32 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน  มาตรา 156. 
33 คณิต   ณ   นคร.  (2525,  กันยายน).   “ปญหาในการใชดุลพินิจของอัยการ.”   วารสารอัยการ, 5.            

หนา 44. 
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และในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 143 (1) ที่สนับสนุนใหเห็นวาการ
ดําเนินคดีอาญาของอัยการใชหลักการดําเนนิคดอีาญาตามดุลพินจิ ในการสั่งไมฟอง
คดีทั้ง ๆ ที่เชือ่วาพยานหลักฐานตาง ๆ ที่รวบรวมมาแสดงวาผูตองหาเปนผูกระทํา
ความผิดจริง โดยอัยการไมจาํเปนตองฟองคดีอาญาทุกเรื่อง ซ่ึงบัญญัติวา “ในกรณีที่
มีความเหน็สั่งไมฟอง ใหออกคําส่ังไมฟอง...34  

  นอกจากนี้ การประชุมอัยการทางวิชาการครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2511       
ไดมีการพิจารณาวา อัยการจะตองฟองความผิดทุกกรณหีรือไม เมื่อมพียานหลักฐานเชื่อวาผูตองหา
เปนผูกระทําผิด ซ่ึงที่ประชมุลงมติวาอัยการไมจําเปนตองฟองผูตองหาในกรณีดังกลาวเสมอไป 35 
ตอมากรมอยัการไดออกระเบยีบกรมอยัการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 
โดยวางระเบียบไวในขอ 51  วา 

ถาพนักงานอยัการเห็นวาการฟองคดีใดจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือจะมผีลกระทบตอ
ความปลอดภยัหรือความมัน่คงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ
ใหเสนอความเห็นพรอมสํานวนไปยังอธบิดีกรมอัยการเพื่อส่ัง 

 
  แมวาระเบียบการที่กรมอัยการจะวางไว คอนขางขาดความแนนอนอยูมากก็จริงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัหลักการของการใชดุลพินจิส่ังไมฟองคดีของระบบกฎหมายประเทศซีวิลลอว และ
คอมมอนลอว 36  แตเมื่อพิจารณาถึงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 และกฎหมายวิธีพิจารณา

                                                 
34 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 143  บัญญัติวา 

  “เมื่อไดรับความเห็นและสํานวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวในมาตรากอนใหพนักงานอัยการ
ปฏิบัติ   ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟองใหออกคําสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่งฟองและ
แจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป 

(2) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคําสั่งและฟองผูตองหาตอศาลถาไมเห็นชอบดวยก็ใหสั่ง
ไมฟอง” 

35 กุลพล  พลวัน.  แหลงเดิม.  หนา 14. 
36 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญี่ปุน มาตรา 248 บัญญัติวา  

Article 248.  If after considering the character, age and situation of the offender, the gravity of the 
offense, the circumstances under which the offense was committed, and the conditions subsequent to the 
offense was committed of the offense, prosecution is deemed unnecessary, prosecution need not be instituted. 

DPU
DPU



 87

ความอาญาเปนตนมา ปรากฏหลักฐานวาในสมยัที่สํานกังานอยัการสูงสุดยังคงเปนกรมอัยการ อธิบดี
กรมอัยการไดเคยชี้ขาดไมฟองผูตองหาที่เปนผูกระทําผิด แตมีเหตุไมควรฟองมาแลวหลายเรื่อง       
ซ่ึงจะเห็นไดวาการดําเนินคดีอาญาของอัยการใชหลักดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ 
  ส่ิงสําคัญที่พนักงานอัยการตองพิจารณา คอื เงื่อนไขการใหอํานาจในการดําเนินคดี
เกี่ยวกับเนื้อหาของคดีนั้น ถาปรากฏวารูตัวผูกระทําผิด พนักงานอัยการจะสั่งฟองหรือไมฟองขึน้ 
อยูกับการพิจารณาดังนี้ 37  1) พิจารณาวาการกระทําที่กลาวหานั้นเปนความผิดตอกฎหมายหรือไม   
2) ถาการกระทําที่กลาวหาเปนความผิด ก็จะพิจารณาวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดหรือไม 3) ถาการ
กระทําที่กลาวหาเปนความผิด และผูตองหาเปนผูกระทําผิดก็พิจารณาตอไปวามีพยานหลักฐาน
เพยีงพอแกการพิสูจนความผดิของผูตองหาหรือไม 4) ถาการกระทําที่กลาวหาเปนความผิดผูตองหา
เปนผูกระทําผิด และมีพยานหลักฐานเพียงพอแกการพสูิจนความผิดของผูตองหาก็จะตองพจิารณา
ในลําดับทายดวยวามีเหตุอันควรไมฟองผูตองหาหรือไม 
  สําหรับคําวา “เหตุอันควร” นั้นในทางปฏิบัติพนักงานอัยการเคยสั่งไมฟองทั้ง ๆ         
ที่เชื่อวาผูตองหาไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา ดังนี้คือ กรณีส่ังไมฟองหญิงชรามีสตางคไวใน
ครอบครองเกินอัตรากําหนดในกฎหมาย, กรณีรานจําหนายฝนมีมูลฝน, กรณีการคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ 
ของราษฎรชายแดน และ พยานแผนดิน เหตุที่พนกังานอัยการสั่งไมฟองในกรณีดังกลาว เพราะไมมี
ประโยชนตอสาธารณะ 38  อนึ่งคดีอาญาที่การฟองคดีจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน เชน คดี        
ที่เปนการกระทําความผิดระหวางบุคคลในครอบครัว การกระทําผิดโดยเด็ก การกระทําผิดโดย
ประมาท  ฯลฯ  ซ่ึงถาพนักงานอัยการนําขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวผูกระทําผิดมาพิจารณาประกอบกลาวคือ
พิจารณาดวูา ผูกระทําผิดนัน้มีพื้นฐานประวัติครอบครัว นิสัยใจคอ สภาพแวดลอม การศึกษา และ
มูลเหตุอะไรในการกระทําผิด จึงทําใหเกดิการกระทําผิดขึ้น ถาพนักงานอัยการเหน็วามีเหตุอันควร
ยอมมีสิทธิส่ังไมฟองได แตถาเห็นวาผูกระทําผิดนั้นไดกระทาํผิดบอยจนเขาลักษณะเปนผูกระทํา

                                                                                                                                            
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 153 ถึงมาตรา 154 เชน กรณีเนื่องจาก

ความผิดเล็กนอยของคดี (Case of Minor Matters) กรณีเกี่ยวกับความผิดอาญาตอความมั่นคงของรัฐเปนตน 
ในประเทศอังกฤษซึ่งเปนระบบกฎหมายคอมมอนลอว ไดใชดุลพินิจไมดําเนินคดีกับผูกระทําผิดโดย

พิจารณาจากเรื่องของประโยชนสาธารณะ (public interest) ความสงบเรียบรอยของประชาชน (public order) 
เหตุผลทางคาใชจาย อายุของผูกระทําผิด และคุณธรรมทางกฎหมายที่คุมครอง ดูรายละเอียด คณิต ณ นคร.              
เลมเดิม.   หนา 45. 

37 คณิต  ณ  นคร.  (2537).   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่ 3).  หนา  228. 
38 คณิต  ณ นคร.  แหลงเดิม.   หนา 52 – 53. 
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ความผิดติดนิสัย พนักงานอัยการก็ควรส่ังฟองคดีทั้งนี้เพื่อใหศาลนําโทษ หรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยมาใชแกผูกระทําผิดไดอยางเหมาะสม 
  จากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดแสดงใหเห็นวา การดาํเนินคดีอาญาของอัยการใน
ประเทศไทยใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ เพราะนอกจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของเราจะไมไดบังคับใหอัยการตองฟองคดีทุกเรื่องแลว ยังอนุญาตใหถอนฟองไดดวย มีความเหน็
ของนักกฎหมายบางทานเห็นวา 39  การดําเนินคดีอาญาของอัยการเปนหลักการดาํเนินคดีอาญาตาม
กฎหมาย ซ่ึงหากกฎหมายตองการใหอัยการมีอํานาจทีจ่ะใชดุลพินิจในการไมฟองคดีโดยการอาศยั
เหตุอ่ืนไดแลว กฎหมายก็คงกําหนดอํานาจของอัยการเชนนั้นเอาไว ดังเชนพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพจิารณาคดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 253440  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่อง
จากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเรา ไมไดระบุเร่ืองอํานาจของอัยการเกี่ยวกับการ
ส่ังคดีเอาไวชัดเจนเชนเดยีวกบัอํานาจสอบสวนคดีอาญาของอัยการ ที่แทบจะไมมีความหมายในสายตา
ของพนักงานสอบสวน ทั้งที่อัยการเปนองคกรที่มีสวนสําคัญในการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาล 
  ตามพระราชบญัญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 63 ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานอยัการที่จะใชดุลพินิจในการไมฟอง
คดีไดดวยเหตดุังตอไปนี้41  
  ก. ตองเปนคดีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด 
  ข. คดีที่ตองหาวากระทําความผิดนั้น ตองเปนความผิดที่อัตราโทษตามกฎหมาย
อยางสูงไมเกนิ 5 ป  เชน 
   -  ความผิดลหุโทษ  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 367 – 398) 
   - ความผิดฐานบกุรุก  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 362) 
                                                 

39 หยุด  แสงอุทัย.   (2507).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศึกษาทางคําพิพากษาฎีกา.           
หนา 14. 

40 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 
มาตรา 63 บัญญัติวา “ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทําความผิด เมื่อผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดย
คํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจน
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณตาง ๆ แหงคดีแลวเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดี
ไดโดยไมตองฟอง และเด็กหรอืเยาวชนนั้นยินยอมที่จะอยูในความควบคุมของสถานพินิจดวยแลว ใหผูอํานวยการ
สถานพินิจแจงความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยใหมีอํานาจสั่งไมฟองเด็กหรือ
เยาวชนนั้นได  คําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการนั้นใหเปนที่สุด....” 

41 สุพจน  กูมานะชัย.  (2542).   คําอธิบาย พ.ร.บ. จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534.  หนา  139 – 141. 
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   - ความผิดฐานทาํใหเสียทรัพย  (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358) 
   - ความผิดฐานรบัของโจร  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 357) 
   - ความผิดฐานยกัยอกทรัพย  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 352) 
   - ความผิดฐานโกงเจาหนี้  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 349) 
   - ความผิดฐานฉอโกง  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 341) 
   - ความผิดฐานหมิ่นประมาท  (ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 326) 
       ฯลฯ 
  ค. ตองเปนกรณทีี่ผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาโดยคํานงึถึงอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สตปิญญา การอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจติ นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณตาง ๆ แหงคดีแลว เหน็วาเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจจะกลับ
ตัวเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง และผูอํานวยการสถานพินิจไดแจงความเห็นนั้นไปยังพนักงานอัยการ 
  ง. ตองเปนกรณีที่เด็กหรือเยาวชนนั้น ยินยอมที่จะอยูในความควบคุมของสถาน
พินิจ   ตามกําหนดเวลาที่ผูอํานวยการสถานพินิจเห็นสมควรแตไมเกิน 3 ป 
  เหตุทั้ง 4 ประการ ดังกลาวขางตนตองประกอบกันครบถวนหากขาดเหตดุังกลาว 
ขอใดขอหนึ่งแลว   พนกังานอัยการยอมไมมีอํานาจสั่งไมฟองตามมาตรา 63 ได 
 
  ดังนั้น การใชดุลพินิจส่ังไมฟองของพนักงานอัยการจึงตองมีการนําขอเทจ็จริงเกีย่วกับ
ผูกระทําผิดอันประกอบไปดวย ประวัตภิมูิหลัง รวมถึงบุคลิกลักษณะ ภาวะแหงจิต และส่ิงแวดลอม 
รวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกับผูกระทําผิด มาพิจารณาประกอบการใชดุลพินิจในการสั่งคดีดวย
เชนกันวา จะเหน็ชอบตามความเหน็ของผูอํานวยการสถานพินิจที่เหน็วา สามารถทําใหเดก็หรือ
เยาวชนกลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟองเปนคดีตอศาลหรือไม หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่ง
ไมฟอง คําสั่งไมฟองนี้กฎหมายบัญญัติใหเปนที่สุด และอํานาจสั่งไมฟองตามมาตรา 63 นี้ เปนอํานาจ
ส่ังไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 ดวย เพียงแต
อํานาจสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานัน้ เปนเรื่องที่
พนักงานอยัการตรวจสํานวนแลวเหน็วาผูตองหามิไดกระทําความผิด หรือการกระทาํของผูตองหา
มิไดเปนความผิดหรือพยานหลักฐานออน ไมเพียงพอที่จะพิสูจนความผิดของผูตองหาตอศาลได  
ซ่ึงคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 นี้        
ไมถือวาเปนทีสุ่ด ยังคงดําเนินการตอไปตามมาตรา 145 ไดอีก 42  สวนการสั่งไมฟองเพื่อใหโอกาส
เด็กหรือเยาวชนกลับตนเปนคนดีนั้น พนกังานอัยการไมไดส่ังดวยตนเองโดยการตรวจสํานวนการ
                                                 

42 ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 145. 
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สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 แตอยางใด หากแตส่ังไมฟอง
เพราะเหน็ชอบดวยกับความเห็นของผูอํานวยการสถานพนิจิ วาสามารถทําใหเด็กหรือเยาวชนกลับตน
เปนคนดีไดโดยไมตองฟองเปนคดีตอศาล   และคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการใหเปนที่สุด 
  ภายหลังพนักงานอัยการใชดุลพินิจฟองคดีแลว พนกังานอัยการจะตองจัดทําคําฟอง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 โดยตองบรรยายการกระทําที่จําเลยได
กระทําตามทีไ่ดความตามการสอบสวน และตองยนืยนัวาการกระทาํนัน้ผิดกฎหมายอยางไร โดยตอง
บรรยายใหชัดเจนที่สุด ใหจําเลยเขาใจไดดีวาเขาไดกระทําอะไร อยางไร และเปนผิดกฎหมาย
อยางไร ทั้งนี้เพื่อใหถูกตองกับหลักฟงความทุกฝาย กลาวคือ เพื่อจําเลยจะไดกลาวแกฟองไดอยาง
ถูกตอง43 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) และควรกลาวถึงเรื่องตาง ๆ 
ที่เปนประโยชนแกจําเลยมาในทายฟอง 44  เชน ประวัติความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแหงจิต แตในทางปฏิบัติอัยการมักจะกลาวเฉพาะขอเทจ็จริงที่ทําใหรับโทษหนักขึน้
เทานั้น เพราะถาอัยการกลาวในฟองโดยระบุขอเท็จจริงทุกอยางของผูกระทําผิด จะชวยใหศาล
สามารถกําหนดโทษจําเลยไดเหมาะสมขึ้น นอกจากนั้นพนักงานอัยการจะตองอางมาตราในกฎหมาย
ซ่ึงบัญญัติวาการกระทาํเชนนั้นเปนความผิดดวย 45   และเมื่อมีการสืบพยานเสร็จแลวกอนที่ศาลจะ
พิพากษาคดี พนักงานอยัการควรแถลงการณตอศาลวาจําเลยกระทําผิดเพราะอะไร ขอเท็จจริง พยาน 
หลักฐานอยางไร และควรจะลงโทษจําเลยเทาไหร เชน ขอใหลงโทษ 3 ป เปนตน แตในทางปฏิบัติ
แลวพนกังานอัยการมักไมคอยกระทํา46  ทําใหการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษของศาลไมมีความ
เหมาะสมกับผูกระทําผิด ตามหลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคล ซ่ึงตางจากพนักงานอยัการ
ในประเทศระบบซีวิลลอวอ่ืน ๆ ที่พนักงานอัยการมีอํานาจในสวนนี้ เชน ในประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน อัยการจะมีหนาที่ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับโทษ (Stellung nahme des 
Staatsanwalts หรือ recommendation of sentence)47 ดวย  ซ่ึงความเห็นของอัยการดังกลาวจะมี
อิทธิพลตอการกําหนดโทษจําเลยอยางมาก เพราะศาลมกัจะลงโทษจาํเลยโดยคํานึงถึงอัตราโทษที่อัยการ
เสนอมา แตอยางไรก็ตามความเห็นของอัยการดังกลาวก็มไิดเปนขอผูกมดัศาลที่จะตองถือปฏิบัติตาม 
ในทางปฏิบัติหากศาลไมเห็นดวยกับขอเสนอแนะของอัยการศาลมักจะลงโทษเบากวา แตถาศาล
ลงโทษหนักกวาโทษที่อัยการเสนอ อัยการอาจอุทธรณคําพิพากษาของศาลในเรื่องอัตราโทษได 

                                                 
43 คณิต  ณ นคร.  (2546).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 375. 
44 ดูฎีกาที่  3436/2524.  (2526).   อัยการนิเทศ  เลม 45.  หนา 424. 
45 ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 158 (6) 
46 คณิต   ณ   นคร.  (2541).  คําบรรยายสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  สมัย  51.  หนา 331. 
47 John H. Langbeing.  Op. Cit.  p. 78. 
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เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับจําเลย ซ่ึงการอุทธรณดังกลาวเปนการอุทธรณในสิ่งที่กฎหมายให
อํานาจไววาจะลงโทษเทาไหรในกรอบที่กฎหมายกาํหนดเอาไว ดังนัน้จึงเปนการอุทธรณในปญหา
ขอกฎหมายเพือ่ตรวจสอบความถูกตอง48 ในการใชดุลพินิจของศาลนัน่เอง    
 2. การขอใหศาลเพิ่มโทษ 
  การขอใหศาลเพิ่มโทษ ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่พนักงานอัยการตองพิจารณากอนฟอง
คดีทั้งนีเ้พราะถาพนกังานอยัการไมขอ ศาลก็ไมสามารถเพิ่มโทษจาํเลยฐานไมเข็ดหลาบได เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 บญัญัติวา “หามมิใหศาลมีคําพพิากษา หรือส่ัง
เกินคําขอหรือที่มิไดกลาวในฟอง” ซ่ึงการที่พนักงานอยัการจะขอใหศาลเพิ่มโทษจําเลยไดพนกังาน
อัยการจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับตวัผูกระทาํผิดอยางสมบูรณ   ซ่ึงสงมาพรอมกับสํานวนการสอบสวน 
 3. การนับโทษตอ 
  การนับโทษตอ เปนเรื่องที่พนักงานอยัการจะตองทําเปนคําขอใหนับโทษตอ แมจะ
ไมจําตองขอมาทายฟอง แตก็ตองรองขอกอนศาลพิพากษา อีกทั้งพนักงานอยัการจะตองแสดงให
ปรากฏวาคดีเรื่องอื่นนั้นมีคาํพิพากษาใหลงโทษจําคุกจําเลยนี้แลว หากมีแตคําขอแตไมมีคํารับของ
จําเลยและไมมีหลักฐานวาความจริงเปนดงัที่โจทกขอ ศาลก็พิพากษาตามที่โจทกมีคําขอนั้นไมได 
ทั้งไมใชหนาที่ของศาลที่จะตรวจสอบคดีที่โจทกอางขอใหนับโทษตอ จึงเปนหนาที่ของพนักงาน
อัยการแถลงใหทราบวาศาลพิพากษาคดีกอนอยางไร 49  ซ่ึงขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวผูกระทําผิดมีประโยชน
ตอพนักงานอัยการในการตรวจสอบประวัติการกระทาํผิดของจําเลย วาศาลในคดีกอนพิพากษาวา
อยางไร 
 4. การขอใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภยั 
  สําหรับการขอใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภัย ก็เปนสิ่งสําคัญที่พนักงานอัยการ
ตองพิจารณากอนฟองคดี โดยขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิดเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหพนักงาน
อัยการทราบถึงประวัติตาง ๆ ของผูกระทําผิด  เพื่อพนักงานอัยการจะไดขอใหศาลใชวิธีการเพื่อ
ความปลอดภยั ทั้งนี้เพราะการฟองขอใหกักกนักฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจของพนักงานอยัการ
โดยเฉพาะ 50  นอกจากนัน้พนกังานอยัการยังสามารถขอใหศาลสั่งหามมิใหผูพนโทษเขาในเขตกาํหนด

                                                 
48 ในประเทศญี่ปุนถาพนักงานอัยการขอลงโทษจําเลยแลว   ศาลลงโทษนอยกวาคําขอของพนักงาน

อัยการไมเกิน 10 เปอรเซ็นต พนักงานอัยการจะไมอุทธรณ แตถาลงโทษนอยกวาเกินกวา 10 เปอรเซ็นต พนักงาน
อัยการจึงจะอุทธรณ   ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการใชดุลพินิจของศาล 

49 จิตติ  ติงศภัทิย.  (2536).  กฎหมายอาญา ภาค 1.  หนา 866. 
50 ดูประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 43. 
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เปนเวลาไมเกนิหาป ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภยัของประชาชน51 หรือในกรณทีี่ยังไมมีการกระทําความผิด
เกิดขึ้น แตมพีฤติการณที่แสดงใหเห็นวา ผูใดผูหนึ่งหรือหลายคนจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายแก
บุคคลหรือ  ทรัพยสินของ  ผูอ่ืนพนักงานอัยการอาจขอใหศาลใชวิธีการเพื่อความปลอดภยัแกผูนั้นได52 
 
4.4  บทบาทของศาลในการนําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยมาประกอบดุลพินิจในเรื่องโทษ 
 การมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือผูกระทําผิดอยางครบถวน สมบูรณ และถูกตอง
จะมีสวนชวยในการพิจารณาพิพากษาคดีใหมีประสิทธิภาพได  ดังนี ้
 
 4.4.1 ดุลพินิจในการกําหนดโทษ 
 รูปแบบการดาํเนินคดีอาญาโดยทัว่ไปแบงเปน 2 รูปแบบ คือ กลุมประเทศคอมมอนลอว
จะมีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบตอสูคดี หรือระบบคูปรปกษ ในรูปแบบการดําเนนิคดีอาญาแบบ
นี้จะมกีารแยกขั้นตอนการวนิิจฉัยความผิด (Guilty Stage) และขั้นตอนการกําหนดโทษ (Sentencing 
Stage) ออกจากกันซ่ึงขั้นตอนการวินิจฉัยความผิดนั้นโดยปกติ ผูพิพากษาจะทําหนาที่วินิจฉัยความ
รับผิดทางอาญาของจําเลยในความผิดทีไ่มรายแรง (misdemeanor) แตสําหรับความผิดรายแรง (felony) 
ลูกขุนจะทําหนาที่วินิจฉัยสําหรับขั้นตอนการกําหนดโทษนั้น จะมีการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพความผิด บุคลิกลักษณะตลอดจนประวัติภูมิหลังของจาํเลย ตอศาล หรือตอผูทาํหนาที่
กําหนดโทษในรูปของรายงานตาง ๆ โดยจะมีการเปดเผยรายละเอียดใหจําเลยทราบดวย  เพื่อเปด
โอกาสใหจําเลยโตแยงหากจาํเลยไมเหน็ดวยกับขอมูลเหลานั้น นอกจากนี้จําเลยยังมีสิทธิที่จะเสนอ
ขอเท็จจริงเพื่อชักจูงใหศาลลงโทษตนเองในสถานเบาไดอีกดวย ภายหลังที่การเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ 
เสร็จสิ้นลง ก็จะเปนการกําหนดบทลงโทษจําเลยโดยโทษนั้นจะตองอยูภายในขอบเขตที่กฎหมาย
บัญญัติไว 
 สําหรับกลุมประเทศในระบบซีวิลลอว จะมีรูปแบบการดําเนินคดแีบบไมตอสูคด ี หรือ
ระบบไตสวนหาความจริงในรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบนี้ การวินิจฉัยความผิดและการ
กําหนดโทษจําเลยจะดําเนนิตอเนื่องกันไปอยางเปนเอกภาพโดยไมมกีารแยกออกจากกนั โดยผูพิพากษา
จะเปนผูดําเนนิการคนหาความจรงิดวยตนเอง ดังนั้นผูพพิากษาจะมีขอมูลเกีย่วกบัตวัจําเลยและขอมลู
ตาง ๆ ที่จาํเปนและสําคัญตอการลงโทษจาํเลยอยางครบถวน โดยการดาํเนินคดีอาญาจะเริ่มขึ้นที่ตํารวจ 
ซ่ึงจะทําหนาทีส่อบสวนรวบรวมขอเท็จจริง รายงานตาง ๆ เกี่ยวกับคด ี ประวัตกิารกระทําผิด และ

                                                 
51 ดูประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 45. 
52 ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 46. 

DPU
DPU



 93

เอกสารตาง ๆ ของจําเลยเสนออยัการ เพือ่ใหอัยการใชดุลพินจิวาจะดาํเนนิคดีอาญากับจําเลยหรือไม 
หากเห็นวาควรฟองอัยการ จะนําสํานวนการสอบสวนทั้งหมดพรอมดวยคําฟองยื่นตอศาล 
 สําหรับประเทศไทยกระบวนการกําหนดโทษจําเลย มีลักษณะผสมผสานระหวาง
คอมมอนลอวและซีวิลลอว 53  โดยหากพิจารณาทัง้จากประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาแลว จะเห็นวาไมมีบทบัญญัติโดยตรงถึงหลักเกณฑในการใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษวาจะตองคํานึงถึงส่ิงใดบาง ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน 
เปนที่ยอมรับกันวามีลักษณะเชนเดียวกับระบบซีวิลลอว แตในทางปฏิบัติศาลมักวางตัวเปนกลาง 
กลาวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 228 ใหอํานาจศาลที่จะคนหาความจริงใน
คดีดวยตนเอง นอกจากนั้นมาตรา 175 ยังใหอํานาจศาลสามารถเรียกสํานวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได แตในทางปฏิบัติศาลแทบจะไมไดใชอํานาจตาม
มาตราทั้งสองเลย ในทางกลบักันศาลรับเอาแนวคดิตามระบบคอมมอนลอวมาใช เชน การนําบัญชี
อัตราโทษ หรือที่เรียกกนัโดยทั่วไปในวงการศาลวา “ยี่ตอก” ไวประจําศาล โดยกําหนดวาโทษชนดิ
นั้น ๆ ศาลนัน้ ๆ ควรกําหนดโทษเทาใด ทัง้นี้ไมเกนิกวาหรือไมต่ํากวาอตัราโทษทีก่ฎหมายกําหนดไว 
อยางไรก็ดีอัตราโทษดังกลาวนีก้็มีผลเสยีอยูบาง กลาวคอื อาจทําใหผูพิพากษาไมสามารถใชดุลพนิจิ
ในการลงโทษที่เหมาะสมแกจําเลยเปนรายบุคคลได ดังปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1304/2500 
ซ่ึงวินิจฉัยในเรื่องบัญชีอัตราโทษไว  ดงันี ้
 การที่จะยึดถือเอาอัตรากําหนดที่คิดกันขึ้น แลวอางวาเปนมาตรฐานโดยไมคํานึงถึง
พฤติการณประกอบการกระทําผิดตามหลักวิชาการธรรมศาสตรนั้น อาจกอใหเกิดความอยุติธรรม
ไดงาย และเมือ่ปรากฏวาศาลที่สูงกวาไมเห็นดวยในดุลพินิจในการพพิากษาคด ีเชนเดียวกนันัน้แลว
ศาลชั้นตนก็ชอบที่จะรับเปนขอคํานึงถึงในการอํานวยความยุติธรรมตอไป54 
 ดังนั้น โอกาสที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลยจะเขาสูกระบวนพิจารณาจึงเปนไปไดยาก 
ศาลในฐานะผูใชดุลพนิิจกําหนดโทษจําเลยจะตองมีขอมลูเกีย่วกบัตวัจําเลยอยางเพยีงพอ เพราะลําพัง
บัญชีอัตราโทษ และขอเท็จจริงที่ศาลไดมาในระหวางการดําเนินคดไีมสามารถนํามาใชกําหนดโทษ 
หรือกําหนดมาตรการปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางเหมาะสมได ดังนั้นขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจําเลย   
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ศาลจะตองพิจารณาถึงเพือ่ใหการลงโทษผูกระทําผิดเปนไปอยางเหมาะสม55 

                                                 
53 เกียรติภูมิ   แสงศศิธร.  (2533).   กระบวนการกําหนดโทษจําเลยคดีอาญา : เปรียบเทียบของไทยกับ

ตางประเทศ.   หนา 1 – 2 . 
54 วิชา  มหาคุณ.  (2536).  ศาลยุติธรรมและการพิพากษาคดี.  หนา  38. 
55 เกียรติภูมิ  แสงศศิธร.  แหลงเดิม.  หนา 81. 
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 ในประเทศไทยนัน้ขอเท็จจรงิเกีย่วกับตวัจาํเลยในเรื่องประวตัิภูมหิลัง และความประพฤติ
อันเปนอาจณิ มักจะถกูละเลยจากพนักงานสอบสวนในทางปฏิบัติโดยพนกังานสอบสวนมักจะให
ความสําคัญกับพฤติการณและความรายแรงแหงความผิดและการกระทําของจําเลย วาไดมกีารกระทําผิด
จริงหรือไม  ทําใหไมมีขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลยอยางเพยีงพอในชั้นพจิารณาพิพากษาคดี
ของศาล ซ่ึงขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวจําเลยนัน้  ศาลจะนํามาประกอบการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษ
วาสมควรลงโทษจําเลยสถานใด จึงจะมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิด เพราะการลงโทษ
อยางเหมาะสมจะสามารถปรับปรุง และแกไขจําเลยหรือผูกระทาํผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดีและ
กลับคืนสูสังคมได 
 
 4.4.2 ดุลพินิจในการลดโทษ 
 ประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติถึงเหตุลดโทษไวหลายกรณีดวยกัน แตที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนการลดโทษโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา 78 เทานั้นโดยมาตราดังกลาวระบุถึง
เหตุบรรเทาโทษไวหลายกรณี  ซ่ึงสามารถแยกออกไดเปน56  1) พฤติการณกอนการกระทําความผิด  
2) พฤติการณภายหลังกระทาํความผิด 
 สําหรับพฤติการณกอนการกระทําความผิด ไดแก กรณีผูกระทําความผิดเปนคนโฉด
เขลาเบาปญญาหมายความถึง กระทําผิดไปเพราะความโงเขลาไมรูเทาถึงการณ ถูกเสี้ยมสอนให
กระทําความผดิ  เปนตน  ตกอยูในความทุกขอยางสาหัส  มีคุณความดีมาแตกอน 
 สวนพฤติการณภายหลังกระทําความผิด ไดแกกรณีรูสึกถึงความผิด และพยายาม
บรรเทาผลรายแหงความผิดนั้น ลุแกโทษตอเจาพนักงานอันเปนประโยชนแกการพิจารณา ใหความรู
แกศาลอันเปนประโยชนแกการพิจารณา 
 ขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัผูกระทําผิดหรือจําเลย จะทําใหศาลทราบวาผูกระทําผิดมีมลูเหตุ
อะไรในการกระทําผิด สภาพแวดลอมรอบตวัผูกระทาํผิดเปนอยางไร รวมตลอดถึงประวตัิครอบครัว 
และภาวะแหงจิตใจของผูกระทําผิด ซ่ึงถาผูกระทาํผิดไมเคยกระทําผิดมากอน มีความประพฤตดิี 
และมีคุณความดีมาแตกอน ศาลสามารถใชดุลพินิจลดโทษโดยอาศัยเหตุบรรเทาโทษ ซ่ึงสามารถ 
จะลดโทษไมเกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้นก็ได 
 
 4.4.3 ดุลพินิจในการรอการกําหนดโทษ  หรือ  รอการลงโทษ 
 การรอการกําหนดโทษ และการรอการลงโทษมีไวเพื่อประสงคที่จะใหผูกระทาํผิด 
กลับตนเปนคนดี ฉะนั้นจึงมีหลักเกณฑอยางรอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาเดิมคือไมใช
                                                 

56 เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  (2536).   คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1  (พิมพครั้งที่ 3).  หนา 183. 
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เพียงแตปรากฏวาจําเลยกระทําผิดครั้งแรกศาลจะรอการลงโทษเสมอไป จะตองปรากฏดวยวาถารอ
การกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษแลวจะไดผลสมความมุงหมายของกฎหมายในการที่จะทําให
ผูกระทําผิดกลับตนเปนคนด ี โดยเหตุนี้จงึไมควรใชวิธีการดังกลาวพร่าํเพรื่อจนเกิดความรูสึกขึ้นวา
การกระทําผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ในครั้งแรกศาลจะไมลงโทษเลย57 
 จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ส่ิงซึ่งศาลจะตองคํานึงถึง คือ อายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และ
ส่ิงแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผดิ ตลอดจนเหตุอ่ืนอันควรปราณี ซ่ึงกอนที่ศาลจะพิพากษา
พนักงานคุมประพฤติจะทําการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกบัประวัติภูมิหลัง สภาพความผิดมาประมวล 
วิเคราะห และทํารายงานเสนอศาลพรอมทั้งความเหน็และขอเสนอแนะวาควรจะใชวิธีการอยางไร
จึงจะเหมาะสมเพื่อศาลจะไดใชประกอบดุลพินิจในการพิพากษาคดี และหากศาลมีคําพิพากษาให
คุมประพฤติรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสืบเสาะนี้กจ็ะเปนประโยชนในการวางแผนแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิด โดยรายงานการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูพิพากษาเกี่ยวกับรายงานการสืบเสาะและ
พินิจ  ไดสรุปผลการวิจัยไววา58  

รายงานสืบเสาะและพินิจ มบีทบาทสําคัญที่จะชวยใหศาลใชดุลพินิจในการพิพากษาคดี
ไดอยางเหมาะสมกับจําเลยเปนรายบุคคล ดังนั้นการกาํหนดรูปแบบและหวัขอในงาน
สืบเสาะและพินิจ นอกจากจะใหขอมูลของจําเลยครบถวนตามที่กําหนดไวในประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย 
อาญา พ.ศ. 2522 แลวยังมีจุดประสงคสําคัญคือ เพื่อใหศาลได ขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการใชดุลพินิจใหมากที่สุด... ผลการวิจัย... แสดงใหเห็นวาผูพิพากษาสวนใหญใหความสําคัญ
ตอขอมูลเกี่ยวกับสภาพความผิด และพฤติกรรมแหงคดีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม
แหงคดี และประวัติการกระทําความผิดเปนสําคัญเวนแตคดี 3 ประเภท คือ 1) ความผิด
เกีย่วกบัเอกสาร ไมเนนรายละเอยีดเร่ืองประวัติการกระทําความผดิ 2) ความผดิทางเพศ 
ซ่ึงศาลตองการขอมูลเร่ืองนิสัย และความประพฤติของจําเลยโดยละเอียด และ 3) ความผิด
ตอ พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ซ่ึงศาลตองการขอมูลเกี่ยวกับเรื่องบานและสภาพแวดลอม   
โดยละเอียดนอกเหนือจาก ขอมูลใน 3 หัวขอที่กลาวมาขางตน...59 

                                                 
57 หยุด  แสงอุทัย.  (2537).    กฎหมายอาญา ภาค 1  (พิมพครั้งที่ 6).   หนา 183. 
58 สมทนา  บุญรังสิมันต  และ คณะ.  (2536).  ความคิดเห็นของผูพิพากษาเกี่ยวกับรายงานการสืบเสาะ

และพินิจ  (รายงานวิจัย).   หนา 35. 
59 สมทนา  บุญรังสิมันต  และ  คณะ.   แหลงเดิม.  หนา 38. 
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 และจากสรุปยอรายงานการวจิัย เร่ืองความสัมฤทธิ์ผลของงานคุมประพฤติในการแกไข
ผูกระทําผิดเอกสารหมายเลข 19/2536 ไดวิเคราะหใหเห็นวาผูถูกคุมประพฤติที่ไมเคยผานขั้นตอน
การสืบเสาะ และพินจิมากอนนั้น มีความโนมเอียงที่จะกระทําความผิดภายหลังพนการคุมประพฤติ
มากกวาผูถูกคมุประพฤติทีเ่คยผานการสืบเสาะและพนิิจมากอน แสดงใหเหน็วากระบวนการสืบเสาะ 
และพินจิสามารถกลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะไดรับการแกไขฟนฟูดวยวิธีการคุมประพฤติ
ไดอยางแทจรงิ ดังนั้นศาลควรสั่งใหมีการสืบเสาะ และพินิจจําเลยทกุรายกอนทีจ่ะสั่งคุมประพฤติ  
เพื่อใหการคุมความประพฤติประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น60 
 จากรายงานการวิจยัทีไ่ดอางมาขางตน ทาํใหเห็นวาพนกังานคุมประพฤติจะตองสืบเสาะ
ถึงขอมูลเกี่ยวกับสภาพความผิด ประวัตเิกี่ยวเนื่องกับพฤติการณแหงคดี ประวัตคิรอบครัว และ          
ภูมิหลังของผูกระทําความผดิ ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้ มอียูในขอเทจ็จริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด ดังนั้น 
ขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิดจึงเปนสวนสําคัญในรายงานของพนักงานคุมประพฤต ิ โดยศาลจะนาํ
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัตวัผูกระทาํผิดทั้ง 12 ประการดงักลาวมาประกอบการใชดุลพนิิจเพื่อรอการลงโทษ
ผูกระทําผิด เพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได แลวแตขอเทจ็จริงเปนรายกรณีไป นอกจากนี้
ขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัผูกระทําผิดดังกลาว เปนเพยีงเหตสุวนตัวของผูกระทําผิดที่กําหนดไว เพื่อให
ศาลใชประกอบดุลพินิจในการที่รอการลงโทษผูกระทําผิดเทานั้น ไมใชเปนบทบัญญัติที่บังคับศาล
วาเมื่อผูกระทาํผิดมีขอเท็จจริงตาง ๆ ในทางที่ดีแลว   ศาลจะตองรอการลงโทษเสมอไป 
 
4.5   การวิเคราะหปญหาการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการดําเนินคดีอาญา 
 ในการดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน การสบืเสาะประวตั ิ ภูมิหลัง ของผูกระทําผิดกอนที่
จะสอบสวน ฟองรอง หรือพิพากษา กําหนดโทษแกผูกระทําความผดินั้น ยังกระทําคอนขางนอย 
แมจะมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอํานาจแกเจาพนักงานไวก็ตาม และ
ในบางครั้งขอมูลที่ไดมายังขาดความนาเชือ่ถือ และไมครบถวน ทําใหมีผลตอศาลในการใชดุลพินจิ 
กําหนดโทษหรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม แทนการลงโทษจําคุก ประกอบกับผูพิพากษามักจะ
กําหนดโทษโดยพิจารณาความรายแรงของพฤติกรรมผูกระทําความผิด มากกวาจะกาํหนดโทษโดย
พิเคราะหจากประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิด ทําใหมีการกําหนดโทษจําคุกเปนหลักแทนการคุมประพฤติ 
หรือการใชโทษปรับ นอกจากนั้นการกําหนดระยะเวลาในการลงโทษจําคุกยังไมไดพิเคราะหถึง
รายงานการสืบเสาะประวัติของผูกระทําผิด เพื่อนํามาเปนเกณฑในการกําหนดระยะเวลาที่ควรจะตอง
รับโทษ 
                                                 

60 ความสัมฤทธ์ิผลของงานคุมประพฤติในการแกไขผูกระทําผิด  (รายงานวิจัย). เอกสารหมายเลข 
19/2536. 
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 การมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตวัผูกระทําผิดหรือจําเลยใหมากที่สุด เพื่อใชแกไขผูกระทําผิด
จึงเปนเรือ่งที่มคีวามจาํเปนอยางยิง่ เชน ในคดีลักทรพัยทีม่ีลักษณะอยางเดยีวกนั ผูกระทําผิดคนหนึง่
เพิ่งจะกระทําผิดลักทรัพยเปนครั้งแรกดวยอารมณเพียงชั่ววูบ เพราะเหตุบีบคั้นทางเศรษฐกิจ 
แตผูกระทําผิดอีกคนหนึ่งไดกระทําผิดลักทรัพยเปนอาชีพ แตดวยความที่ไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ตัวผูกระทําผิดอยางเพียงพอ จึงทําใหอัยการและศาลไมทราบประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดคน
หลังวาไดกระทําผิดหลายครั้ง  จึงไมมีการขอเพิ่มโทษ ทําใหศาลพิพากษาลงโทษจําคุกเทากัน ซ่ึงไม 
เปนธรรมกบัผูกระทําผิดคนแรก และทําใหไมอาจปรับปรุงแกไขนิสัยและพฤตกิรรมของผูกระทาํผิด
คนหลังใหสามารถกลับตนเปนคนดไีด ดังนั้นขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทาํผิดจึงมคีวามสําคัญอยางยิ่งที่
จะตองศึกษาถึงสภาพปญหา และวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในปจจุบัน
วาเปนอยางไร 
 
 4.5.1 ปญหาการรวบรวมขอเท็จจริงและการเปดเผยขอเท็จจริง  
 
 ก.   ปญหาการรวบรวมขอเท็จจริง 
  การกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัวผูกระทําผิด ไดรับอิทธิพล
มาจากปรัชญาการลงโทษผูกระทําผิดเปนรายบุคคล (Individualization) ที่เห็นวาการลงโทษควรจะ
เหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนราย ๆ ไป โดยคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ เกีย่วกับผูกระทําผิด เชน สาเหตุ
ของการกระทําผิด พฤติเหตุแวดลอม บุคลิกลักษณะของผูกระทําผิด และเหตุควรปราณี เมื่อผูกระทําผิด
มีเหตุที่แสดงวาเขาสามารถกลับตัวแกไขได ผูกระทําผิดก็สมควรไดรับการลดโทษ แตในปจจุบนั
ประเทศไทยยงัประสบปญหาในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด เพื่อประกอบการดาํเนิน
คดีอาญา ที่ยังกระทําไดคอนขางนอย ทําใหศาลมีโอกาสรับรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในสวนนี้
ไดนอยมาก เหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตางละเลยไมใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว เนื่องจากเห็นวาขอเท็จจริงเหลานั้นไมใชประเด็นแหง
คดีโดยตรงวาจาํเลยกระทําผิดหรือไม สงผลทําใหศาลไมอาจใชดุลพินจิในการกําหนดโทษจาํเลยให
เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมได 
 
  ประเทศไทยประสบปญหาในการรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด   ดังนี ้
  (1) ชั้นเจาพนักงานตํารวจกับอัยการ 
   ขอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทาํผิด มีความสําคญัตอการวางแผนปองกันอาชญากรรม 
และการบริหารงานยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยตํารวจเปนองคกรแรกที่มีบทบาทอยางมากใน
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การคนหาความจริงเกี่ยวกับความผิดอาญาที่เกิดขึ้น รวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับผูกระทําผิด 
เพราะการสอบสวนเปนงานเริ่มตนที่มีความสําคัญตอการดําเนนิคดตีอไปของอัยการและศาล ดังนั้น
กฎหมายจึงกําหนดใหพนักงานสอบสวน มีหนาที่ตองรวบรวมพยานหลักฐานทกุชนิดเกีย่วกับการ
กระทําของผูตองหาและขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูตองหา เพื่อที่จะรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนให
เหน็ความผิด 61  ดังนัน้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลกัฐานเพยีงเพื่อใชยันผูตองหาเพียงอยางเดยีว
ไมได แตตองคํานึงถึงพยานหลักฐานที่เปนผลดีแกตวัผูตองหาดวย 62  รวมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวกับเหตบุรรเทาโทษของผูตองหา 63  เนื่องจากการวนิิจฉัยวาส่ิงใดจริงหรือไมตองพิจารณาโดย
ฟงความทุกฝาย (audiatur et atera pars) โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถูกกลาวหาในฐานะเปนประธานในคด ี
จะตองมีสิทธิตาง ๆ ในการที่จะตอสูคดแีละแกขอกลาวหาได 64  จากเจตนารมณของกฎหมายแสดง
ใหเห็นวาเจาพนักงานของรัฐผูดําเนินการสอบสวนคดีอาญาตองมีความเปนภาวะวิสัย (objectivity)  
กลาวคือ  ตองดําเนินคดีดวยความรอบคอบและเที่ยงธรรม 
   แตในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวน มักจะทําตัวเปนปรปกษกับผูตองหา  
โดยพนกังาน สอบสวนมักจะรวบรวมพยานหลักฐานเกีย่วกับผูกระทําผิดเพียงเพื่อฟองคดี และมุงที่
จะพิสูจนใหเหน็เพยีงวาผูตองหาคือผูกระทําผิดเทานั้น โดยยดึแนวทางตามระเบยีบเกีย่วกบัคดีขอ 254 
ซ่ึงวางระเบียบวาผูสอบสวนไมจําเปนตองรวบรวมพยานของผูตองหา เพราะพนักงานสอบสวนมี
หนาที่พิจารณาเพียงวาคดีพอมีมูลดําเนินการฟองหรือไมเปนหลัก หาใชผูวินิจฉยัคดีของคูความไม 
ทําใหความเขาใจของพนักงานสอบสวนคลาดเคลื่อนไปจากหนาที่อันแทจริง ตามกฎหมายและ
ทําใหขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับตัวจําเลยมีโอกาสเขามาสูความรับรูของศาลไดนอยลง เพราะพนักงาน 
สอบสวนจะเนนไปที่พยานหลักฐานเพื่อมาสนับสนุนความผิดตามฟองเทานั้น โดยละเลยที่จะสอบสวน
ในประเด็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13865 มีผลทําใหการสอบสวนดําเนิน 
คดีฝายรัฐไมใชการตรวจสอบขอเท็จจริง ดังนั้นการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงาน
สอบสวนในคดีอาญาจึงควรรวบรวมขอเท็จจริงที่เปนผลดีและเปนผลราย รวมถึงเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ 

                                                 
61 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 131, 138. 
62 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 98 (1). 
63 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว   พ.ศ. 2534   

มาตรา 34 
64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 134, 135. 
65 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 138   บัญญัติวา   พนักงานสอบสวนมีอํานาจ

สอบสวนเองหรือสงประเด็นไปสอบสอนเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติอันเปนอาจิณของ
ผูตองหา  แตตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา 
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ของผูตองหาดวย  เพื่ออัยการจะไดนําขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้  แถลงตอศาลในการที่ศาลจะใช
ประกอบการพิจารณาเพื่อลงโทษจําเลยใหเหมาะสมกบัความผิดที่จําเลยไดกระทํา 
   การที่สํานวนสอบสวนไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทําผิด อยางครบถวน
สมบูรณ ยอมมีผลตอการใชดุลพินิจสั่งคดขีองพนักงานอัยการ เพราะการสั่งคดีที่จะฟองหรือไมฟอง
ของพนักอัยการนั้นตองอาศัยความละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานตาง ๆ ตาม
หลักฟงความทุกฝายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120, 131, 134 และ 138  
ดังนั้นเมื่อปรากฏวาสํานวนสอบสวนขาดความสมบูรณ พนักงานอัยการยอมมีอํานาจสั่งใหสอบสวน
เพิ่มเติมไดตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 14366  แตในทางปฏิบัติพนักงานอยัการ
มักไมไดส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามบทบาทของตน ตามที่บทบัญญัติ
แหงกฎหมายไดใหอํานาจไว ทําใหไมสามารถใชดุลพินิจกล่ันกรองคดอีาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
วาสมควรสั่งฟองหรือส่ังไมฟองผูกระทาํผิด ประกอบกับการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยยังไม
เปดโอกาสใหอํานาจพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการกําหนดโทษเบื้องตน โดยสามารถเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับอัตราโทษที่จําเลยสมควรไดรับตอศาลภายหลังสืบพยานเสร็จแลวได วาสมควร
ลงโทษจําเลยอยางไร จึงจะเหมาะสมเหมอืนในประเทศเยอรมันที่พนกังานอัยการมอํีานาจในสวนนี้ 
ทําใหพนักงานอัยการไมสามารถเสนอโทษที่จะลงแกจําเลยตอศาลได  เปนผลใหไมอาจอํานวย
ความยุติธรรมใหแกจําเลยและประชาชนไดอยางเต็มที ่
   ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิ่งทีพ่นักงานสอบสวนจะตองใหความสําคัญกับขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผูกระทําผิด เพราะขอเท็จจริงเหลานี้จะเปนประโยชนแกอัยการในการวินิจฉัย  ส่ังคดี และ
อัยการเองก็ควรที่จะนําขอเทจ็จริงเหลานัน้ไปแถลงในศาล เพื่อประโยชนแกจําเลยดวย ทั้งนี้ เพื่อให
เกดิความเปนธรรมแกจาํเลยและสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมไดอยางแทจริง 
 
    (2) ชั้นเจาพนักงานพนักงานคุมประพฤติกับศาล 
   พนกังานคุมประพฤติ จะมีอํานาจในการสืบเสาะขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูกระทําผิด  
ก็ตอเมื่อไดรับคําส่ังจากศาล  โดยศาลมีอํานาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในการสั่งให
พนักงานคุมประพฤติทําการสืบเสาะขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิดในเรื่องของสภาพความผิด และ
พฤติการณแหงคดี ประวัติการกระทําความผิด ประวตัคิรอบครัว สภาพการสมรส การศึกษา และ
การประกอบอาชีพ นิสัยและความประพฤติ สุขภาพรางกาย และภาวะทางจิต พรอมทั้งความเห็น
                                                 

66 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา  143  บัญญัติวา   “....พนักงานอัยการมีอํานาจ  (ก)      
สั่งตามที่เห็นสมควรใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่ง
ตอไป....” 
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และขอเสนอแนะวาควรใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม เพื่อศาลจะไดใชประกอบดุลพินิจในการ
พิพากษากําหนดโทษซึ่งจะทําไดก็แตเฉพาะคดีที่ศาลจะใชวิธีการรอการกําหนดโทษ หรือรอการ
ลงโทษเทานั้น ซ่ึงตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่บัญญัติใหเปนหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ 
ในการสืบเสาะขอเท็จจริงเกีย่วกับตัวผูกระทําผิดในทุกกรณี ไมวาในคดีนั้นจะเขาหลักเกณฑที่ศาล
จะรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษหรือไมก็ตาม ทาํใหศาลไมอาจส่ังใหพนักงานคุมประพฤติ
ไปทําการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวตัิภูมิหลังของจําเลย ในคดีที่ศาลจะไมรอการกําหนดโทษ
หรือการลงโทษได เนื่องจากไมมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว ประกอบกับในทางปฏิบัติศาลมักจะ
วางตัวเปนกลาง จึงทําใหมขีอเท็จจริงเกีย่วกับตวัจําเลยเขาสูการพิจารณาคดีในศาลนอยมาก ทั้งที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 และมาตรา 229 ไดบัญญัติใหอํานาจศาล 
ในการที่จะคนหาความจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของจําเลยได โดยกฎหมายเปดโอกาสใหศาล
สามารถสืบพยานเพิ่มเติมในระหวางพิจารณาคดีได ซ่ึงการสืบพยานเพิ่มเติมนี้ ศาลจะเปนผูสืบพยานเอง
หรือสงประเดน็ไปสืบก็ได  เพื่อใหไดมาซึง่ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลย  เพื่อนํามาประกอบ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษใหเหมาะสมกับความผิดและเหมาะสมกับจําเลย แตในทางปฏิบัติศาล 
หาไดกระทําตามบทบญัญัติดงักลาวแตอยางใดไม ทําใหในชัน้พจิารณาของศาลมีขอเท็จจรงิเกีย่วกับ
จําเลยหรือผูกระทําผิด ที่ไดมาจากการนาํสืบพยานในศาลหรือไดมาจากการสืบเสาะของพนักงาน
คุมประพฤติเทานั้น สวนขอเท็จจรงิอื่น ๆ ซ่ึงไมไดปรากฏจากการนําสืบพยานในศาล หรือจากการ
สืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ มิไดเขามาสูความรับรูของศาล สงผลใหการกาํหนดโทษของ
ศาลไมอาจปรับปรุงแกไขจําเลย  และปองกันการเกิดอาชญากรรมได 
 
 ข. ปญหาการเปดเผยขอเท็จจริง 
  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทาํผิดเปนขอมูลที่มีความสําคัญ และเกี่ยวของกับสิทธิ
สวนบุคคลของผูกระทําผิด ที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 34 ที่บญัญัติวา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ หรือความเปนอยูสวนตวัยอมไดรับ
ความคุมครอง 
  การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซ่ึงขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรตยิศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัว จะกระทํามิได เวนแตกรณีทีเ่ปนประโยชนตอสาธารณชน” แตบทบัญญัติดังกลาวก็ไมมีผล
บังคับในทางปฏิบัติไดอยางจริงจัง เนื่องจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายหรือกลไกใด ๆ ที่จะรองรับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ทําใหมีการนําขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิดมาเปดเผยอยางไมเหมาะสม 
ซ่ึงสงผลรายตอการกลับคืนสูสังคมของผูกระทําผิด นอกจากนั้นการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
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ผูกระทําผิดในระหวางการพิจารณาคดีของศาล และตอมาหากศาลพิพากษายกฟองผูกระทําผิด        
การเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว อาจทําใหจาํเลยไดรับความเสียหายตอเกยีรติยศ ช่ือเสียง หรือไดรับ
การดูหมิ่นเกลียดชังจากผูอ่ืน ซ่ึงการดําเนนิการดังกลาวจะถือวาเปนการละเมิดตอสิทธิความเปนอยู
สวนตวัและสิทธิสวนบุคคลของผูกระทําผิดหรือไม ยงัเปนปญหาทีจ่ะตองวินจิฉัยตอไป หากเปรียบเทยีบ
กับประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ีรูปแบบการดําเนินคดีอาญาแบบทวภิาค ที่แบงการพิจารณาออกเปน         
2  สวน คือ การพิจารณาชั้นวนิิจฉัยความผิดและการพจิารณาชั้นกําหนดโทษ จะเห็นไดวาตองมีการ
วินิจฉยัช้ีขาดวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดกอน จึงจะมกีารกําหนดโทษจําเลย ซ่ึงในขั้นตอนการ
กําหนดโทษจะมีการเสนอขอเท็จจริงในเรื่องประวัติภูมิหลังและขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับจําเลย  
ตอศาล ทําใหการดําเนินคดีอาญาในรูปแบบนี้สามารถคุมครองสิทธิของผูกระทําผิดหรือจําเลยจาก
การเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวได เนื่องจากจะตองมีการวินิจฉัยช้ีขาดกอนวาจําเลยเปนผูกระทํา
ความผิดหรือไม หากปรากฏวาจําเลยเปนผูกระทําผิด จึงจะมีการกําหนดโทษและเปดเผยขอเท็จจริง
เกี่ยวกับประวตัิภูมิหลังรวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกบัจําเลยตอศาล  เพื่อใหศาลสามารถกําหนด
โทษไดอยางเหมาะสมและถูกตอง ทําใหการดําเนนิคดอีาญาในรูปแบบนี้สามารถคุมครองสิทธิของ
จําเลยไดอยางเต็มที่ ตางจากประเทศในระบบซีวิลลอวที่การพิจารณาและพิพากษาจะกระทําไป
พรอมกบัทําใหไมสามารถคุมครองสิทธิของจําเลยในสวนนี้ไดอยางเตม็ที่หากการเปดเผยนัน้ ไมคํานงึ 
ถึงความพอดี ทําใหการพจิารณาคดีในระบบซีวิลลอวมีปญหาในเรื่องการคุมครองสิทธิจําเลย เนื่องจาก
ปจจุบันไดมีการยกฐานะของผูถูกกลาวหาขึ้นเปนประธานในคด ี ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองสิทธิ
ของจําเลยจึงควรมีการบัญญัติกฎหมายออกมาคุมครองสิทธิของจําเลยในสวนนี้ตอไป 
   
 4.5.2 ปญหาบทบาทขององคกรหรือผูเก่ียวของกบัการนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไปใช
ประโยชน 
 ขอเท็จจริงเกีย่วกับตวัผูกระทําผิด นับวามีประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลว แตจากการศึกษาพบวายังมีอุปสรรคและปญหาในการนํา
ขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับผูกระทําผิดไปใชประโยชนในชั้นตาง ๆ ของระบบกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา   ดังนี้ 
 
 ก. ชั้นสอบสวน 
  พนักงานสอบสวนเปนองคกรอันดับแรกที่มีความเกี่ยวของกับการนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผูกระทาํผิดไปใชประกอบในการดําเนนิคดีอาญา ซ่ึงในทางปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนเพื่อคนหา
ความจริงในคดีอาญานั้น พนักงานสอบสวนจะตองวางตัวเปนกลาง กลาวคือจะตองรวบรวม
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พยานหลักฐานตาง ๆ ในคด ีทั้งที่เปนผลดแีละเปนผลรายแกผูตองหา ไมใชรวบรวมเฉพาะแตพยาน 
หลักฐานที่เปนผลรายหรือพยานหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นวา ผูตองหากระทําผิดเชนในปจจุบัน
เทานั้น แตพนกังานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ของผูตองหาดวย เชน ความเปนมา
แหงชีวติและความประพฤติอันเปนอาจณิของผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา
มาตรา 138 ส่ิงแวดลอม รวมถึงเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ ของผูตองหา ฯลฯ ดวย 67  เนื่องจาก
พยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้  ถือเปนขอเท็จจริงที่มีความสําคัญตอการดาํเนิน
คดีอาญาทั้งระบบ เพราะขอเท็จจริงดังกลาวมีความสําคญัตอการใชดลุพินิจของศาลในการพิจารณา
กําหนดโทษไดอยางเหมาะสมมากขึ้น 
  ในปจจุบันแนวทางการปฏิบัติของพนักงานสอบสวน เกี่ยวกับการรวบรวมพยาน 
หลักฐาน โดยเฉพาะการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤติ
เปนอาจิณของผูตองหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 ยังเปนปญหา
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะทาํหนาที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐาน
เกี่ยวกับตัวจําเลยเพียงเพื่อฟองคดีเทานั้น โดยยึดแนวทางตามระเบียบเกี่ยวกับคดี ขอ 254 ซ่ึงวาง
ระเบียบวา ผูสอบสวนไมจาํเปนตองรวบรวมพยานของผูตองหา เพราะพนกังานสอบสวนมีหนาที่
พิจารณาเพยีงวาคดพีอมีมูลดาํเนนิการฟองหรือไมเปนหลัก หาใชเปนผูวนิิจฉยัคดขีองคูความไมทําให
พนักงานสอบสวนมักไมกระทําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138  กลาวคือ 
พนักงานสอบสวนมักไมทําการสอบสวนถึงประวัติภูมิหลัง และความประพฤติอันเปนอาจิณของ
ผูตองหา ทําใหไมมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในเรือ่งเกี่ยวกับความประพฤติ ประวัติครอบครัว
รวมถึงสาเหตุในการกระทาํผิดมาประกอบในสํานวนสอบสวน สงผลใหไมสามารถนําขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผูกระทําผิดมาเปนประโยชนตอการใชดุลพินิจสัง่คดีของพนักงานอัยการได 
 
 ข. ชั้นฟองรอง 
  ปญหาที่ปรากฏในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานอัยการ คือ เมื่อพนักงานอัยการไดรับ
สํานวนสอบสวนจากพนักงานสอบสวนแลว พนักงานอัยการมักจะละเลยมิไดตรวจสอบวา มีพยาน 
หลักฐานที่ครอบคลุมถึงผลดีตอผูถูกกลาวหาหรือผูกระทําผิดบาง หรือไม เพียงใด และในกรณีที่
พบขอบกพรองดังกลาว พนักงานอัยการก็มักไมไดส่ังใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมตามบทบาทของตนที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไดกําหนดใหมอํีานาจ บทบาท และหนาที่ของ
พนกังานอยัการดังกลาว จงึนําไปสูปญหาการขาดขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูกระทําผิดเพือ่นํามาประกอบ
ดุลพินิจในการสั่งคดี ทําใหพนักงานอัยการไมสามารถนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดไปใชประโยชน
                                                 

67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 98 (1)  มาตรา 131  และมาตรา 138. 
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ในการใชดุลพนิิจวาสมควรสั่งฟอง หรือส่ังไมฟองผูกระทาํผิดไดอยางมปีระสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจําเปน
อยางยิ่งที่พนักงานอัยการจะตองสอดสองดูแล ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แหงบทบัญญัติของกฎหมายอยางเครงครัด และพนักงานอัยการควรเสนอพยานหลักฐานทั้งใน
สวนที่เปนผลดีและสวนที่เปนผลรายของผูตองหาตอศาล เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจพิจารณากําหนด
โทษอยางรอบดานและเหมาะสม พรอมทั้งเสนออัตราโทษที่เหมาะสมใหศาลไดพิจารณา และ
ในกรณีที่ผูตองหาสมควรหรอืไมสมควรรอการลงโทษหรือกําหนดโทษ พนกังาน อัยการก็ควรเสนอ
ความเหน็ใหศาลไดพิจารณาดวย   เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจอยางรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
  อยางไรก็ตามกรณีนี้ ไดมหีนงัสือของสํานักงานอยัการสูงสุด เร่ือง การบรรยายฟอง
คดีอาญาใหตรงกับขอเท็จจริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวน  มีขอความตอนหนึ่งดังตอไปนี้68 
  “สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแลวเห็นวา การบรรยายฟองของพนักงานอัยการ 
นอกจากจะตองปฏิบัติตามระเบียบขางตนแลว ยังตองบรรยายฟอง โดยคํานึงถึงขอเท็จจริง   
ในสํานวนการสอบสวนทั้งท่ีเปนคุณและโทษของผูตองหาดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
แกทุกฝาย โดยหากปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนที่เปนคุณแกผูตองหาและเปนเหตุ
บรรเทาโทษตามประมวลกฎมายอาญา มาตรา 64, 65, 66, 67, 72 และมาตรา 78 ใหพนักงานอัยการ
บรรยายฟองใหตรงกับขอเทจ็จริงนั้น ๆ  และตองระบุมาตราดังกลาวในคําขอทายคําฟองดวย” 
  จากหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาวขางตน ถือไดวาเปนบทบาทใหมของ
พนกังานอยัการในการดาํเนนิคดีอาญา ทีจ่ะทําหนาที่คุมครองสิทธิเสรภีาพและผลประโยชน ทั้งของ
ผูเสียหาย  ผูตองหา  หรือจําเลย  และสังคมไปพรอมกัน 
  กลาวคือ ตอไปนี้พนักงานอยัการจะไมทําหนาที่เปนคูความฝายตรงขามกับผูตองหา
หรือจําเลยเพียงอยางเดียวเหมือนในอดีต แตพนักงานอัยการจะตองเสนอขอเท็จจริงท่ีปรากฏตาม
สํานวนการสอบสวนในสวนที่เปนคุณแกจําเลยใหศาลทราบดวย เชน เหตุบรรเทาโทษตาง ๆ ที่จําเลยมี
สิทธิไดรับตามกฎหมาย เพื่อประกอบดลุพินิจของศาลในการกําหนดโทษที่จะลงแกจําเลยในสถาน
เบาลง หรือรอการลงโทษหรือกําหนดโทษ หรือกําหนดระยะเวลารอการลงโทษ หรือกําหนดโทษ 
โดยอาศัยขอเท็จจริง หรือขอเท็จจริงท่ีเปนคุณของจําเลยตามที่พนักงานอัยการไดเสนอตอศาล
ประกอบดวย 
  นอกจากนี้ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดยังมีผลตอการสั่งไมฟองของพนักงาน 
อัยการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2534 มาตรา 63 อีกดวย กลาวคือเปนการสั่งไมฟองเพราะเหน็ชอบตามความเหน็ของผูอํานวยการ

                                                 
68 หนังสือของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส (สผปฝ.) 0018/ว66   ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546. 
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สถานพินิจที่ไดพิจารณาโดยคํานึงถึง อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การอบรม สุขภาพ 
ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ ฐานะ ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับเดก็หรือเยาวชน และพฤติการณ   
ตาง ๆ แหงคดีแลว เห็นวาเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจจะกลับตัวเปนคนดีไดโดยไมตองฟองเปนคดีตอศาล  
ซ่ึงคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการนี้  กฎหมายบัญญัติใหเปนที่สุด 
  ดังนั้นการมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดอยางสมบูรณครบถวน จึงมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการสั่งคดีและการบรรยายฟองของพนกังานอัยการเพื่อขอเพิ่มโทษ หรือนับโทษตอใหครบถวน
ถูกตองตามความเปนจริง และยังมีผลตอเนื่องไปถึงการพิจารณาพิพากษาของศาลในการกําหนด
โทษใหเปนไปอยางถูกตองอีกดวย 
 
 ค. ชั้นพิจารณาพพิากษา 
  ศาลหรือผูพิพากษาถือวามีบทบาทที่สําคัญมาก ในการใชดลุพินิจพิพากษากําหนดโทษ
ใหมีความเหมาะสมกับจําเลย โดยศาลจะนําขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด ซ่ึงไดมาจากฝายโจทก 
จําเลย พนกังานคุมประพฤติ และการสบืพยานหลักฐาน มาประกอบการใชดุลพินิจ เพื่อกําหนด
โทษจําเลยใหมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่ศาลพิจารณาแลวเห็นวาขอเท็จจริงตาง ๆ ดังกลาวที่
จะนํามาประกอบการใชดุลพนิิจในการกําหนดโทษนัน้มีความจํากัด หรือขาดความสมบูรณ ศาลอาจ
ใหมีการสืบพยานเพิ่มเติมได โดยศาลจะเปนผูสืบเอง หรือสงประเดน็ไปสืบและจะสืบในศาลหรือ 
นอกศาลก็ได แลวแตเห็นสมควรตามลักษณะพยาน 69  นอกจากนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 175 ยังใหอํานาจศาลสามารถเรียกสาํนวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมา
เพื่อประกอบการวินิจฉยัได แตในทางปฏิบัติแลวมีไมกี่คดีที่ศาลจะเรียกสํานวนการสอบสวนจาก
พนักงานอัยการมาเพื่อประกอบการวินิจฉัย ซ่ึงแตกตางจากประเทศในระบบซีวิลลอวอ่ืน ๆ เชน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันที่กําหนดวา เมื่อยื่นฟองคดีตอศาลแลวจะตองสงสํานวนการ
สอบสวนตอศาลดวย โดยในสํานวนการสอบสวนดังกลาวจะมีขอมูลเกีย่วกบัประวตัิครอบครวัและ
ภูมิหลัง สาเหตุในการกระทาํผิดรวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับผูกระทําผิดที่พนักงานสอบสวน
ตรวจสอบแลวแนบมาในสํานวนดวย ซ่ึงในกรณขีองประเทศไทย แมสํานวนการสอบสวนที่พนักงาน 
สอบสวนเสนอพนักงานอยัการจะมีขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิด สาเหตุในการกระทําผิด 
ประวัติครอบครัวและภูมิหลังของผูกระทําผิดแนบติดสํานวนมาดวย แตสํานวนสอบสวนดังกลาว
ก็ไมไดเสนอตอศาลพรอมคําฟองทําใหขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับจําเลยหรือผูกระทําผิด   มไิดเขามา
สูความรับรูของศาล 

                                                 
69 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 228  และ  229. 
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  ในปจจุบนัศาลไทยยังประสบปญหาในเรื่อง การใชดุลพินจิในการลงโทษใหเหมาะสม
กับจําเลยเปนรายบุคคล  เนือ่งจากศาลไมทําหนาที่คนหาความจริงในคดีดวยตนเอง ตามที่ประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาไดบัญญัติใหอํานาจไว สงผลใหศาลมีขอมูลเกี่ยวกับตัวจําเลยหรือ
ขอเท็จจริงอื่น ๆ เชน ประวัติ ภูมิหลังและครอบครัว ประวัติการกระทําความผิด รวมทั้งมูลเหต ุ      
ในการกระทําความผิดเพื่อนํามาใชประโยชนในการกําหนดโทษจําเลยนอยมาก เวนแตจะปรากฏอยู
ในรูปของเหตุบรรเทาโทษ ซ่ึงเสนอโดยจาํเลย หรือกรณทีี่ศาลเห็นเปนการสมควรจะพิพากษาวาผูนั้น
มีความผิด แตรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไว ก็จะใหพนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะและพินิจจาํเลย เพื่อทํารายงานเสนอศาลกอนมีคาํพิพากษา โดยพนักงานคุมประพฤติ        
จะมีบทบาทในการสืบเสาะ และพินิจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของผูกระทําความผิดมากกวา
ขอเท็จจริงอื่น เพราะขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับสภาพแหงความผิด หรือเหตอ่ืุนอันควรปราณีนั้น สวนใหญ
จะมีอยูในสํานวนคดีหรือจากการสืบพยานแลว ดังนั้น ขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับสภาพของผูกระทํา
ความผิดในรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ จึงมีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอศาลในการใชดุลพินิจกําหนดโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะสภาพของผูกระทาํ
ความผิดเทานัน้ ทีจ่ะบงบอกถึงระยะเวลาที่ผูกระทําความผิดสามารถกลับตนเปนคนดีคืนสูสังคมได  
แตการที่ศาลจะสั่งใหพนักงาน คุมประพฤติทํารายงานสืบเสาะและพินิจจําเลย เพื่อเสนอศาลก็ตองอยู
ภายใตเงื่อนไขของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่กําหนดวาตองเปนกรณีที่จําเลยกระทํา
ความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษไมเกิน 3 ป โดยตองไมปรากฏวาจําเลยคนนั้น
ไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทําใหศาลไมสามารถใชดุลพินิจในการกําหนดโทษแก
จําเลยอยางเหมาะสมได 
  นอกจากนั้น การที่ประเทศไทยไมมีหนวยงานในการเกบ็รวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับ
ตัวจําเลยอยางระบบ จึงทําใหศาลมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดอยางไมสมบูรณและในบางครั้ง
ขอมูลที่ไดมาอาจขัดแยงกัน ทําใหเกิดปญหาในการนํามาใชประกอบดุลพินิจในการกําหนดโทษ ดังนั้น
ในทางปฏิบัติศาลจึงมักจะลงโทษจําคุกจําเลยเสียเปนสวนใหญ โดยจะกาํหนดโทษโดยจะคํานึงถึง
พฤติการณและความรายแรงของพฤติกรรมผูกระทําผิด มากกวาจะกําหนดโทษพิเคราะหจากประวัติ 
ภูมิหลังของผูกระทําผิด ฉะนั้นการไมมีขอมูลดังกลาวอยางเพียงพอ ยอมทําใหการอํานวยความ
ยุติธรรมในสวนนี้หายไป 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 
 การรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทาํผิดเพื่อประกอบการดําเนนิคดอีาญา เปนขัน้ตอน
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินคดีอาญาทั้งระบบ เนือ่งจากขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลย
หรือผูกระทําผิด จะมีผลตอศาลในการใชดุลพินิจกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมแกผูกระทําผิด
เปนราย ๆ ไป ที่เรียกวา หลักการลงโทษใหเหมาะสมกับตัวบุคคลและในการกําหนดโทษ  ศาลจะตอง
คํานึงถึงประโยชนของรัฐในการนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษดวย 
 จากการศึกษาขั้นตอนการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในตางประเทศ ทั้งใน
กลุมประเทศซีวิลลอว เชน ฝร่ังเศส เยอรมัน และกลุมประเทศคอมมอนลอว เชน สหรัฐอเมริกา 
ปรากฏวาในการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดในประเทศตาง ๆ เหลานี้ ผูเกี่ยวของใน
กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาไมวา ตํารวจ อัยการ ทนายความ พนกังานคุมประพฤติหรือจําเลยเอง 
ตางมีบทบาทในการนําเสนอขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลยหรือผูกระทําผิดตอศาลโดยตรง อีกทั้ง
ศาลในระบบซีวิลลอวยังมีอํานาจในการคนหาความจริงดวยตนเอง ทําใหศาลมีบทบาทมากในการ
รวบรวมขอเทจ็จริงตาง ๆ เกี่ยวกับตวัจําเลย ดังนั้นการรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทําผิดใน
ประเทศตาง ๆ เหลานี้ จึงมีความสมบูรณและถูกตอง นอกจากนี้ในประเทศตาง ๆ ยังมีบทบัญญัติ
กฎหมายทีก่ําหนดแนวทางการกําหนดโทษของศาลเอาไววาในการใชดุลพินิจกําหนดโทษ ศาลจะตอง
คํานึงถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกีย่วกับตัวจําเลย เชน พฤติการณเกีย่วกับความผิด ประวัติ บุคลิกลักษณะ 
ของผูกระทําผิด  ฯลฯ  ดวยเพื่อใหการกําหนดโทษเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
 นอกจากนีใ้นระหวางดาํเนินคดี อัยการของประเทศในระบบซีวิลลอวจะมีอํานาจในการ
เสนอความเห็นของตนตอศาลวาศาลควรลงโทษจําเลยสถานใด ซ่ึงตางจากอัยการของประเทศใน
ระบบคอมมอนลอวที่ในทางปฏิบัติอัยการจะไมกระทําเชนนั้น1  
 สําหรับประเทศไทย ในทางปฏบิัติการรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิดเพื่อประกอบการ
ดําเนินคดีอาญายังกระทําไดคอนขางนอย และมีอุปสรรคจากเจาพนกังานที่ปฏิบัตหินาที่ ทําใหใน
ปจจุบันปญหาการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิด ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

                                                 
1 อัยการของคอมมอนลอวจะเกี่ยวของกับการกําหนดโทษจําเลยโดยออม โดยการใชวิธีลดขอหาที่จะ

ฟองแกจําเลย  (plea bargaining) 
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ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ซ่ึงถาพิจารณาถึงตนเหตุของปญหาอยางแทจริงแลว จะพบวา
ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากการไมมีประสิทธิภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ยังขาด
ความรูความเขาใจในเรื่องปรัชญาการลงโทษ (Philosophy of punishment) และการขาดความสนใจ
ในเรื่องขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูกระทําผิด ซ่ึงขอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทาํผิดถือเปนขอมูลที่มีความสําคญั
ตอการใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษ แตจากการศึกษาพบวาระบบการจัดเก็บขอเท็จจริง
เกี่ยวกับผูกระทําผิดของไทยยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ไมใหความสําคัญกับขอเท็จจริงในสวนนี ้ อีกทั้งยังปรากฏอยูเสมอวาขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด
ที่จัดเก็บโดยองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไมสอดคลองตองตรงกันและในบางครั้ง มีการบิดเบือน
ขอเท็จจริง จงึเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมสามารถเอื้อประโยชน
ใหกับสังคมไดอยางแทจริง 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เนื่องจากเปาหมายในการลงโทษผูกระทําผิดในปจจุบัน คือการลดจาํนวนผูกระทําผิด 
เพื่อใหสังคมปลอดภัย ฉะนัน้การลงโทษผูกระทําผิดจึงตองคํานึงถึงหลักการลงโทษใหหมาะสมกับ
ตัวบุคคล เพื่อใหการลงโทษนั้นสามารถปรับปรุงแกไขผูกระทําผิดใหสามารถกลับตนเปนคนดี 
และสามารถคืนสูสังคมได (Resocialization) และการลงโทษจะตองคํานึงถึงผลในทางขมขู หรือ
ยับยั้งมิใหเกิดการกระทําผิดอีกดวย ซ่ึงในทุกประเทศตางมีวัตถุประสงคในการลงโทษเปนอยางเดียวกนั
คือจะกําหนดโทษอยางไรใหมีความเหมาะสมกับผูกระทําผิดเปนรายบุคคลและเหมาะสมกับความผิด 
 การกําหนดโทษใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม จะกระทําไดก็ตอเมื่อทุกฝายที่เกีย่วของ
กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตางทําหนาที่รวมกนัในการรวบรวมขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัผูกระทําผิด
เพื่อนํามาประกอบการใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษ ซ่ึงจากการศึกษาสามารถประมวลเปน
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกบัผูกระทําผิด เพื่อประกอบการ
ดําเนินคดีอาญาในประเทศไทยไดดังนี ้
 1. พนักงานสอบสวนเปนองคกรแรกที่เขาไปเกี่ยวของกับความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจึงตอง
วางตัวเปนกลาง กลาวคือจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ในคดทีั้งที่เปนผลดี และเปนผลราย       
แกผูตองหารวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุบรรเทาโทษของผูตองหา มิใชรวบรวมแตเฉพาะ
พยานหลักฐานที่เปนผลราย หรือพยานหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นวาผูตองหาเปนผูกระทําความผดิ
เชนในปจจุบนัเทานั้น แตพนักงานสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลกัฐานอื่น ๆ ของผูตองหาดวย
เชน ความเปนมาแหงชวีิต ความประพฤตอัินเปนอาจณิของผูตองหา ส่ิงแวดลอม ฯลฯ ดวยเนื่องจาก
พยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงตาง ๆ เหลานี้เปนขอเทจ็จริงที่มีความสําคัญตอการใชดุลพินิจสั่งคดี
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ของอัยการ และมีผลตอเนื่องไปถึงการใชดุลพินิจของศาลในการกําหนดโทษ ดังนัน้จึงควรสงเสริม
และสนับสนนุใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามแนวทาง ที่ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
มาตรา 131 และ 138 ไดบญัญัติไวเพื่อใหมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดมาประกอบการดําเนินคดี
อาญาตั้งแตในชั้นสอบสวน โดยจะตองสงเสริมใหพนักงานสอบสวนเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตนในการดําเนินคดีอาญา เพราะหลักการดําเนินคดีอาญาคือหลักการตรวจสอบ การสอบสวนเปน
การตรวจสอบความจริง ดังนั้นพนกังานสอบสวนจึงตองรวบรวมพยานหลักฐานทกุชนิดของผูตองหา
ทั้งที่เปนผลดีและเปนผลราย รวมถึงพยานหลักฐานทีเ่ปนเหตุบรรเทาโทษอื่นของผูตองหาดวย และ
ควรสนับสนุนใหพนกังานสอบสวนทําหนาที่สอบสวนเอง หรือสงประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบ
ความเปนมาแหงชีวิต และความประพฤตอัินเปนอาจณิของผูตองหา แตจะตองแจงใหผูตองหาทราบ
ขอความทุกขอที่ไดมา เพือ่เปดโอกาสใหผูตองหาไดช้ีแจงวาขอมูลดังกลาวถูกตองและครบถวน
หรือไม เพราะการสอบสวนดังกลาวเปนหนทางหนึ่งที่ชวยใหศาลมีโอกาสไดขอมูลเกี่ยวกับตัว
จําเลยหรือผูกระทําผิด เขามาสูสํานวนความของศาลไดดีที่สุดวิธีหนึง่ และควรแกไขระเบยีบการ
ตํารวจเกีย่วกบัคดี ขอ 254 ใหสอดคลองกับประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 138  
จากเดิม 
  ขอ 254 ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหา เพราะตาม
ธรรมดาพนักงานสอบสวนมหีนาที่จะพิจารณาคดีวา พอมมีูลดําเนินการฟองหรือไมเปนหลัก หาใช
เปนผูวินิจฉัยคดีของคูความไม แตหลักเชนกลาวนี้ บางทีอาจเกิดความจําเปน หรือดวยลักษณะ      
แหงการสอบสวนที่ดี บางคดีก็อาจจําเปนที่ผูสอบสวนตองรีบชิงไหวพริบสอบสวนตัด หรือพสูิจน
พยานผูตองหาเสียแตในชั้นตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีโอกาสซักซอมพยานทําใหเสียความ
เที่ยงธรรมในคดี  ก็อาจจะสอบสวนพยานผูตองหาในบางคดีเพื่อใหเกดิผลแกคดีนัน้ ๆ ก็ได 
  แกไขเปน 
  “ขอ 254 ตามปกติผูสอบสวนตองสอบสวนพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความผิด เพื่อพิสูจนความผิด และเพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติเปน
อาจิณของผูตองหา รวมทั้งขอเท็จจริงที่เปนผลดีและผลราย ตลอดจนเหตุบรรเทาโทษตาง ๆ ของ
ผูตองหา   และตองแจงใหผูตองหาทราบขอความทุกขอที่ไดมา” 
 2. ควรมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยบัญญัติใหพนักงาน
อัยการสามารถเสนอความเปนมาแหงชวีติ และความประพฤติอันเปนอาจิณของผูตองหาแกศาลได 
ทั้งนี้เพื่อใหประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 138 มีผลบังคับในทางปฏิบัติ  เนื่องจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 138 กําหนดใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนเอง 
หรือสงประเดน็ไปสอบสวน เพื่อทราบความเปนมาแหงชีวิตและความประพฤติอันเปนอาจิณของ
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ผูตองหา แตตองแจงใหผูตองหาทราบความทุกขอที่ไดมา แตเมื่อไมมบีทบัญญัติที่กําหนดใหอํานาจ
พนักงานอัยการในการเสนอขอมูลดังกลาวตอศาล ดังนั้นในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจึงมัก    
ไมทําการสอบสวนตาม มาตรา 138  
 3. อัยการจะตองสอดสองดูแลใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายอยางเครงครัด หากปรากฏวาสํานวนสอบสวนขาดความสมบูรณ หรือมีขอเทจ็จริงเกีย่วกับ
ผูกระทําผิดยังไมเพียงพอ อัยการจะตองสั่งใหพนกังานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตาม
บทบาทของตนตามที่บทบัญญัติแหงกฎหมายไดกําหนดใหอํานาจไว เพื่อที่อัยการจะไดนาํขอเทจ็จริง
ตาง ๆ  เหลานี้มาประกอบการใชดุลพินิจสัง่คดีวาสมควรสั่งฟองหรือไมฟองผูกระทําผิด และอัยการ
เองก็ควรเสนอพยานหลักฐานที่เปนผลดีและเปนผลรายของผูตองหาตอศาล เพื่อใหศาลสามารถใช
ดุลพินจิในการกําหนดโทษไดอยางรอบดานและเหมาะสม นอกจากนีใ้นระหวางการดําเนินคดีอัยการ
ควรเสนออัตราโทษที่จําเลยสมควรไดรับตอศาลดวย เนื่องจากอยัการเปนบุคคลที่รูขอเท็จจริงในคดี
มากที่สุด และสามารถเขาถึงขอเท็จจริงไดงายกวาศาล เพราะในทางปฏิบัติศาลมักจะวางตัวกลาง  
จึงทําใหมีขอเท็จจริงเกีย่วกบัจําเลยหรือผูกระทําผิดเขาสูการพิจารณาคดีในศาลนอยมาก เปนเหตุ
ใหศาลไมอาจกําหนดโทษไดอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 228 และมาตรา 229 ไดบัญญัติใหอํานาจศาลในการคนหาความจริงเกีย่วกับประวัตภิูมิ
หลังของจําเลยได โดยบทบัญญัติดังกลาวไดเปดโอกาสใหศาลมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติม    
ในระหวางพจิารณาคดีได ซ่ึงการสืบพยานเพิ่มเติมนี้ ศาลจะเปนผูสืบพยานเองหรือสงประเด็นไปสืบ
ก็ได เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับจําเลยหรือผูกระทําผิด เพื่อนํามาใชประกอบดุลพินิจ
ในการกําหนดโทษใหมีความเหมาะสมกับจําเลย ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดงักลาว จึงควร
เปดโอกาสใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในชั้นกําหนดโทษ เชนเดียวกับอัยการเยอรมันที่มี
อํานาจในการเสนออัตราโทษที่จําเลยสมควรไดรับตอศาลได โดยใหอัยการเปนผูกําหนดโทษใน
เบื้องตนกอน แลวจึงสงใหศาลพิจารณา ซ่ึงความเหน็ของอัยการในเรื่องอัตราโทษนั้นไมไดเปนขอ
ผูกมัดศาลที่จะตองถือปฏิบัติตาม ถาศาลไมเห็นดวยกับขอเสนอแนะของอัยการ ศาลก็มักจะลงโทษ
เบากวา แตถาศาลลงโทษหนกักวาโทษที่อัยการเสนอ อัยการอาจอุทธรณคําพพิากษาของศาลในเรื่อง
อัตราโทษได ซ่ึงถือวาเปนการตรวจสอบและถวงดุล (Check and balance) การใชดุลพินิจในการ
กําหนดโทษของศาลใหมีความถูกตอง ไมใหเปนไปตามอําเภอใจ โดยการตรวจสอบซึ่งกันและ
กันทั้งของศาลและอัยการ ยอมมีผลทําใหจําเลยไดรับหลักประกันสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
อีกทางหนึ่งดวย 
 4. ศาลเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญตอการใชดุลพินิจกําหนดโทษ ใหมีความเหมาะสม
กับผูกระทําผิด กลาวคือหากการกําหนดโทษของศาลเปนไปอยางเหมาะสม ยอมมีผลตอการขมขู
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และยับยั้งไมใหผูกระทําผิดกลับไปกระทาํความผิดซํ้าอีกได และยังเปนผลใหบุคคลอื่นไมกลาเอา
เยี่ยงอยางอีกดวย แตถาการกาํหนดโทษไมมีความเหมาะสม เชน หนักหรือเบาไป หรือไมเหมาะสม
ดวยประการอืน่แลว ยอมมผีลทําใหไมอาจปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของผูกระทําผิดใหกลับตนเปน
คนดีคืนสูสังคมได ดังนั้นในการกําหนดโทษของศาล จึงตองมีการนําขอเท็จจริงเกีย่วกับผูกระทําผิด
มาประกอบการกําหนดโทษดวย นอกเหนือไปจากขอเท็จจริงเกีย่วกบัสภาพความผิด ดังจะเหน็        
ไดจากประเทศสหรัฐอเมริกาในบางรัฐไดมีการบัญญัติกฎหมายวาการที่ศาลจะมีคําส่ังใหทํารายงาน
สืบเสาะและพนิิจในคดีใดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับดุลพนิิจของศาล เวนแตกรณีที่ศาลจะใชวิธีคุมความ
ประพฤติกับจาํเลย ศาลตองมีคําส่ังใหทํารายงานสืบเสาะและพินิจเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหการตัดสินใจ
เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม (ประมวลกฎหมายรัฐโอไฮโอ มาตรา 2951.03) และในประเทศ
เยอรมันประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันมาตรา 46 ก็ไดบัญญัติใหการกําหนดโทษของศาลตองคํานึงถึง
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัผูกระทาํผิดเชนเดยีวกนั โดยศาลเยอรมันจะมบีทบาทในการเสาะหาพยานหลักฐาน
ในคดี รวมถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยอยางสูง ซ่ึงตางจากประเทศไทยที่ถือวาศาลจะตอง
วางตัวเปนกลางโดยปลอยใหเปนหนาที่ของคูความและทนายความ ในการแสวงหาพยานหลักฐาน
มาเสนอตอศาล ทําใหมีขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับตัวจําเลยเขาสูการพิจารณาคดีในศาลนอยมาก 
ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 และพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11 ไดกําหนดใหศาล มีอํานาจสั่งพนักงานคุมประพฤติใหสืบเสาะ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับจาํเลยหรือผูกระทําผิดไดแตเฉพาะกรณีที่ศาลจะลงโทษจําคุกจาํเลยไมเกิน 3 ป
เทานั้น ทําใหคดีที่มีอัตราโทษสูงกวานั้นหรือคดีอุกฉกรรจ ศาลไมอาจมีคําส่ังใหสืบเสาะขอเท็จจริง
เกี่ยวกับจําเลยได ดังนั้นเพื่อใหการกําหนดโทษของผูพิพากษาเปนไปอยางเหมาะสมกับผูกระทําผิด
เปนราย ๆ ไป  จึงควรเพิ่มอํานาจศาลใหสามารถมีคําส่ังใหพนกังานคมุประพฤติ  สามารถสืบเสาะ
ขอเท็จจริงเกีย่วกบัจําเลยไดในคดีความผดิรายแรงทุกคดี หากในคดีนัน้ศาลจะพิพากษารอการกาํหนด 
โทษหรือรอการลงโทษ   ทั้งนีเ้พื่อใหการสืบเสาะขอเทจ็จริงครอบคลุมไปถงึคดีความผิดรายแรงอืน่ ๆ  ดวย 
 5. ปจจุบันแนวคิดในการลงโทษไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่ลงโทษผูกระทําผิดเพื่อ
เปนการแกแคนทดแทน และเพื่อปองกนัสังคม มิใหผูกระทําผิดไดกระทําความผิดซํ้าอีกมาเปนการ
ลงโทษเพื่อปรับเปลี่ยนแกไขพฤติกรรมผูกระทําความผิด โดยพิจารณาถึงลักษณะของผูกระทําความผดิ
แตละรายเพื่อจะปองกันไมใหบุคคลที่ไดกระทําความผิดมาแลว กลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก        
ซ่ึงการลงโทษตามแนวคิดนี้เนนความสําคญัของการเปลี่ยนแปลงแนวความประพฤติ โดยเปลี่ยนแปลง
ตัวบุคคลนั้นใหดีขึ้น ประเทศไทยไดยอมรับแนวคิดดังกลาวดังจะเห็นไดวามีการนํามาตรการใหม ๆ 
มาใชปฏิบัติตอผูกระทําผิดมากขึ้น เชน การรอการลงโทษ การคุมความประพฤติ การทํางานบริการ
สังคม เปนตน แตการนําโทษหรือมาตรการอื่น ๆ ที่มิใชโทษมาใชปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยาง
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เหมาะสมจะกระทําได ก็ตอเมื่อบุคลากรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความรูความ
เขาใจในเรื่องปรัชญาการลงโทษ ตลอดจนมีขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิดอยางเพยีงพอไมวาจะเปน
บุคลิกลักษณะ ประวัติครอบครัวและภูมหิลัง และประวัตกิารกระทาํผิด ฯลฯ โดยขอมูลเหลานั้น
จะตองเปนขอมูลที่ครบถวนและถูกตองอีกดวย ดงันัน้เพือ่ใหการกาํหนดโทษของศาลเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญามีความรูความเขาใจในเรื่องปรัชญาการลงโทษ และตระหนักถึงหนาที่ในการ
รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูกระทําผิด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกจําเลย และสามารถ
อํานวยความยตุิธรรมใหแกสังคมไดอยางแทจริง DPU
DPU
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ภาคผนวก  ก 
 

ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ  8  วาดวยการสอบสวน 
 
 ขอ 254 ตามปกติผูสอบสวนไมจําเปนตองสอบสวนพยานของผูตองหา เพราะตาม
ธรรมดาพนักงานสอบสวนมหีนาที่จะพิจารณาคดีวา พอมมีูลดําเนินการฟองหรือไมเปนหลัก หาใช
เปนผูวินจิฉัยคดีของคูความไม แตหลักเชนกลาวนี้ บางทอีาจเกิดความจาํเปน หรือดวยลักษณะแหง
การสอบสวนที่ดี บางคดีก็อาจจําเปนที่ผูสอบสวนตองรีบชิงไหวพริบสอบสวนตัด หรือพิสูจน
พยานผูตองหาเสียแตในชั้นตน หรือปองกันมิใหผูตองหามีโอกาสซักซอมพยานทําใหเสียความ
เที่ยงธรรมในคดี  ก็อาจจะสอบสวนพยานผูตองหาในบางคดีเพื่อใหเกดิผลแกคดีนัน้ ๆ ก็ได 
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ภาคผนวก  ข 
 

พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522 

 
 มาตรา 11 บัญญัติวา “ในคดทีี่ไมปรากฏวาจําเลยไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวา
ไดรับโทษจําคกุมากอน แตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ไมวาเวลาใดกอนมีคําพิพากษา ศาลมีอํานาจสั่งใหพนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจ อายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และ
ส่ิงแวดลอมของจําเลย ตลอดจนสภาพความผิดและเหตุอ่ืนอันควรปรานี พรอมทั้งความเหน็ตาม
มาตรา 6 (3) แลวรายงานตอศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาได 
 เมื่อศาลไดรับรายงานและความเหน็ตามวรรคหนึ่งแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียก
พนักงานคุมประพฤติหรือจําเลยมาสอบถาม หรือสั่งใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะ
พินิจขอเท็จจริงเพิ่มเติมได” 
 มาตรา 13 บัญญัติวา “ศาลมีอํานาจที่จะรับฟงรายงานและความเห็นของพนักงานคุม
ประพฤติตามมาตรา 11 โดยไมตองมพียานบุคคลประกอบ แตถาศาลจะใชรายงานและความเห็น
เชนวานั้นเปนผลรายแกจําเลย ใหศาลแจงขอความที่เปนผลรายนั้นใหจาํเลยทราบ เมือ่จําเลยคัดคาน
พนักงานคุมประพฤติมีสิทธินําพยานหลักฐานเขาสืบประกอบรายงานและความเห็นกอน และจําเลย
มีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐานมาสืบหักลางได” 
 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชประราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 56 แหง
ประมวลกฎหมายอาญาไดบญัญัติถึงวิธีการควบคุมความประพฤติผูกระทําผิดไว ใหอํานาจศาลที่จะ
ปลอยตัวผูกระทําผิดไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัว โดยศาลพิพากษาวาผูนั้นมีความผดิ แตใหรอการ
กําหนดโทษไว หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวและกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของ
ผูกระทําผิดนัน้ สมควรมีกฎหมายกาํหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานคุมประพฤตติลอดจนวิธีดําเนิน 
การคุมความประพฤติเพื่อใหประมวลกฎหมายอาญามีผลใชบังคับอยางสมบูรณ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
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ภาคผนวก  ค 
 

ราง 
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ 

พ.ศ. ................ 
 

 
………………………………... 
………………………………... 
………………………………... 

           ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมประพฤติ 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงตามมาตรา 29 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
           ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ...........” 
 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ประกาศ ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
 มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “การคุมประพฤติ” หมายความวา การสืบเสาะและพนิิจและการคุมประพฤติผูที่ตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามคําส่ัง หรือหนังสือแจง ของศาล พนักงานอยัการ หรือเจาพนกังานผูมีอํานาจ 
รวมทั้งการใชมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทาํผิดในชุมชน 
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 “การสืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การแสวงหาขอเท็จจริงและรายละเอียด เพื่อประมวล
ขอเท็จจริงและจัดทํารายงานเกี่ยวกับผูถูกสืบเสาะและพนิิจ 
 “การคุมความประพฤติ” หมายความวา การควบคุมและสอดสอง ใหผูถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
 “การทํางานบริการสังคม” หมายความวา การทํางานเพือ่บริการสังคม โดยความยินยอม
และไมไดรับคาตอบแทน เพือ่เปนการแกไขฟนฟู การชดเชย ความเสียหาย หรือการลงโทษ แลวแต
กรณีและใหหมายรวมถึงการทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย 
 “การสงเคราะห” หมายความวา การดําเนนิการใด ๆ เพือ่ใหการชวยเหลือและสงเคราะห
ระหวางการคมุประพฤติและการสงเคราะหหลังปลอยแก ผูถูกสืบเสาะและพนิิจ ผูถูกคุมความ
ประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะห เพื่อใหการชวยเหลือ แนะนํา รวมท้ังแกไขฟนฟู เพื่อใหบุคคล
เหลานั้นสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได 
 “ผูถูกสืบเสาะและพินจิ” หมายความวา ผูตองหา จําเลย นกัโทษเดด็ขาด หรือบุคคลผูถูก
กลาวหาวากระทําผิด และมกีฎหมายกําหนดใหเขาสูกระบวนการสืบเสาะและพนิิจของพนักงานคุม
ประพฤติหรือพนักงานพักการลงโทษ 
 “ผูถูกคุมความประพฤติ” หมายความวา ผูตองหา จําเลย นักโทษเดด็ขาด หรือบุคคลที่
ศาล พนักงานอัยการ หรือเจาพนกังานผูมีอํานาจ กําหนดใหปฏิบัตติามเงื่อนไขทีก่ฎหมายบัญญตัิ
ภายใตการคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤตหิรือพนักงานพักการลงโทษ 
 “คูกรณ”ี หมายความวา ผูเสียหาย ผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤต ิ
ผูปกครอง และบุคคลอื่นหรือสมาชิกของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม ซ่ึงเขารวมใน
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท 
 “ผูประสานงาน” หมายความวาพนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําหนาที่ในการจัดการใหดําเนนิการกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท 
 “สํานักงานคุมประพฤติ” หมายความวา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดและสํานักงาน 
คุมประพฤติประจําศาล 
 “ผูไดรับการสงเคราะห” หมายความวา ผูไดรับการสงเคราะหระหวางการคุมประพฤติ
และผูไดรับการสงเคราะหหลังปลอย 
 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟผููกระทําผิด 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมประพฤติ 
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 “พนักงานคุมประพฤติ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตัง้ใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราช 
บัญญัตินี้ 
 “ผูชวยพนกังานคุมประพฤต”ิ หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยพนักงาน 
คุมประพฤติและใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “พนักงานพักการลงโทษ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “ผูชวยพนกังานพักการลงโทษ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยพนักงาน
พักการลงโทษและใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อาสาสมัครคุมประพฤติ” หมายความวา อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
ซ่ึงไดรับแตงตัง้ใหมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมคุมประพฤต ิ
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 

หมวดที่  1 
คณะกรรมการคุมประพฤติ 

 
 มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคุมประพฤติ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปน
ประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงยุตธิรรมเปนรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมราชทัณฑ 
อธิบดีกรมพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชน อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ผูแทนกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงศกึษาธิการ สํานักงานอยัการสูงสุด สํานักงาน
ปองกนัและปราบปรามยาเสพติด สํานกังานตํารวจแหงชาติ สํานกังานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร 
กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมการแพทย กรมสุขภาพจิตเปนกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงปลัดกระทรวงยุติธรรมแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการ
ทํางานดานกฎหมาย ดานอาชญาวิทยา ดานทัณฑวิทยา ดานงานยตุิธรรม ดานสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา หรือดานสังคมสงเคราะห  ไมเกินหาคน  เปนกรรมการ  ใหอธิบดีเปนกรรมการและ
เลขานุการ 
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 คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกรมคมุประพฤติไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานกุาร 
ก็ได 
 มาตรา 6  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี ้
 (1) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับ นโยบาย แผนงาน งบปราณและมาตรการ         
ตาง ๆ ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) เสนอความเหน็ตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบยีบและประกาศ เพือ่ปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญัตินี้ 
 (3) กําหนดนโยบายเกีย่วกับการปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
 (4) กําหนดนโยบายเกีย่วกับกองทุนปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
 (5) ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐและ
องคกรตาง ๆ เกี่ยวกับการบรหิารและการดาํเนินงานคุมประพฤติ 
 (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดที่กฎหมายกาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 มาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวีาระในการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตาํแหนง  เพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 มาตรา 8 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ปลัดกระทรวงยุติธรรมใหออก 
 (4) เปนคนวกิลจรติหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 (5) เปนบุคคลลมละลาย 
 (6) ไดรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา 9 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหปลัด 
กระทรวงยุติธรรมแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเชนเดยีวกนัตามมาตรา 5 เปนกรรมการแทนและให        
ผูที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่หลืออยูของกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ที่ตนแทน 
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 มาตรา 10 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒดิํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมไิดมี      
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒใิหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน 
 มาตรา 11 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชมุ 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
ในที่ประชุม 
 การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 
 มาตรา 12 คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน คณะกรรมการชุมชน 
หรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการกไ็ดและใหนําความในมาตรา 
11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด  2 
อํานาจหนาที่ของผูปฏิบตัิงาน 

 
 มาตรา 33 ใหพนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนนิการคุม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญัตินี้ และกฎหมายอืน่ และโดยเฉพาะ
ใหมีอํานาจ  ดงันี้ 
 (1) สืบเสาะและพนิิจผูถูกสืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจติ นิสัย อาชีพ ส่ิงแวดลอม สภาพความผิด เหตุอันควรปราณี 
รวมถึงการทํารายงานและความเหน็เกีย่วกบัความสามารถในการแกไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจน
ความตองการของบุคคลเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ 
 (2) สอดสอง สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ ตกัเตือน ผูถูกคุมความประพฤติใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและใหสามารถแกไขปรับปรงุตนเองได 
 (3) แสวงหาขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูไดรับการสงเคราะห เพื่อใหการสงเคราะห ตามความ
ในพระราชบญัญัตินี้ 
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 (4) กําหนดรายละเอียดในการปฏบิัติตามเงื่อนไขตามที่ไดตกลงกับผูถูกคุมความประพฤติ  
เพื่อประโยชนในการคุมความประพฤติ 
 (5) สอบถามและบันทึกถอยคํา ผูถูกสืบเสาะและพินจิ ผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับ
การสงเคราะหหรือบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริงเกีย่วกบับุคคลดังกลาวหรือผูเกีย่วของ 
 (6) เรียกคูกรณหีรือบุคคลที่เกีย่วของมาพบ เพือ่ดําเนนิกระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันท  
รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามขอตกลง 
 (7) พิจารณาสงตัวผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคมุความประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะห 
ใหแพทยตรวจสุขภาพทางรางกายและจิตใจ หรือพิจารณาสงตัวบุคคลดังกลาวไปบําบัดรักษาการ
ติดยาเสพตดิใหโทษ  ความบกพรองทางกายหรือจิตใจหรือความเจ็บปวยอยางอื่น 
 (8) จัดหรือสงตัวผูถูกคุมความประพฤติไปทาํงานบริการสังคม ยังหนวยงานของรัฐ 
องคกรภาคเอกชนหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งจัดใหและกํากับดแูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูที่ศาลสั่งให
ทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (9) จัดการหรือดําเนินการเกี่ยวกบัตัวผูถูกสืบเสาะและพนิิจ ผูถูกคุมความประพฤต ิ      
ผูไดรับการสงเคราะห เชน ถายภาพ พมิพลายนิ้วมือ ตรวจรางกาย จัดเก็บของเหลวในรางกาย 
จัดเก็บสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจนบุคคลและการแกไขฟนฟ ู
 (10) เรียกผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะห และบุคคลในครอบครัว เขารับ
การอบรมความรู และทกัษะตาง ๆ เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟแูละปองกนัการกระทําความผดิซ้ํา 
 (11) ใหคําแนะนําแก บิดา มารดา หรือผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูถูกสืบเสาะและพนิิจ   
ผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะหที่เปนเดก็หรือเยาวชนพักอาศัยอยูดวย ในการเลี้ยงดู
อบรม ส่ังสอนและการใด ๆ ตามความตองการ หรือความจําเปนที่เหมาะสมในแตละราย หรือ
แนะนําในการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองและแกไข
ฟนฟูบุคคลดังกลาว 
 (12) ดําเนินการที่เกีย่วของเพื่อการบรรเทาผลราย เพื่อการชวยเหลือและชดใชเยียวยา
ความเสียหายแกผูเสียหาย  รวมทั้งเพื่อการระงับขอพิพาทและความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการกระทาํ
ความผิด 
 (13) มอบหมายและกํากับดูแลใหอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวง 
 (14) ปฏิบัตหนาที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีมอบหมาย 
 มาตรา 14 ใหพนักงานพักการลงโทษมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 13 โดยอนุโลมและ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี ้
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 (1) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาด เพื่อเสนอเจาพนักงานผูมีอํานาจพิจารณา
พักการลงโทษและลดวนัตองโทษ 
 (2) สืบสอบ สอบสวน ติดตาม ผูไดรับการพักการลงโทษ ผูไดรับการลดวนัตองโทษ 
เพื่อประโยชนในการปองกนัอาชญากรรมและแกไขฟนฟผููกระทําผิด 
 (3) สอดสองใหปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักการลงโทษ การลดวันตองโทษ หรือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 
 (4) จับกุมนกัโทษเด็ดขาดที่กระทาํความผิดหรือฝาฝนเงื่อนไขการพักการลงโทษ การลด
วันตองโทษ  หรือการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 
 (5) ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหดําเนนิการสบืสวน สอบสวน ติดตาม 
ผูไดรับการพักการลงโทษ ผูไดรับการลดวนัตองโทษ เพื่อสอดสองใหปฏิบัติตามเงือ่นไข รวมทัง้
เพื่อการจับกุมนักโทษเด็ดขาดที่กระทําความผิดหรือฝาฝนเงื่อนไข 
 มาตรา 15 เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหินาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานคุม
ประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ  มีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 
 (1) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่ผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความ
ประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะหหรือพยาน อาศัยหรือทํางานหรือมีความเกี่ยวของดวย เพื่อประโยชน  
ในการปฏิบัติงานในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และสอบถามบุคคลซึ่งอยูใน
สถานที่นั้นเกีย่วกับกรณีที่ระบุไวในมาตรา 13 (1) (2) มาตรา 14 (1) (2) และ (3) 
 (2) เรียกบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ระบุไวในมาตรา 13 (1) (2) 
มาตรา 14 (1) (2) และ (3) มาพบและสาบานหรือปฎิญาณตนและใหถอยคํา 
 (3) ส่ังใหเจาของหรือผูครอบครอง สงพยานวัตถุหรือพยานเอกสารอันจะใชเปนพยาน 
หลักฐานเกี่ยวกับกรณีที่ระบไุวในมาตรา 13 (1) (2) มาตรา 14 (1) (2) และ (3) 
 กรณีการดําเนนิการตอเนื่อง ตาม (1) ใหพนกังานคมุประพฤติและพนกังานพกัการ
ลงโทษ มีอํานาจดําเนนิการเพื่อสอบถามบุคคลที่เกี่ยวของตอไปไดจนเสร็จการ 
 ในกรณีเพื่อใหการชวยเหลือผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับ    
การสงเคราะห ซ่ึงหากไมดําเนินการในทันที บุคคลดังกลาวอาจไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ         
ใหพนกังานคมุประพฤติและพนกังานพกัการลงโทษ  มีอํานาจเขาไปในภายหลังพระอาทิตยตกได 
 ในกรณีมีความจําเปนอยางยิง่ที่จะตองเขาไปในสถานที่ดงักลาว ในเวลาพระอาทิตยตก
ถึงพระอาทิตยขึ้น พนักงานคุมประพฤติและพนักงานพกัการลงโทษจะกระทําไดตอเมื่อมีคําส่ังของ
อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบด ี
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 มาตรา 16 ในการดําเนนิการเกีย่วกบัผูถูกคุมประพฤติทีไ่มปฏิบัติตามเงือ่นไขหรือนกัโทษ 
เด็ดขาดทีไ่ดรับการพักการลงโทษและการลดวันตองโทษที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ตามกฎหมายวา
ดวยการราชทณัฑ ใหมีหนวยงานในสังกดักรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที่ใน
การสืบสวน  สอบสวนและติดตาม  ผูถูกคุมความประพฤติ 
 ในกรณีการจับกุมนักโทษเด็ดขาดใหกระทําไดโดยไมตองมีหมายจับ เพื่อสงตัวไป
ดําเนินการตามที่กฎหมายกาํหนด 
 หลักเกณฑ วิธีการและขอกําหนดในการปฏบิัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 17 ใหพนกังานคุมประพฤตแิละพนักงานพักการลงโทษ ดําเนนิการประสานงาน
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชมุชน เขามามสีวนรวมในการ
ดําเนินงานในการสรางเครือขายชุมชน  เพือ่ปองกันอาชญากรรม 
 หลักเกณฑ  วธีิการและเงื่อนไขใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวง 
 มาตรา 18 ใหกรมคุมประพฤติดําเนินการจําแนก ผูถูกสืบเสาะและพนิิจ ผูถูกคุมความ
ประพฤติและบุคคลที่ศาล พนักงานอยัการหรือเจาพนกังานผูมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําส่ังใหอยูใน
ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ และดําเนินการเพื่อการแกไขฟนฟูใหเหมาะสมกับ
ผูกระทําผิดแตละราย  โดยใหคํานึงถึงความเสี่ยงในการกระทําความผดิซ้ํา 
 หลักเกณฑ  วธีิการใหเปนไปตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติกําหนด 
 มาตรา 19 ใหรัฐมนตรีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งและถอดถอน
พนักงานคุมประพฤติ และพนักงานพกัการลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 20 ใหมีผูชวยพนักงานคุมประพฤติและผูชวยพนักงานพักการลงโทษ มีอํานาจ
หนาที่เชนเดยีวกับพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพกัการลงโทษ  เพียงเทาที่อธิบดีมอบหมาย 
 ใหอธิบดีแตงตั้งและถอดถอน  ผูชวยพนักงานคุมประพฤติและผูชวยพนักงานพกัการ
ลงโทษ 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑและวธีิการในการปฏิบัติงานใหเปนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 21 ใหมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ทําหนาที่ชวยเหลือพนกังานคุมประพฤตแิละ
พนักงานพักการลงโทษที่ไดรับมอบหมาย  โดยใหมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้
 (1)  สอดสอง สอบถาม แนะนํา ชวยเหลือ ตกัเตือน ผูถูกคุมความประพฤติใหปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและใหสามารถปรับปรุงตนเองได 
 (2) แสวงหาขอเทจ็จริงเกีย่วกับผูไดรับการสงเคราะห เพื่อใหการสงเคราะหตามความ
ในพระราชบญัญัตินี้ 
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 (3) สอบถามและบันทึกถอยคําผูถูกสืบเสาะและพินิจผูถูกคมุความประพฤติ ผูไดรับ
การสงเคราะหหรือบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริงเกีย่วกบับุคคลดังกลาวหรือผูเกีย่วของ 
 (4) จัดหรือสงตัวผูถูกคุมความประพฤติไปทาํงานบริการสังคม ยังหนวยงานของรัฐ 
องคกรภาคเอกชนหรืออ่ืน ๆ รวมทั้งจัดให และกํากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูที่ศาลสั่งให
ทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (5) จัดการหรือดําเนินการเกี่ยวกับตัวผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤติ        
ผูไดรับการสงเคราะห เชน ถายภาพ พมิพลายนิ้วมือ ตรวจรางกาย จัดเก็บของเหลวในรางกาย 
จัดเก็บสารพันธุกรรม   เพื่อการพิสูจนบุคคลและการแกไขฟนฟ ู
 (6) ใหคําแนะนําแกบิดามารดา หรือผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูถูกสืบเสาะและพินิจ 
ผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะห ที่เปนเด็กหรือเยาวชน พักอาศยัอยูดวยในการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนและการใด ๆ ตามความตองการหรือความจําเปนที่เหมาะสมในแตละราย หรือแนะนํา           
ในการปรับปรุงตนเองของบิดามารดาหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองและการแกไขฟนฟู
บุคคลดังกลาว 
 (7)  ดําเนินการหรือประสานงาน เพื่อใหหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในการสรางเครือขายชุมชน หรือปองกนั
อาชญากรรม 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ
กระทรวง 
 มาตรา 22 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงาน
พักการลงโทษ ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ ผูชวยพนักงานพกัการลงโทษ และอาสาสมัครคุม
ประพฤติ  แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 23 ในการปฎิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงาน
พักการลงโทษ ผูชวยพนกังานคุมประพฤติ ผูชวยพนกังานพักการลงโทษ เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 ใหตําแหนงพนักงานคุมประพฤติและพนักงานพักการลงโทษ เปนตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิม่พิเศษตามที่กาํหนดในระเบียบกระทรวง  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 มาตรา 24 ในกรณีจําเปน หากผูเสียหาย ผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคมุความประพฤติ  
ผูไดรับการสงเคราะห หรือผูเกี่ยวของไมสามารถพูดหรือเขาใจภาษาไทยหรือภาษาไทยทองถ่ินได 
และไมมีลาม  ใหจดัหาลามใหโดยมิชักชา 
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 ในกรณีที่ผูเสียหาย ผูถูกสืบเสาะและพนิิจ ผูถูกคุมความประพฤติ ผูไดรับการสงเคราะห 
หรือผูเกี่ยวของไมสามารถพูดหรือไดยินหรือส่ือความหมายไดและไมมีลาม ใหจัดหาลามมือหรือ
ลามที่สามารถสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
 ใหจายคาปวยการแกลามที่จัดหามาใหตามมาตรานี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยไดรับ
ความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลัง 
 

หมวดที่  3 
การสืบเสาะและพินิจและการคุมความประพฤติ 

 
 มาตรา 25 ในการแจงหรือสงคําฟองหรือหนังสือใหสืบเสาะและพนิิจ ใหผูมีหนาทีแ่จง
หรือสงคําส่ังหรือหนังสือ ใหสืบเสาะและพินิจ ดําเนนิการโดยดวนภายในสามวนันับแตวันที่ศาล 
พนักงานอยัการ หรือเจาพนกังานผูมีอํานาจ ส่ังใหสืบเสาะและพนิิจ มีคําส่ังใหสืบเสาะและพนิจิ 
หรือมีหนังสือแจงใหสืบเสาะและพินิจ หรือนับแตวนัที่ผูกระทําผิดอยูในเกณฑที่มีสิทธิจะไดรับการ
สืบเสาะและพนิิจ  แลวแตกรณ ี
 ในกรณีที่มีหนงัสือแจงใหสืบเสาะและพนิิจเพื่อการพักการลงโทษ หรือการลดวันตองโทษ
ใหเจาหนาที่สงคําสั่งโดยเร็วภายในสิบหาวันนับแตวันที่นักโทษเด็ดขาด อยูในเกณฑที่มีสิทธิจะ
ไดรับการสืบเสาะและพนิิจ 
 การสืบเสาะและพินิจเริ่มนับจากวันที่สํานกังานคุมประพฤตไิดรับคําสั่ง และใหพนกังาน
คุมประพฤติดาํเนินการสืบเสาะและพนิิจโดยเรว็ 
 หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดที่เกี่ยวของใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ
กระทรวง 
 มาตรา 26 ในการแจงหรือสงคําส่ังหรือหนังสือใหคุมประพฤติ ใหผูมหีนาที่แจงหรอืสง
คําส่ังหรือหนงัสือแจง  ใหคมุความประพฤติดําเนินการโดยเร็ว 
 ใหพนกังานคมุประพฤติ พนักงานพกัการลงโทษ ช้ีแจงเงื่อนไขและหนาที่ ของผูถูกคุม
ความประพฤติและของพนกังานคุมประพฤติ พนักงานพักการลงโทษ ใหผูถูกคุมความประพฤติ
ทราบดวยวาจาและลายลักษณอักษร รวมท้ังแจงผลที่ไดรับหากปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไมปฏิบัติ
เงื่อนไขใหทราบดวย 
 ในกรณีตามวรรคสองผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็กหรือเยาวชน จะตองมีผูปกครอง
เขารวมรับฟงการชี้แจงดวย 
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 มาตรา 27 ใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานพักการลงโทษจัดทําแผนในการแกไข
ฟนฟูใหเหมาะสมกับผูถูกความประพฤตแิตละราย  โดยควรใหผูนั้นมีสวนรวมตามสมควร 
 ในกรณีที่ผูถูกคุมความประพฤติเปนเดก็หรือเยาวชน ใหนําบิดามารดา ผูปกครองหรือ
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยูดวยเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผนการแกไขฟนฟูดวย 
 หลักเกณฑ วิธีการและรายละเอียดที่เกีย่วของใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวง 
 มาตรา 28 ในกรณีที่ผูถูกคุมความประพฤติไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามคําสั่งศาล 
พนักงานอยัการ หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจ ใหพนกังานคุมประพฤติ พนักงานพักการลงโทษ 
พิจารณาถึงสาเหตุแหงการกระทําดังกลาวและดําเนินการตรวจสอบ ตดิตาม เทาทีจ่ะสามารถกระทํา
ไดกอน หากไมอาจดําเนนิการเพื่อการควบคมุความประพฤติตอไปได ใหรีบรายงานตอศาล พนักงาน
อัยการหรือเจาพนักงานผูมีอํานาจโดยเร็ว 
 มาตรา 29 ผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความประพฤต ิ ผูไดรับการสงเคราะห พึงไดรับ
การพิจารณาใหความชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษาแนะนํา การพัฒนาศักยภาพในการเพิ่มพนู
ความรู การปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมและทกัษะชวีิต การบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด 
การทํางานบริการสังคม การศึกษา การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเคราะหอ่ืน ๆ 
ตามความจําเปน 
 

หมวดที่  4 
การทํางานบริการสังคม 

 
 มาตรา 30 การทํางานบริการสังคม อาจจัดใหทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม โดยพิจารณา
จากฐานความผิด เงื่อนไขที่กําหนดไว พฤติกรรมการกระทําผิด ความรายแรงแหงการกระทาํผิด 
ตลอดจนพิจารณาจาก อายุ สติปญญา เพศ นิสัย ความประพฤติ ความรู ทักษะ ความสามารถทั่วไป
และความสามารถพิเศษ รวมทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยงานที่จดัใหทาํจะตองไมขัด
หรือแยงกับวฒันธรรมอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความเชื่อทางศาสนา
ตลอดจนปจจยัอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
 หลักเกณฑ วิธีการ ประเภทของงาน ระยะเวลาการทํางานบริการสังคม ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 31 การจัดใหบุคคลทํางานบริการสังคม สามารถดําเนินการโดยพนักงานคุม
ประพฤติ พนักงานพกัการลงโทษ ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ ผูชวยพนกังานพักการลงโทษ 
อาสาสมัครคมุประพฤตเิจาหนาที่ของรัฐ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น ๆ โดยทั้งนี้ 
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ตองคํานึงถึงความเหมาะสม ความสะดวก และระยะเวลาเดินทางระหวางที่พกัอาศยัและสถานที่
ทํางานบริการสังคม 
 ใหหนวยงานหรือ องคกรตามวรรคแรก ควบคุมดูแลการทํางาน ใหเปนไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑที่กําหนด 
 มาตรา 32 ในระหวางการทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติ พนักงานพกัการ
ลงโทษ ผูชวยพนักงานคุมประพฤติ ผูชวยพนกังานพักการลงโทษ อาสาสมัครคุมประพฤติ 
เจาหนาที่ของรัฐ องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชนหรือบุคคลอื่น ๆ ผูที่ควบคุมดูแลการทํางานและ 
ผูที่ทํางาน  พึงใชความระมดัระวังในการทาํงาน 
 มาตรา 33 เมื่อผูถูกคุมความประพฤติยอมรับเงื่อนไขหรือขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางาน
แลวมีพฤติกรรมเสื่อมเสียจนไมสามารถแกไข ตักเตือนได หรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปหรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข พนกังานคุมประพฤตจิะตองรายงานใหศาล พนกังานอัยการ หรือเจาพนกังาน        
ผูมีอํานาจทราบแลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กฎหมายกาํหนด 
 มาตรา 34 ความในหมวดนี้ใหนํามาใชกับผูที่ศาลมีคําส่ังใหทํางานบริการสังคมแทน
คาปรับตามประมวลกฎหมายอาญาโดยอนโุลม 
 

หมวดที่  5 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

 
 มาตรา 35 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ให
ความสําคัญกับการบรรเทาผลราย หรือการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิด โดยการชดใช
เยียวยาความเสียหายแกผูเสยีหายและหรือชุมชน การสรางความสํานึกผิดและความรับผิดชอบของ
ผูกระทําผิดในการกระทําของตนและการใหคูกรณีไดรวมกันหาวิธีการในการแกไขปญหา 
 ใหผูประสานงานเปนผูทําหนาที่จัดใหมีการประชุม เพื่อไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท
หรือดําเนินการอื่นใดตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  แลวแตกรณ ี
 ในกรณีมีความจําเปนใหผูประสานงานเสนอชื่อบุคคลอื่น ที่เห็นสมควรตอเจาพนักงาน
ผูมีอํานาจเพื่อแตงตัง้ใหเขามาทําหนาทีเ่ปนผูไกลเกลีย่หรือประนอมขอพิพาท ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
ตามแนวทางทีก่รมคุมประพฤติกําหนด 
 มาตรา 36 ในระหวางการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ เมื่อคูกรณีฝายใดฝาย
หนึ่งรองขอและอีกฝายหนึ่งยินยอม ใหผูประสานงานพิจารณาจดัใหมีกระบวนการเพื่อใหเกิดความ
สมานฉันทได   โดยเปนผูมบีทบาทในการดําเนินการเพือ่ใหเกดิความสมานฉันท 
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 คุณสมบัตขิองบุคคลผูเขารวมในการประชมุ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมในเขตพืน้ทีน่ั้น ๆ 
โดยใหไดรับคาตอบแทนใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการและขอกําหนดใหเปนไปตามที่ระเบียบที่กรมคุมประพฤติ
กําหนด 
 มาตรา 37 ใหผูประสานงานมีหนาทีใ่นการใหความชวยเหลือ  คูกรณีในการประชุม        
เพื่อทําความตกลงรวมกันไดแกการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ การตกลงกันเกี่ยวกับการชดใช
ความเสียหายการสรางความสัมพันธปรองดองกันในครอบครัว ชุมชน การสงเสริมใหมีการแกไข
ปญหาในชุมชน 
 เมื่อคูกรณีสามารถทําขอตกลงไดใหมีการจัดทาํบันทึกไวเปนหลักฐานแลว ใหอานขอตกลงนั้น
ใหคูกรณีฟงแลวลงชื่อบุคคลดังกลาวใหเปนหลักฐาน 
 หากไมสามารถทําขอตกลงกันไดใหจดัทําบันทึกไวเปนหลักฐาน และแจงใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ 
 มาตรา 38  ในกรณีที่ทําขอตกลงกันได 
 (1) เมื่อศาล พนักงานอัยการ หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจ กาํหนดใหผูถูกสืบเสาะและ
พินิจผูถูกคุมความประพฤตอิยูในความดแูลของพนักงานคุมประพฤต ิใหถือวาขอตกลงนั้นเปนสวน
หนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 
 (2) เมื่อศาล พนักงานอัยการ หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจไมไดกําหนดใหผูถูกสืบเสาะ
และพินจิ ผูถูกคุกความประพฤติอยูในความดูแลของพนกังานคุมประพฤติ ใหพนักงานคุมประพฤติ
ติดตามผลการปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลง 
 หากขอตกลงเปนการชดใชความเสียหายใหขอตกลงนั้นเปนสวนหนึ่งของสัญญาประนี 
ประนอมยอมความ 
 มาตรา 39 หากคูกรณีไมปฏิบัติตามขอตกลง ผูประสานงานสามารถกระทําการตาม
กระบวนการยตุิธรรมเชิงสมานฉันทไดอีก  หากคูกรณีมีความประสงคจะใหดําเนนิการ 
 มาตรา 40  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ส้ินสุดเมื่อ 
 (1) กําหนดไวในเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ใหส้ินสุดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การคุมความประพฤติ 
 (2) ไมไดกําหนดไวในเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ใหส้ินสุดเพื่อปฏิบัติตามขอตกลง
ครบถวนหรือครบระยะเวลาตามขอตกลงหรือผูเสียหาย ผูถูกสืบเสาะและพินิจ ผูถูกคุมความ
ประพฤติมีความประสงคยกเลิกขอตกลง 
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 มาตรา 41 ใหสํานักงานคุมประพฤติ มีหนาที่ดําเนินการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
ในหมวดนี ้
 

หมวดที่  6 
การสงเคราะห 

 
 มาตรา  42  บุคคลที่สมควรไดรับการสงเคราะห  ไดแก 
 (1) ผูถูกสืบเสาะและพินิจ 
 (2) ผูถูกคุมความประพฤติ 
 (3) ผูอยูระหวางการตรวจพิสูจนและการฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพตดิ ตามกฎหมาย
วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 (4) ผูอยูระหวางการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ 
 (5) ผูพนจากการคุมความประพฤติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล พนักงานอัยการ
หรือเจาพนกังานผูมีอํานาจ  หรือคําส่ังอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 (6) ผูซ่ึงไดรับการปลอยตวัจากเรอืนจาํเมื่อถูกจาํคุกครบตามกําหนดหรือไดรับพระราชทาน
อภัยโทษปลอยตัว 
 (7) เด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวพนจากการฝกอบรมครบตามคําพิพากษาแลว 
 (8) ผูผานจากการฟนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 (9) ผูพนจากการกกัขังแทนคาปรับหรือพนจากการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ 
 (10) บุคคลที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะห ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 43 การใหการสงเคราะหบุคคลตามมาตรา 42 เปนความรับผิดชอบของรัฐที่มี
ความมุงหมายในการปองกนัอาชญากรรม  ตามความสมัครใจของผูนั้น 
 มาตรา 44 ใหพนักงานคุมประพฤติดําเนนิการเพื่อใหการสงเคราะหตามแนวทางที่กรม
คุมประพฤติกาํหนด 
 มาตรา 45 ใหสํานักงานคุมประพฤติ เรือนจํา ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนหรือสถานที่
อ่ืนใดที่มหีนาที่ในการควบคุมตัว มีหนาที่ในการใหคําแนะนําเรื่องการสงเคราะหและดําเนนิการใน
สวนที่เกีย่วของ  ซ่ึงรวมถึงการประสานงานหนวยงานของรัฐและองคกรภาคเอกชนในการใหการ
สงเคราะหดวย 
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 มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการแกไขฟนฟแูละสงเคราะหตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
มีอํานาจจัดตั้งและยุบเลกิ  บานสงเคราะหผูกระทําผิดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
 ใหบานสงเคราะหผูกระทําผิดตามความ ในวรรคแรกเปนหนวยงานในสังกัดกรมคุม
ประพฤติกระทรวงยุติธรรม 
 มาตรา 47 ในกรณีที่เห็นสมควรใหรัฐมนตรีมอํีานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดให
สถานที่อ่ืนใดเปนบานสงเคราะหผูกระทําผิด 
 กรณีตามความในวรรคแรกใหผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติมีหนาที่ใหการสนับสนุน  
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานที่ดังกลาว 
 มาตรา 48 ในการบริหารจัดการ การกําหนดมาตรฐานการสงเคราะห การออกขอบังคับ 
รวมทั้งรายละเอียดที่เกีย่วของกับการสงเคราะห  ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบยีบกระทรวง 
 

หมวด  7 
กองทุนปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

 
 มาตรา 49 ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา 
“กองทุนปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด”  มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 (1) เพื่อเปนทนุใชจายในการปองกันอาชญากรรมและแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิด 
 (2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด รวมทั้งการดาํเนินมาตรการ
อ่ืน ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานแหงชาตวิาดวยการคุมประพฤติ 
 (3) เพื่อสรางความตระหนกัในการมีสวนรวมในการปองกนัอาชญากรรม และความ
เชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมแกประชาชนทุกระดับ 
 (4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงคการปองกันอาชญากรรม ตลอดจนใหประชาชน
รับรูขอกฎหมายที่เกีย่วของ 
 (5) เพื่อสนับสนุนและเยยีวยาความเสียหาย แกผูเสียหายที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมคุมประพฤติ 
 (6) เพื่อศึกษา วิจยัหรือสนับสนนุใหมกีารศึกษา วจิัย ฝกอบรมหรือดําเนนิการประชุม
เกี่ยวกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนและการปองกันอาชญากรรม 
 (7) เพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรม
และการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 
 มาตรา 50  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี ้
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 (1)  เงินทุนประเดมิที่รัฐบาลจัดสรรให 
 (2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
 (3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
 (4) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคกรตางประเทศ 
 (5) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือกองทุนไดรับตามกฎหมาย หรือ
โดยนิตกิรรมอื่น 
 (6) เงินจากคาปรับในคดีอาญาในอัตรารอยละหนึ่งของคาปรับสุทธิ กอนทีจ่ะจดัสงคืน
กระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาทีน่ํากฎหมาย วาดวยวิธีดาํเนินการคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาใชกับจําเลย 
 (7) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 มาตรา 51 เงินและดอกผลทีก่องทุนไดรับตามมาตรา 50 ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน 
 มาตรา 52 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธานกรรมการ อธิบดีเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทน
กรมบัญชีกลางและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคนในจํานวนนี้ ตองมีผูแทน
จากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานการแกไขฟนฟูอยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหรอง
อธิบดีที่อธิบดีมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
 อธิบดีจะแตงตัง้ขาราชการในกรมคุมประพฤติไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา 53 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และ        
มาตรา 12 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนกุรรมการของคณะกรรมการบริหารกองท ุน  โดยอนุโลม 
 มาตรา 54 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1)  วางระเบยีบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกีย่วกับการรับเงิน การจายเงนิ 
การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
 (2) บริหารกองทุนใหเปนไปตามท ี่ระเบียบทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 
 (3) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนงานคุมประพฤติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนกําหนด 
 (4) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ ภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 
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 มาตรา 55 ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจาํนวน 
หาคน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจาก           
ผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การแกไขฟนฟูผูกระทาํผิด และการ
ปองกันอาชญากรรมและใหเลขานุการกรมคุมประพฤติเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 มาใช
บังคับกับการดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามวรรค 1 ดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา 56 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา 55 มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี ้
 (1)  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 
 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
 (3) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกีย่วของกบักองทุนจากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาชี้แจงขอเท็จจริง  เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 มาตรา 57 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการ สงผูสอบ
บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 
 ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํารายงาน
ผลการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุน เสนอตอคณะกรรมการ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชี  เพื่อคณะกรรมการเสนตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนาํเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ  และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวดที่  8 
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา 58 ผูใดเปนเจาของหรือครอบครองสถานที่ที่ผูถูกสืบเสาะและพินิจหรือผูถูกคมุ
ความประพฤติอาศัยหรือทําการงานหรือมคีวามเกีย่วของดวยขัดขืนไมยอมใหพนักงานคุมประพฤติ
หรือพนักงานพักการลงโทษเขาไปในสถานที่นั้น หรือไมยอมตอบคําถามพนักงานคุมประพฤติหรือ
พนักงานพักการลงโทษตามมาตรา 15 (1) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาทหรือ  ทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา 59 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเรียกของพนักงานคมุประพฤติหรือพนักงานพักการ
ลงโทษ โดยไมมาพบหรือไมยอมสาบานหรือปฎิญาณตน หรือไมยอมใหถอยคํา หรือไมยอมสง
พยานวัตถุหรือพยานเอกสาร ตามมาตรา 15 (2) (3) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกนิหนึง่เดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งพนับาท  หรือทัง้จําทั้งปรับ 
 มาตรา 60 ผูใดเปนเจาพนักงานมีตําแหนงหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ลวงรูหรือไดมาซึ่งความลับของผูอื่น เพราะการปฏิบัติการตามตําแหนงหนาที่นําความลับนั้นไป
เปดเผยนอกอํานาจหนาที่ของตน โดยประการที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน       
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา 61 ผูใดเปนพนกังานคุมประพฤติทีไ่ดรับแตงตัง้ตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนนิการ
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 อยูในวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
ใหผูนั้นเปนพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
นายกรัฐมนตร ี
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